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Lyckad EPF-konferens i Stockholm

Drygt 60 personer deltog i årets EPF-konferens i Kollektivtrafikens Hus Foto: E Ferger
European Passengers' Federation (EPF) höll sin årliga konferens i Kollektivtrafikens hus i Stockholm 7-8 juni.
Resenärsforum stod som värd för evenemanget. Flera europeiska resenärsorganisationer, konsument- och
intresseorganisationer på EU-nivå, samt företrädare för EU-kommissionen deltog.
Teman för årets konferens var "möjligheter och risker med en liberaliserad kollektivtrafikmarknad" samt "framtida
generationers efterfrågan inom kollektivtrafiken". Evenemanget blev mycket uppskattat av de drygt 60 deltagarna.
Många av presentationerna kan laddas ner från https://www.epfconference.eu/program/
Nästa år anordnas EPF-konferensen i Strasbourg den 5-7 juni.
________________________________________________________________________________________________

Regeringen ska utreda enhetligt biljettsystem:
Äntligen!
Äntligen, Resenärsforum har drivit denna fråga länge! Vi välkomnar regeringens beslut som kom i somras.
Det skall vara enkelt att vara kollektivtrafikresenär. Ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken förenklar för många.
Man kan tycka att den tid utredaren Gerhard Wennerström har fått på sig är i kortaste laget, bara åtta månader. Men faktum
är nog att mycket av arbetet redan är gjort. Samtrafiken har under flera år samlat på sig en gedigen kunskapsbas som bör
komma väl till pass!

Inbjudan till medlemsmöte
Det händer mycket inom kollektivtrafikens område. Vi vill kunna yttra oss i flera frågor, besvara fler remisser och göra fler
inlägg i den allmänna debatten, i tidningar och på sociala medier. Därför inbjuder Resenärsforums styrelse till ett
medlemsmöte där vi kommer att diskutera olika frågor vi arbetar med. Vi vänder oss särskilt till dig som skulle kunna tänka
dig att delta mer aktivt i Resenärsforums arbete, men övriga är förstås också välkomna.
Mötet äger rum tisdag 1 oktober på Kollektivtrafikens Hus, Centralplan 3, Stockholm. Vi börjar med fika från 16.30.
Klockan 17 får vi besök av Trafikverkets nye ordförande Magnus Persson, som håller ett anförande och svarar på
frågor. Därefter kommer några medlemmar i Resenärsforums styrelse att berätta om sina projekt, och hur de skulle kunna
utvecklas i framtiden.
Vi vill gärna att du som tänker komma anmäler dig i förväg, till info@resenarsforum.se. Då kan vi dels beräkna mängden
fika, dels skicka dig mer information när programmets detaljer klarnar.
Du som inte bor i Stockholm:
Resenärsforum har medlemmar över hela Sverige, och naturligtvis kan inte vem som helst åka till ett möte i Stockholm en
vanlig vardagskväll. Därför vill vi gärna att du som inte kan komma hör av dig! Om intresse finns kan vi ordna liknande
möten på andra orter också. Lämna gärna idéer på vad du tycker är viktigt för att kollektivtrafiken där du bor ska bli bättre.
Arbetet med nya trafikförsörjningsprogram inleds snart i flera regioner, nu är det hög tid att börja påverka. Vad ser du för
problem? Skicka dina bidrag till info@resenarsforum.se
__________________________________________________________________________________________________

Styrelsen startar höstens verksamhet

Delar av Resenärsforums styrelse samt rälsbussförare och tågklararerare i
stationshuset i Verkebäck. Foto: E Frodlund
Den 24 – 25 augusti samlades Resenärsforums styrelse till ett planeringsmöte hos ordförande Christina Axelsson i Västervik.
Inbjuden var också Tomas Kronstål som sitter i Riksdagen för Kalmar län. Han berättade om kollektivtrafikens situation i
länet, och hur gränserna mot andra län försvårar förnuftiga lösningar, inte minst när det gäller resor norrut från
Västervik. Vi fick också tillfälle att göra en resa med Smalspåret, en förening som driver ett i högsta grad levande museum
som kör trafik mellan Västervik och Hultsfred. Vid Verkebäck renoverar man just nu ett välutrustat stationshus som har
kvar personlig service och som tidigare innefattade ortens postservice.

Hur åker små barn säkert i buss?
Enligt svensk lag ska alla som är tre år eller äldre och sitter på ett säte i buss som är utrustat med bälte använda detta, kan
man läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Alla som är äldre än tre år och som åker buss ska sitta på en plats som har bilbälte, om det finns en sådan plats, och
använda bältet. Men vid lokala transporter i tättbebyggda områden är det tillåtet för passagerare att sitta på en plats som inte
har bilbälte.
Men hur är det med säkerheten för dem som är yngre? Och vad hjälper ett bälte anpassat för vuxna en treåring?
Inför en längre bussresa uppmanas föräldrar tänka på barns skydd genom att ta med babyskyddet för de riktigt små barnen
och montera det bakåtvänt i ett säte i bussen, eller bilbarnstol för de något äldre barnen 1–3 år, om bältet räcker till.
För barnen över 4–5 år går det utmärkt att ta med en bälteskudde. Vidare uppmanas barnen att åka bakåtvänt om
möjlighet finns.
Vid bokning av bussresa uppmanar vi alla föräldrar att fråga efter vilket skydd som erbjuds för dina barn. Då vet du
vilken utrustning som du själv kan ta med!
Men vem ställer krav på barns säkerhet när du har bokat tåg och erbjuds buss?
När du har bokat tåg lämnar du säkert såväl babyskydd, bilbarnstol och bilkudde hemma. Men när tåget inte går, ersätts
det ofta av buss – ibland kan det bli långa sträckor. De krav som ställs vid anlitande av ersättningstrafik verkar inte ta med
säkerhetsaspekter för små barn – ännu.
Vi i Resenärsforum och Järnvägsfrämjandet anser att såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella
aktörer bör ta med säkerhetsaspekter för små barn i sina beställningar av ersättningstrafik, buss i stället för tåg.
Christina Axelsson Christer Wilhelmsson
ordförande i Resenärsforum respektive Järnvägsfrämjandet
Ovanstående inlägg har i sommar publicerats i ett antal tidningar, bland annat Hallandsposten . Det har blivit en del
respons. Skånetrafiken har meddelat att man inte har några bilbarnstolar, vare sig i den vanliga trafiken eller
ersättningsbussar. SJ svarar såhär (via Nyhetsbrevet Vi Resenärer): ”Vi har svårt att ställa krav på leverantörer av
ersättningstrafik som går bortom lagstiftningen. Däremot har vi en skyldighet gentemot våra resenärer och i de fall
man reser med små barn (vilket inte alltid framgår av biljettbokningen) och behöver särskilda skyddsanordningar där
en del av resan ska ske med ersättningstrafik, ska man ta kontakt med oss inför sin resa. Uppstår en situation under
påbörjad resa som kräver oplanerad ersättningstrafik ska man kontakta ombordpersonalen på tåget.”
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Nytt från K2:
Äldre upplever goda transportmöjligheter
K2 har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i
sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de behöver. Underlaget utgörs av 1149
telefonintervjuer med respondenter i åldern 65-79 år som är bosatta i någon av Sveriges storstadsregioner.
- De flesta vi intervjuat upplever att de kan göra allt det de önskar en vanlig dag. De som upplever begränsningar anger i
första hand att det är deras hälsa som utgör ett hinder, i andra hand att de saknar transportmöjligheter. Hälsa och
transportmöjligheter hänger intimt samman för den här målgruppen, eftersom det ofta är av hälsoskäl de upplever att de inte
kan köra bil eller resa kollektivt, berättar Jean Ryan som genomfört studien som en del av sitt doktorandprojekt. Läs mer på
http://www.k2centrum.se/artikel/aldre-upplever-goda-transportmojligheter?
utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Waxholmsbåtarna accepterar SL-korten
under vintersäsongen permanent
Under hösten 2018 (sep-dec) genomfördes ett försök att låta det vanliga SL-kortet som gäller på alla kollektivtrafik till
lands i Stockholms län gälla också på skärgårdstrafikens båtar. En utvärdering av resultatet visar att det har uppstått
stora fördelar med kortgiltigheten på båtarna under provperioden. Under försöksperioden ökade antalet resor med
båtarna från 515 000 till 580 000 i jämförelse med motsvarande period ett år tidigare. Visserligen har biljettintäkterna
minskat med 4,4 Mkr, men resultatet är att många resenärer har ersatt bilresor med kollektivtrafikresor tack vare den
enklare lösningen. Politikerna i Stockholmsregionen ser fortfarande att de dyrare skärgårdsbåtarna motiverar ett högre
pris sommartid, när det totala resandet inklusive turistresandet är mycket stort. Men det som nu kan erbjudas under
lågsäsongen är att det lokala näringslivet i skärgården underlättas genom en förlängd säsong, liksom att skärgårdsborna
och stockholmarna får en naturlig pendling med båtarna under den när period när kapaciteten är mycket större än antalet
resenärer. Det finns många lediga platser under vintersäsongen. Därför har det nu fattats ett politiskt beslut i
Stockholmsregionen att permanenta giltigheten för SL-kortet på båtarna från den 15 september 2019, berättar
regionrådet Kristofer Tamsons.
Kurt Hultgren
_______________________________________________________________________________________________

Inte lätt att vara SJ-kund alla gånger
Läste att SJ redovisar en mycket bra rättidighet på sträckan Stockholm - Umeå. Att SJ redovisar en så bra rättidighet
Sthlm - Umeå är inte så konstigt. Pga omfattande banarbeten har SJ inte beställt några tåglägen för de dagar och
sträckor som tågtrafiken är inställd. SJ menar att tågen som inte beställts, inte finns/går och att SJ inte betraktar dem
som inställda. Kundvänligt? Knappast!!! Hur som helst så räknas inte heller de "okörda" tågen när förseningarna
redovisas. Förseningsstatistiken är alltså rent av missvisande pga detta ...
Tisdag 4/6 åkte jag från Sthlm kl. 09.21 till Gävle. Detta tåg går normalt till Sundsvall (se ovan!)
• På TrV:s skyltar angavs att tåget skulle gå till Gävle och Gnarp.
• Displayerna på tåget visade "Söderhamn".
• Tågpersonalen ropade ut att tåget skulle gå till Hudiksvall, men inte till Söderhamn. (= Köras via Kilafors?)
• Troligen körde X-Trafik ersättningsbuss Gnarp - Sundsvall, men information om detta gavs inte ...
Att personalen inte sa något om ersättande bussar var ju iofs inte så konstigt - SJ körde ju ingen. Den stackar personalen
sa att de inte ens själva visste riktigt vad som gällde. Det är inte alltid så lätt att vara SJ-kund!
Thomas Montgomery
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