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Kystbanen/BroenLives nya talesman vill sätta fokus på
trafikinformation och höjda taxor i Metron 

                           Michael Randropp                                           Peter Langford

En av Resenärsforums största anslutna organisationer, Kystbanen/BroenLive, har valt ny ordförande. I början av 
september lämnade Michael Randropp sitt uppdrag och till hans efterträdare valdes Peter Langford, som nu blir 
ordförande för cirka 7 100 medlemmar. I ett uttalande markerar han två frågor som ska diskuteras med trafikbolagen: 
behovet av bättre trafikinformation och pendlarnas kritik mot taxehöjningar när Metrons nya cityring invigs i slutet av 
månaden – det så kallade kvalitetstillägget som är bestämt enligt en dansk lag.

– Jag blir inte en klon av Michael Randropp även om vi delar många synpunkter. Michael har förmått att sätta 
Kustbanan på dagsordningen i hela regionen och har visat ett engagemang utöver det vanliga. Det är ett tungt arv att 
föra vidare, skriver Peter Langford.
– Jag kommer fortsatt att ha fokus på punktligheten och löpande diskutera detta med berörda parter. Jag har också en 
önskan om ökat fokus på trafikinformationen som minst sagt haltar.  Också de kommande prishöjningarna man kallar 
för “kvalitetstillägg” som alla resande får betala om de framöver till resa med Metron kommer att var fokus för mig.

Peter Langford betonar även att det är viktigt att förbättra samarbetet i Greater Copenhagen och att kollektivtrafiken är 
viktig ur såväl ett samhälls- som miljöperspektiv.
Pendlarklubben Kustbanan driver Facebookgrupperna Kystbanen Live och Broenlive med information och debatter om 
allt från förseningar till generella pendlingsvillkor. I samband med måndagens årsmöte avgick Michael Randropp efter 
tio år som talesman. 
(forts på sista sidan)



Det behövs fler omledningsbanor!

I augusti orsakade en brand i Hässleholm totalstopp för all tågtrafik förbi Hässleholm. Det fick till följd att X-2000 
mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn endast gick till Alvesta. Detta för att det inte finns någon elektrifierad 
järnvägssträcka som inte passerar Hässleholm. Undantaget är via Göteborg och Västkustbanan. Där gick nattågen och 
godstågen under avstängningen. Det gick inte att boka biljetter till orter söder om Alvesta då SJ inte kunde garantera att 
de kunde få fram ersättningsbussar. Detta är ett tydligt exempel på att det behövs fler järnvägssträckor som kan utnyttjas
för omledning vid trafikstörningar. Det är nödvändigt att Halmstad-Nässjö/Jönköping rustas upp och elektrifieras så att 
den sträckan kan utnyttjas vid störningar. Det är beslutat att sträckan Nässjö/Jönköping-Värnamo ska elektrifieras, men 
hela sträckan bör rustas upp och elektrifieras.
En annan sträcka är Kinnekullebanan som också behöver moderniseras. Den kan användas som omledning vid 
trafikstörningar mellan Falköping och Hallsberg på västra stambanan.
Händer det något där får tågen gå antingen via Karlstad eller via Nässjö. Via Nässjö blir det byte av färdriktning i både 
Falköping och Nässjö.
Det är viktigt att det blir fler sträckor som kan utnyttjas vid trafikstörningar.

Christer Wilhelmsson
__________________________________________________________________________________________________

Sverige behöver snabba järnvägar

I SvD fanns för ett tag sen en debattartikel undertecknad av kommunalråden i ett antal orter som skulle gynnas av det 
huvudförslag till höghastighetsbanor som f.n. diskuteras. Att hela Sverige, se rubriken, behöver snabba järnvägar kan 
väl så gott som alla ställa upp på, men…
Om nu hela Sverige behöver snabba järnvägar, varför har då kommunalråden i Karlskrona, Kalmar, Växjö, Karlstad, 
Borlänge, Gävle, Sundsvall m.fl. inte  undertecknat debattinlägget? Jo naturligtvis för att dessa kommuner inte skulle 
gynnas av de idag diskuterade höghastighetsbanesträckorna!
Ska hela Sverige gynnas, så borde investeringarna inte bara läggas på sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm 
– Malmö!
Att huvudspåret (om uttrycket tillåts) Tranås – Jönköping – Borås – Göteborg är prio ett, kan nog de flesta ställa upp på,
men resterande sträckor i förslaget då?
Ta delar av investeringsmedlen och satsa på något eller några av nedanstående projekt/sträckor. OBS att det här inte 
handlar om höghastighetsbanor – 250, 200 eller t.o.m. 160 km/timme skulle räcka för  att ge ett ordentligt lyft jämfört 
med dagens hastighet/kapacitet;
- Färdigställ dubbelspåret Helsingborg – Göteborg
- Järnvägstunnel Helsingborg – Helsingör
- Upprustad/ny järnväg Göteborg – Uddevalla – Strömstad (Skee) – Halden
- Dubbelspår Gävle – Sundsvall – Härnösand
- Dubbelspår Laxå – Karlstad
- Dubbelspår Uppsala – Sala
- Upprustad/ny järnväg Norrköping (Linköping?) – Hultsfred – Kalmar – Karlskrona
Om något eller flera av dessa projekt skulle bli verklighet, har vi kommit ett steg närmare att kravet på att  ”Sverige 
behöver snabba järnvägar” har uppfyllts!

Thomas Montgomery



Forum för nordiskt järnvägssamarbete, NJS,  är en arena för tvärfackliga möten och seminarier 
inom järnvägsbranschen.  Nyligen arrangerade man ett seminarium i Malmö om att resa med tåg 
på kontinenten. Christer Wilhelmsson var där.

NJS:s seminarium i Malmö
Den 13 september hade Forum för nordiskt järnvägssamarbete ordnat ett seminarium hos Trafikverket i Malmö. Temat

var Flygskam, tågsemester och interrail -- att resa med tåg på kontinenten. 
Talare var P.G. Andersson från Trivector. P.G beskrev på ett mycket entusiastiskt sätt föregående och nuvarande 

nattågstrafik. Han började med att beskriva 1980 års förbindelser till Kontinenten. Då kunde man resa med direkttåg 
från Köpenhamn till bl.a. Paris, Munchen, Basel , Berlin, Hoek von Holland och Ostende. ”Alfred Nobel ”var ett 
populärt tåg mellan Stockholm/Oslo och Hamburg.

När Öresundsbron invigdes 2000 försvann alla nattåg från Sverige till Köpenhamn. City Night Line  ( CNL ) gick 
fortfarande mellan Köpenhamn och Basel/ Munchen.

2009 gick det att åka nattåg långt ut i Europa . en resa med nattåg mellan Lund och Madrid tog ett och ett halvt dygn. 
Idag krävs flera byten. Det fanns en bra förbindelse mellan Köpenhamn och Paris med byte i Karlsruhe. Det fanns 
hotelltåg mellan Paris och Madrid.

ÖBB:s nattåg NightJet kör ännu inte till Skandinavien. Det blir kanske bättre när Fehrman Bält-förbindelsen är färdig. 

   Den 2 november 2014 gick sista nattåget från Basel till Köpenhamn. Det enda nattåget från Skandinavien till 
Kontinenten idag kör Snälltåget från Malmö till Berlin. Det går inga sovvagnar i detta tåget. Idag kör ÖBB de flesta 
nattåg. De kör inga tåg till Skandinavien utan det är till Hamburg dessa tåg går. I Hamburg finns anslutning med nattåg 
mot Basel Zurich samt Wien och  Innsbruck. Det är stor risk att mista anslutningen mot Österrike.  Idag är anslutningen 
i Hamburg mellan tåget från Köpenhamn och tåget mot Österrike endast 13 minuter.  Därför rekommenderas att åka 
från Köpenhamn 07.35 eller 08.52 via Jylland och just nu med byten. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. 
Förhoppningsvis blir det bättre och snabbare förbindelser när Fehrman Bält  förbindelsen är färdig.

I december blir det tre direktförbindelser i bägge riktningar mellan Köpenhamn och Hamburg via Jylland.
P.G. beskrev alla olika biljettyper som finns på resor till Kontinenten samt var man kan hitta tågtider m.m .

Christer Wilhelmsson



Europeiska Järnvägsbyråns arbetsgrupp färdig med 
sin översyn av tillgänglighetsförordningen

Inom den Europeiska Järnvägsbyrån, ERA, har en arbetsgrupp sett över förordningen om tillgänglighet till tågresor. I 
gruppen ingår den euroepiska resenärsorganisationen EPF (European Passengers’ Federation) med en företrädare, 
liksom företrädare för den europeiska handikapporganisationen. EPF har företrätts av Kurt Hultgren, som var 
styrelseledamot i EPF. Alla europeiska länder har företrätts av en egen myndighet och järnvägsbranschen har också 
deltagit. Här sammanfattar Kurt Hultgren gruppens arbete.
 
Arbetsgruppen, som har funnits sedan 2011, har nu hållit sitt sista sammanträde. Arbetet har bestått av två delar, dels en
ambition att öka medlemsstaternas  medvetande om tillgänglighetsfrågan och säkerställa att varje land ska inventera 
situationen på järnvägsstationerna för egen del. Det är detta som kallas IoA, Inventory of Assets, lägesbeskrivning på 
stationerna. ERA är endast verksamt vad gäller järnväg. Flera länder har redan relativt god uppfattning om vilka 
stationer som håller god standard, men nu behöver alla uppdatera sin lägesbeskrivning. Varje medlemsland ska utse en 
institution som samlar in uppgifterna. I Sverige har Transportstyrelsen konstaterat att det finns fem olika 
”stationshållare” på varje station, men EU kräver en enda part som rapporterar. Det betyder i sin tur att EU 
åstadkommer en skärpning vad gäller ansvaret för översikt över faciliteterna på stationerna i Sverige. Varje land ska 
dessutom ange i vilken takt man ska bygga ut tillgängligheterna, en nationell implementeringsplan, NIP. Det finns inga 
formella tidskrav, ej heller något uttalat mål vad gäller antalet eller andelen tillgängliga stationer. Denna del av arbetet

Dörröppningars bredd och utrymme för rullstolar regleras i den nya förordningen

har nu gått vidare genom beslut den 16 juni  om genomförande, och det kommer att utfärdas en ny förordning 
(”regulation”) som ska implementeras inom nio månader, senast i mars 2020. Detta är den ena delen av arbetet. Den 
andra delen handlar om en översyn av vilka regler som ska gälla för minimimått för dörröppningar, placering av 
ledstråk, utrymme för rullstolar och vilka minimimått som ska uppfyllas för att en rullstol ska kunna tas ombord, och 
liknande specifikationer. I denna del ingår en mängd specifika förbättringar exempelvis gällande ljud- och ljussignaler 
för dörröppningar inne i järnvägsvagnar och utanför vagnarna.  Det är den andra  delen. Den är nu också avklarad i 
arbetsgruppen. Den ska nu textmässigt redigeras ytterligare av ERA, som lämnar ett förslag till förordningstext igen 
efter nyår. Den går sedan vidare till kommittén RISC, som ska godkänna det hela (troligen i april) innan det går till 
Kommissionen för beslut, antagligen i juni 2020. 

Delen 1, med IoA och NIP har alltså hunnit längst. Del 2 med nya regler gällande mått och utrustning i vagnar och på 
stationer kommer snart till genomförande. Troligen blir det fråga om två skilda förordningar, med olika nummer. Den 
(forts på nästa sida) 



(forts från föreg. sida)
hittills gällande förordningen kommer alltså att ersättas. Faktum är att utvecklingen, som kan tyckas ha tagit lång tid, i 
själva verket innebär en radikal förändring i respekten för alla människors lika värde. Fram till mitten av 1990-talet var 
det få länder som över huvud taget hade någon ambition på området, Den första europeiska utredningen var COST 335, 
färdig 1999, som hanterade ”Accessibility to heavy rail”.  Kurt Hultgren deltog i den (ledde arbetsgruppen stationer). 
Den blev också starten för den första förordningen 2005, som redan 2011 behövde revideras något med anledning av 
EUs policy för handikappanpassning och FNs konvention. Men kort därpå konstaterades att den reviderade 
förordningen måste göras mera ambitiös och samma arbetsgrupp fick utökat uppdrag. Det är denna ytterligare 
uppgradering som nu är klar.  EPF har spelat en pådrivande roll, inte minst med vår paroll om att ”Det som är 
nödvändigt för somliga är underlättande för alla andra”. Att möjliggöra för resenärer med funktionshinder att resa i 
övriga länder i Europa är angeläget och gynnar alla genom att informationen ska göras tillgänglig för alla. Det var också
EPF som tog initiativet till att skynda på arbetet för två år sedan, när EPF tillsammans med EDF 
(funktionshinderrörelsen) och äldreorganisationen AGE skrev till Kommissionen och begärde uppsnabbande åtgärder. 
Faktum är att samarbetet mellan funktionshindrades organisationer och vanliga resenärer är effektivt eftersom de skarpa
kraven inte kan tillbakavisas och de gynnar samtidigt alla resenärer. ●

Kurt Hultgren
________________________________________________________________________________________________

(forts från sid 1: Kystbanen ...)

Micharel Randropp lämnar sitt uppdrag eftersom han inte är tågpendlare längre. I en intervju ser han pessimistiskt på 
den pågående utvecklingen:

– Min första TV-intervju var i en studie på TV2:s Lorry för mer än 10 år sedan. Då frågade journalisten: ”Tror du att
det kommer att bli bättre” – Ja, svarade jag prompt. De jobbar verkligen hårt för att hitta lösningar. Men efter 108 
artiklar i Berlingske tidningen, otaliga intervjuer, föreläsningar på Christiansborg, besök hos alla transport-ministrar osv
måste jag tyvärr sluta på samma kanal med att säga, att jag inte tror på det längre - tvärtom. 

Resenärsforum framför ett varmt tack till Michael Randropp för ett mångårigt samarbete.  

(Källor: Facebook och News Øresund)
________________________________________________________________________________________________

Glädjande nyhet från MTR:
Automatisk ersättning vid förseningar

Det kan vara komplicerat att få den ersättning man är berättigad till vid förseningar. Det har gått så långt att det nu finns
företag vars hela affärsidé går ut på att hjälpa kunder att sin ersättning utbetald. MTR Express har som första resebolag i
Sverige infört en automatisk förseningsersättning.  Sedan 3 juni får alla kunder som blir försenade automatiskt sin 
ersättning utbetald till sitt konto. Förutsättning är att man har bokat och betalat sin egen biljett genom MTR Express 
hemsida. Systemet använder sig av Trafikverkets data för ankomsttider.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/mtr-express/pressreleases/mtr-express-foerst-i-sverige-med-automatisk-
foerseningsersaettning-2881303
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