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Välbesökt medlemsmöte i Kollektivtrafikens Hus 

Magnus Persson, styrelseordförande i Trafikverket, på Resenärsforums medlemsmöte.  
Första oktober samlades ett tjugotal av Resenärsforums medlemmar för att lyssna på Trafikverkets nye ordförande, 

Magnus Persson, och lyssna på presentationer av olika projekt som Resenärsforum arbetar med samt diskutera olika 
frågor som Resenärsforum skulle kunna börja arbeta med. Magnus Persson berättade om Trafikverket och vad som där 
pågår. Han nämnde särskilt projekten tåg i tid, längre tåg och ökad digitalisering. Styrelsens viktigaste uppdrag är 1) att 
vara en länk till regeringen, för att uppfylla politikens ambitioner, 2) att stödja ledningen i dess verkställande, och 3) 
intern styrning och kontroll.
      Magnus Persson tog också upp den för resenären viktiga frågan om tåget håller tiden och där var inte siffrorna bra. 
Från att sedan 2013 strax över 90 % av tågen kommit i tid sjönk siffran 2018 till 87,8%. En del av förseningarna kan 
nog härledas till fler banarbeten, när dessa är färdigställda bör förseningarna minska. Därefter blev det presentationer 
och diskussioner om vad Resenärsforum arbetar med och om nya frågor som borde behandlas. Vi informerade bl.a om 
stationsprojektet, vårt Europaarbete och vår medlemsinformation (Nyhetsbrevet). Även vårt arbete med att lämna 
remisser till olika utredningar m.m beskrevs. Under diskussionen kom många exempel fram som visar på de problem 
som en resenär kan råka ut för, beroende på allt möjligt. Ett stort problem är som bekant informationen, och då särskilt 
vid driftstörningar.
       Vi tror att medlemsmöten är en bra form för att öka kontakten med medlemmarna och underlätta för medlemmarna 
att arbeta mer aktivt för föreningen. Under mötet anmälde flera att de ville arbeta mer aktivt i föreningen och vi kommer
att kontakta dessa för att finna en bra form för en utökad aktivitet från Resenärsforum.

Olle Ek



Många motioner om kollektivtrafiken

Riksdagens allmänna motionstid är nu avslutad. Vi har letat rätt på och gått igenom de motioner som har ordet resenär i 
sig. Vi kan konstatera att flera av riksdagens ledamöter har lyft upp frågor som vi arbetat med. Ann-Sofie Lifvenhage 
(m) från Gnesta och Pia Nilsson (s) från Sala tar upp behovet av förändrade prioriteringskriterier när det är trångt på 
spåren. Pia Nilsson vill även att resenärer ska få ökade möjligheter att göra sina röster hörda. Leif Nysmed (s) lyfter 
upp att Trafikverkets beräkningar av samhällsekonomiska kalkyler missgynnar kollektivresenärer då en bilists 
besparade restid anses vara mer värd än en person som reser med kollektivtrafik. Lars Mejern Larsson och Mikael 
Dahlqvist (båda S) från Värmland vill att regeringen ska överväga ett krav på tillgång till skydd för små barn under tre 
år, babyskydd, bilbarnstol t.ex. i bussar där krav om att använda bilbälte ges.

Här kommer ett axplock ur partiernas motioner. För att läsa dem i sin helhet sök på riksdagen.se

Moderaterna vill att samhällsekonomisk och miljömässig lönsamhet ska vara vägledande i valet av 
infrastrukturprojekt, regeringen bör inrätta ett trafikpolitiskt råd som ska granska hur medlen till infrastrukturen 
används. Trafikverket ska ta fram en nationell underhålls- och investeringsplan för de enskilda vägarna. De vill främja 
en fortsatt konkurrensutsatt marknad för underhåll av järnvägen genom att försöket med att återförstatliga delar av 
densamma avbryts samt bredda kollektivtrafik-planeringen i enlighet med begreppet kombinerad mobilitet.
Centerpartiet slår ett slag för båtpendling i städer som exempelvis Stockholm och Göteborg och föreslår att befria 
mindre el-fartyg från energiskatt.
Liberalerna pekar på att oavsett var i Sverige man bor ska man kunna lita på att tågen kommer och går i tid. 
Flaskhalsar som stoppar upp trafiken ska byggas bort. Lågtrafikerade banor kan öka tillgängligheten och bör i vissa fall 
prioriteras i högre utsträckning. 
Sverigedemokraterna vill i sin motion, En konkurrenskraftig svensk järnväg, införa en stärkt marknadspott för snabba 
åtgärder i syfte att stärka kapaciteten och att stärka underhållet av kontaktledningssystemet för att förhindra nedrivna 
kontaktledningar och andra fel på kontaktledningsnätet. 
Kristdemokraterna lyfter upp att prioritera arbetet med att minska transportsektorns koldioxidutsläpp för att nå en 
fossil oberoende fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2045. bygga ut laddinfrastrukturen för publik 
laddning av elbilar, bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar, elektrifiering av de tunga vägtransporterna.
Vänsterpartiet föreslår bland annat att SJ AB:s ägardirektiv bör ändras senast 2021 så att trafikeringsrätten för SJ AB 
också innebär en skyldighet att genom plikt bidra till att upprätthålla en väl fungerande trafik på järnväg i hela landet. 

Många skriver väl om möjligheter till att cykla och satsningar på säker trafik. 
Ska bli spännande att se vad som blir resultatet!
Christina Axelsson

___________________________________________________________________________________________________

Bra info?

Trafikverket har på senare tid satt upp tre snygga (och 
påkostade) infotavlor på järnvägsstationerna. Från de allra 
minsta till de största. Gemensamt för alla, är att de, med 
något undantag, fortfarande gapar helt tomma! Vore 
intressanta att få veta vilket syfte Trafikverket hade med att
sätta upp tavlorna! Lika intressant vore det att få veta 
"vem" som Trafikverket hade tänkt skulle ha ansvaret för 
att fylla tavlorna med relevant information och ajourhålla 
densamma...

Text och foto: Thomas Montgomery



Skånetrafiken inför nytt taxesystem, nya biljetter och
nya betallösningar

I december ersätter Skånetrafiken de nuvarande Jojo-korten. Tanken är att Skånetrafikens app ska bli det vanligaste 
betalningssättet. Betalning ska även kunna ske med bankkort och förköpta enkelbiljetter. 
På stadsbussar ska bankkort kunna ”blippas”, vilket väntas spara tid och minska risken för förseningar. Skånetrafiken 
uppger att de blir först i Norden med att erbjuda ”blipp” av bankkort. Systemet finns sedan tidigare i bl a London, Prag 
och Tallinn.    
Den nya taxan innebär att de tidigare taxezonerna ersätts av variabla personliga zoner som utgår från den plats där 
resenären befinner sig. Det finns kort resa, mellanlång resa och lång resa. Eftersom lång resa kostar mer än summan av 
kort och mellanlång resa, så tjänar exempelvis Helsingborg-Lund-resenären på att lösa en kort biljett Helsingborg-
Rydebäck och sedan köpa till en mellanlång biljett Rydebäck-Lund jämfört med att lösa lång biljett hela vägen. 
Zongränser kan hamna mellan två hållplatser inne i en tätort, vilket får stora konsekvenser då taxestegen blir mycket 
större än tidigare.  
Sedan i december 2017 har den gamla och den nya taxan funnits parallellt. Det innebär att den som får en billigare 
biljett med den nya taxan ofta redan gått över, medan den som reser billigare med den gamla taxan är kvar i det 
systemet.  
Hittills har kritiken mot den nya taxan varit rätt måttlig, vilket kanske inte är så konstigt eftersom ingen hittills tvingats 
in i det nya systemet. Det verkliga elddopet kommer i december när det inte längre kommer att gå att åka med Jojo-kort 
enligt den gamla taxan. Det kan finnas skäl att i ett kommande nummer återkomma med rapport om hur genomförandet 
i december fungerade.

Mats Améen

Nya sätt att räkna kostnader:

Högre pris för koldioxidutsläpp,
men fortfarande är bilisternas tid värd mer än
kollektivresenärernas

Enligt tidningsuppgifter kommer Trafikverket att ändra på sina samhällsekonomiska beräkningar, de så kallade ASEK-
värdena från och med 1 april nästa år. Kostnaden för utsläpp av koldioxid kommer att räknas upp med 7 gånger mot hur det
räknas idag. Men fortfarande räknas bilister, tågresenärer och bussresenärers tidsvinster olika. För den som tar bilen till
jobbet och tjänar en timme räknas det med 93 kronor medan värdet för tågresenärer att tjäna en timme beräknas vara 74
kronor och den som tar bussen vinner 57 kronor. Resenärsforum har länge framfört vikten av allas lika värde, att både den som
reser kollektivt och den som reser i egen bil vill komma fram fort. Vi vill att beräknade tidsvinster vid ny infrastruktur, både
vad gäller väg och spår, måste räknas utifrån att alla tjänar på mer effektiva transporter och att tidsvinster är lika värda
oavsett hur du åker.

Christina Axelsson



Internationell trafik fr.o.m. tidtabellsskiftet 
i december 2019

Lördagen den 14 december 2019 upphör de internationella tågen mellan København – Hamburg att gå via Rødby Færge
– Puttgarden.  Istället sätts  det dagen därpå in tre direkta tåg København – Hamburg ToR via Store Bælt - Jylland. 
Tågen kommer att trafikera den nya linjen København – Ringsted och triangelspåret utanför Fredericia samt inte gå 
inom Flensburg, som är en omväg. Tidtabellerna blir preliminärt följande:

Tågen kommer endast att göra uppehåll i Ringsted, Odense, Kolding och Padborg. Såvitt framgår av uppgifter från DB 
(Tyska Järnvägen) kommer servering inte att finnas ombord på tågen. DSB upplyser att det inte var möjligt att optimera
tidtabellen med hänsyn till förbindelserna med andra tåg i København och Hamburg. Det var svårt att få till stånd bra 
tåglägen, särskilt omkring Hamburg. Nattågen i Hamburg nås dock och det kommer att finnas rimliga anslutningar med 
ICE-tåg mot Berlin och München medan det inte ser lika bra ut när det gäller förbindelserna mot Frankfurt am Main 
och Basel och med X2000 i København. Möjligen kan SJ göra något åt X2000-förbindelserna i København och anpassa
avgångs- och ankomsttiderna dit.  

Nya lokdragna tåg skall sättas in København – Hamburg och omvänt men först 2023 – 2024. Tanken är då att det skall 
gå ett tåg i vardera riktningen varannan timme. Eventuellt kan det komma att gå ett tåg varje timme. Någon bistro- eller 
restaurangvagn finns inte i planerna utan det talas endast om försäljning i automater ombord i tågen. Det är inte 
tillfredsställande med ett så magert serveringsutbud då restiden kommer att röra sig om drygt 4 ½ timme i vardera 
riktningen.  Vi får hoppas att påverkan härvidlag kan medföra en ändring så att serveringsvagnar – restaurang- eller 
bistrovagnar sätts in.

Hamburg är en mycket viktig knutpunkt om resenären vill resa vidare med tåg ut i Europa. Därifrån går det 
direktavgångar till flera av Europas större städer. Nattåget söderut från Stockholm planeras få en tidtabell, som 
möjliggör förbindelse via Lund med Öresundståg till København så att resenärerna hinner med morgontåget till 
Hamburg. 

2020 blir det totalt tre möjliga dagliga förbindelser mellan Stockholm, København och Hamburg, i vissa fall direkt med 
X2000 till och från København H, i andra fall med Öresundståg över bron.

Christer Wilhelmsson Magnus Brynjer



Det måste bli enklare att köpa biljetter!
Idag har SJ bara tre egna resebutiker. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. De säljer inte utlandsbiljetter, 
undantaget till Köpenhamn, Oslo och Narvik.
Vissa länsbolag säljer SJ biljetter. Det gör bl.a. Skånetrafiken, samt Västtrafiks butiker i Skövde och Trollhättan. 
Däremot säljer inte länsbolag som Upplandstrafiken, Östgötatrafiken samt länstrafiken i Örebro SJ-biljetter. Eftersom 
de ingår i resplus borde de sälja SJ:s biljetter. Det innebär att  i de största städerna utanför storstadsregionerna  som  
Uppsala, Linköping , Örebro m.fl hänvisas man till någon resebyrå eller BIG Travel om det finns några sådana på dessa 
orter. De säljer även utlandsbiljetter. Resebutiken i Kalmar samt Biljettbutiken i Karlstad och Kristinehamn säljer SJ 
biljetter och utlandsbiljetter. SJ säljer inte MTR:s biljetter. Vill man köpa en SJ biljett och bor på en ort där länsbolagen 
inte säljer SJ biljetter får man köpa via nätet eller hos SJ telefon 0771  757575 som bara har öppet vardagar under 
kontorstid. Det ska även gå att köpa utlandsbiljetter. 
Alla biljetter d.v.s ”hela resan” ska kunna köpas samtidigt. Dessutom bör det finnas ett Kundcenter i anslutning till 
denna försäljning.
Det är naturligtvis en stor uppgift , men framtidens trafik kräver detta.
Ovana resenärer  är osäkra och upplever det som krångligt och avstår från att resa kollektivt. Detta rimmar illa med allt 
tal om att vi ska åka mer kollektivt. För att råda bot på detta bör det finnas resebutiker som säljer resor till samtliga 
bolag. I Norge  säljer ”En tur” biljetter till samtliga trafikslag.
Resandet ökar och då måste tillgängligheten att köpa biljetter vara smidig.
Det ska vara lätt att köpa  biljetter. Dagens system gagnar inte kollektivtrafikresenärerna.

Christer Wilhelmsson
 

Fack och arbetsgivare överens:
Sverige behöver nya stambanor!

Det är dags att börja bygga för framtiden, skriver Seko:s och ST:s förbundsordföranden Valle Karlsson och Britta Lejon i en
debattartikel tillsammans med Almegas vd Thomas Erséus (Dagens Industri 7 oktober).
För att möta efterfrågan krävs kraftfulla investeringar i järnvägsinfrastrukturen. Det handlar om omfattande investeringar
både vad gäller underhåll av befintligt järnvägsnät och kapacitetsökningar, men också investeringar som möjliggör
användandet av ny teknik. Och det kan inte vänta.
Det viktigaste skälet är klimatet. Koldioxidutsläppen från en flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar 50 000
tågresor på samma sträcka.
En studie från Trafikverket visar att höghastighetsjärnvägen kan bli klimatneutral på mindre än tio år efter trafikstart. En
studie från KTH har nått samma slutsats. Men detta förutsätter att höghastighetsjärnvägen byggs på 15 år.

Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg kommer också de gamla banorna att frigöras för godstransporter.
Antalet godståg på järnvägen kan tredubblas. Det kommer att minska lastbilstrafiken kraftigt, vilket ger både lägre
koldioxidutsläpp och minskad trängsel på vägarna.

En snabb utbyggnad av nya banor för höghastighetståg skulle också bidra till att lösa problemen på bostads- och
arbetsmarknaden. Med kraftigt minskade restider blir det lättare att till exempel bo i Linköping eller Norrköping även om
man har sin arbetsplats i Stockholm.

Om regeringen menar allvar med att vi ska bli ett fossilfritt samhälle krävs en snabb utbyggnad av höghastighetsbanorna.
Det är inte förrän hela höghastighetsnätet står färdigt som samhället också drar nytta av investeringen.

Läs hela inlägget  här: https://www.di.se/debatt/facken-och-arbetsgivarna-sverige-behover-snabbtag/



Intressanta förslag i ny rapport om Stockholmstrafiken 
 
Jonas Eliasson, professor i transportsystem i Linköping och tidigare trafikdirektör i Stockholms stad, har skrivit en 
rapport på uppdrag av Stockholms handelskammare. Den har fått stor uppmärksamhet genom några artiklar i DN, 
dagarna före rapportens offentliggörande. Bakgrunden är att Jonas Eliasson lyfter fram ett antal metoder att öka 
framkomligheten  i Stockholmstrafiken, både i Stockholms stad och i hela regionen  Han understryker att väldigt 
mycket kan göras genom relativt små åtgärder, och att stora investeringar inte ger de snabbaste eller effektivaste 
lösningarna. Han konstaterar att resor till arbete och skola inte alls är de flesta resorna. Resor för att hälsa på andra, för 
ärenden och inköp och en del nöjesresor svarar för en mycket större del av resandet. När det gäller kollektivtrafiken är 
det viktigt att notera att resenärerna reser effektivt, men att de fastnar i olika köer och flaskhalsar. Stora förbättringar 
skulle kunna uppnås genom att kollektivtrafiken fick en tydlig signalprioritering i korsningarna och att kollektivkörfält 
skulle kunna anläggas på många fler gator. En av de viktiga åtgärderna anger han vara att Stockholms 
ytterstadsområden måste visas på goda kartor över kollektivtrafiken, som resenärerna kan använda för att planera sina 
resor. Resenärerna måste kunna bilda sig en uppfattning om vilka linjer som finns. De måste kunna bilda sig en ”karta i 
huvudet”.  Bilvägar finns det många kartor som visar, men kollektivtrafiken har hamnat utanför – för att ingen riktigt 
känner ansvaret. Faktum är att det finns sådana kartor på hållplatserna, men de går inte att skaffa för en privatperson.  
Det vore enkelt att åstadkomma. RKM och kommunerna måste ha ett bättre samarbete. 

Eliasson framför visserligen en del förslag till ekonomiska styrmedel där han bortser från rättvisa och utveckling. Men 
idén att varje gatuarbete som stör den vanliga framkomligheten på en gatstump måste prissättas så att det finns ett 
intresse att avsluta arbetet så snabbt  som möjligt är alldeles utmärkt. Idag betalas en avgift på omkring en tusenlapp för 
varje påbörjat arbete, men det finns inget incitament att bli klar snabbt. Den ekonomistyrningen är högst angelägen, 
både för kollektivtrafiken och för gående och cyklister. 

Tanken att många måttliga åtgärder kan ge mycket goda resultat är högst värdefull, alldeles särskilt för kollektivresenärerna.
Däremot är idén om att cyklister bör använda parallellgator till de stora gatorna alldeles feltänkt. Det är för mycket bilar, det
är det största felet. ●

Kurt Hultgren

Når transportsektorn sina klimatmål?

"År 2030 ska utsläppen för inrikes transporter, exklusive luftfart, vara 70 procent lägre än 2010. Med de åtgärder som 
görs idag når vi halvvägs till målet". Med de kärva orden bjuder Trafikverket in till sin första resultatkonferens, Grönt 
ljus 2030, för transportsektorns klimatmål. Generaldirektör Lena Erixon och Stefan Engdahl, direktör för planering, är 
värdar. De välkomnar också infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under dagen presenterar näringsliv och offentlig sektor lösningar som fler kan tillämpa, och som ger stor klimatnytta i 
närtid. På så sätt ökar vi takten och når ett fast grönt ljus för klimatmålet 2030. Talare och organisationer samt digitala 
verktyg för konferensen presenteras under oktober.

Vem som helst kan följa konferensen på webben.

Konferensen äger rum den 18:e november. Det går att följa den på webben med start 10.00 med uppehåll för lunch 
12.00-13.00 och avslutning 14.45. För mer information, besök https://www.trafikverket.se/om-
oss/nyheter/Evenemang/gront-ljus-2030---resultatkonferens-for-klimatmalet/. Anmäl före 1 november om du vill vara 
med. 

                                            



Cityringen i Köpenhamn invigd

                                                    Köpenhamns metronät efter utbyggnaden cirka 2020, 
                                                      med linjerna M3 och M4 i Cityringen.

Cityringen är den fjärde etappen i utvecklingen av Köpenhamns metro. Den öppnades för trafik den 29 september. 
Cityringen är 15,5 km lång exklusive sidolinjer, och går helt i tunnel vilket är Nordens längsta tunnelbanetunnel enligt 
Wikipedia. 
Cityringen knyter ihop bland annat Københavns Hovedbanegård (anslutning till S-tåg, fjärrtåg och Öresundståg), 
Rådhuspladsen, Kongens Nytorv (anslutning till nuvarande metrolinjer M1 och M2), Østerport (anslutning till S-tåg, 
fjärrtåg och Öresundståg), Nørrebro (anslutning till S-tåg) och Frederiksberg (anslutning till nuvarande metrolinjer M1 
och M2). Ringen trafikeras av linje M3, och ska delvis trafikeras av linje M4.

Invigningen firades naturligtvis ordentligt. Ett  Youtube-klipp kan ses på https://www.youtube.com/watch?
v=vJ6e91x2BIc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=vJ6e91x2BIc&feature=youtu.be

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nyhetsbrevet utges av Resenärsforum
Ansvarig utgivare Kurt Hultgren
Redaktion: Anders Björkström, Estelle Ferger, Christer Wilhelmsson. 
Resenärsforum är en ideell förening som organiserar enskilda personer
och till Resenärsforum närstående organisationer i en 
samverkansplattform för bättre resekvalitet. 

Besöksadress: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm
Postadress: Resenärsforum, Centralplan 3, 
111 20 Stockholm
Telefon 0707-88 44 77
Epost info@resenarsforum.se
Hemsida www.resenarsforum.se
Swish 123 574 96 68
Bankgiro 231-7931
Plusgiro 489 64 27-4
Organisationsnummer 802012-0260
Nästa nummer utkommer i slutet av november. Bidrag önskas senast 
tionde november till nyhetsbrev@resenarsforum.se


