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Resenärsforum medverkade
i Passagerpulsens 20-årsjubileum 

  Passagerpulsens Lars Wiinblad (till höger) tar emot en 
jubileumsgåva från Johnny Bröndt. Foto K Hultgren

      Den 7 november anordnade Passagerpulsen en stor sammankomst för att fira 20-årsjubiléet av pendlargruppernas 
tillkomst. Det var 1999 som de första pendlargrupperna startade, då i första hand kring S-tågslinjerna i Köpenhamn. Vid
mötet, som ägde rum på en restaurang i närheten av Passagerpulsens kontor på Fiolsträde helt nära Nörreports station, 
framfördes en rad  tal av olika personer i samhället, som alla berättade om hur viktigt resenärsperspektivet är för den 
offentliga trafiken. För övrigt är just DOT, Den Offentlige Trafik, det nya namnet på regionaltrafiken i Köpenhamns-
området.  Bland talarna märktes regeringens transportminister och en företrädare för Folketinget, Henning Hyllested. 
Resenärsforum var också inbjudet att delta i firandet och Johnny Bröndt och Kurt Hultgren var deltagare på plats, vilket
också  poängterades av Passagerpulsen.  
    Flera exempel nämndes på enkla men mycket praktiska åtgärder som initierades av resenärerna under årens lopp. 
Bland annat nämndes idén att måla gröna markeringar på alla S-tågsplattformar för att informera resenärerna om vilka 
tågdörrar som kunde användas under ombyggnadsperioden på Nörreports station – den mycket hårt belastade stationen 
där ombyggnadsarbetena för metron gjorde att endast halva plattformen kunde användas. Den geniala idén hade inte 
föresvävat byggnadsarbetenas ansvariga. Det var resenärerna som löste problemet. Det var ett exempel på hur viktigt 
och hur nödvändigt resenärsperspektivet är.  En mindre gåva överlämnades från Resenärsforum till Passagerpulsen för 
att understryka vårt goda samarbete, bland annat med en resenärsgrupp som är gemensam för våra båda organisationer.  
Passagerpulsens driftiga Eva Holm och Lars Wiinblad och deras kollegor skötte tillställningen på ett utmärkt sätt.  

Kurt Hultgren



Stoppa Förbifart Stockholm!
Sveriges största infrastrukturprojekt, motorvägen Förbifart Stockholm, har ånyo hamnat i blåsväder. En ny prognos från
Trafikverket har visat att vägen blir tre miljarder dyrare än beräknat och dröjer fyra år längre att färdigställa.  Flera 
organisationer och debattörer kräver nu i en gemensam debattartikel att projektet ska stoppas. 
”Klimatnödläget gör att det behövs en snabb omställning av Stockholm från 50-talets bilstad till en modern, jämlik och 
människovänlig region. Avbryt byggandet av Förbifarten innan ytterligare miljarder tillåts förstöra vår natur och vårt 
klimat ännu mer” , skriver författarna i Expressen den 14 november. Resenärsforum är indirekt representerat, eftersom 
vår anslutna organisation Kollektivtrafikant Stockholm finns bland undertecknarna.

Inlägget kan läsas i sin helhet antingen på Expressens webbplats, eller, för den som vill slippa få artikeln sönderhuggen 
av en massa reklamavbrott, på Kollektivtrafikant Stockholms webbplats www.kollektivtrafikant.se. 

På initiativ av Kollektivtrafikant Stockholm gjorde konsultföretaget Trivector i början av 10-talet en utredning av 
kollektivtrafikens möjligheter i Förbifart Stockholm Resultatet blev (som väntat) att någon vettig kollektivtrafik 
knappast var möjlig, eftersom alla avfarter riktar sig åt andra håll än lokala centrum, och det fanns definitivt inte några 
planer på kollektivkörfält i tunnlarna.

Även denna utredning kan hämtas från Kollektivtrafikant Stockholms webbplats. Klicka på Våra åsikter > Rapporter. 

________________________________________________

Lite fakta om kollektivtrafiken

Lite siffror från Svensk Kollektivtrafik, bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i Sverige. 

Visste du att:
• Ett pendeltåg rymmer 1800 resenärer och är 214 meter långt. Om alla istället skulle resa med var sin bil så skulle de skapa
en bilkö på 7,2 km. 
•Ett tunnelbanetåg tar ca 1200 resenärer per tåg. Om alla istället skulle resa med var sin bil så skulle de skapa en bilkö på 4,8
km.
• En buss som tar 77 resenärer är ca 15 meter lång. Om alla 77 resenärer istället satt i varsin bil skulle det ge upphov till en
bilkö på 308 meter.
•Den som tar bilen till jobbet släpper ut mer än 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagn, tunnelbana eller tåg.
• Risken att råka ut för en olycka är ungefär dubbelt så stor för bilister än för en bussresenär och 22 gånger större för mc-
förare och mopedister och 46 gånger större för cyklister om man räknar in riskerna i fordonen och när man går eller cyklar
till stationen.
•Svenska folket gör årligen 1,5 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik
och 62 procent av landets tågtrafik.
• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är 26 procent (kvinnor 30%, män 23%)
• 80 procent av resenärerna i den lokala och regionala kollektivtrafiken är nöjda med sin senaste resa.
• Det finns nästan 50 000 hållplatser för kollektivtrafik i Sverige.
• Omkring 60 procent av befolkningen över 6 år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik vid resor där de inte kan gå
eller cykla.



Seminarium om Blekinge Kustbana
Den 21 november anordnade NJS ( forum för nordiskt järnvägssamarbete) ett seminarium vid Trafikverket i Malmö. 
Temat var ”Utvecklingen på Blekinge Kustbana och Tågstrategi 2050”. Christer Wilhelmsson och Magnus Brynjer 
besökte seminariet och ger sina intryck.

Jakob Enander, planerare vid Blekingetrafiken samt Hans Sahlin, projektledare vid Region Blekinge redogjorde för 
BKB Dåtid-nutid-framtid. Redan den 16 mars 1908 – när banan ännu var smalspårig – 1.067 mm:s spårvidd –   
diskuterades en elektrifiering av järnvägen. År 1942 tog staten över banan. Då var det 600 anställda, varav en kvinna.
Under 1950-talet breddades banan till normalspår, vilket arbete var färdigställt 1957. 

År 1997 var marknadsplanen att 1,5 till 2 två miljoner resande per år skulle vara  möjligt på kustbanan 2010. Sedan 
1997 - 1999 betraktas hela länet som en gemensam arbetsmarknad. 2005 startade upprustningen och elektrifiering av 
banan. Under detta arbetet ersattes tågtrafiken av tågbuss med flera olika linjer. År 2007 startade Öresundstågstrafiken 
och sydtaxan infördes. Idag reser en tredjedel  av resenärerna med kustbanan inom länet medan två tredjedelar reser till 
eller från Skåne och Danmark. 50% av alla resor i Blekinge sker med stadstrafiken i Karlskrona. 

Från 2010 stannade tågen mellan Karlskrona och Malmö/København, inte längre i Höör och Eslöv för att korta ner 
restiden. Det marknadsfördes som ”Hallå København Hej då Eslöv”, vilket måste anses vara provocerande.

Ett nytt mötesspår har byggts vid Ångsågsmossen utanför Karlshamn. Pågatågstrafik har startats till Karlshamn under 
devisen ”Idag firar vi att Blekinge blivit lite mer lilla”. Tyvärr har den trafiken inte blivit någon succé.

Tågtrafiken har ökat så att det nu är entimmes trafik. Det är trångt på spåren vilket innebär kvalitetsbrister. I pendlings-
läge går Kustbussen som förstärkning.

Vid jämförelse med E22 som går genom länet är järnvägen kurvig. Det har skett flera investeringar på E22:an, vilket 
förkortat restiden på vägen i motsats till järnvägen.

Blekinge har inte genomfört några systemförändringar. Några restider från Malmö visar att det är snabbare till Varberg 
dit restiden är 2.16 timmar medan den är 1.55 timmar till Växjö samt 2.44 timmar till Karlskrona.

Det behövs en tågstrategi för Blekinge. Det kommer att ge förutsättningar för en större arbetsmarknad. Kortare restider 
innebär att en resa mellan Karlskrona och Malmö ska ta två timmar samt mellan Sölvesborg och Lund en timme. 
Mellan städerna i Blekinge är avsikten att restiden skall vara 15 minuter.

Tågtiderna bör läggas så att det finns anslutningar från både Karlskrona och Malmö. Idag möts tågen i Sölvesborg, 
Ångsågsmossen och Nättraby. Det bör bli insatståg i attraktiva lägen mot Malmö och Köbenhavn.
Det behövs nya fordon samt bättre koppling till Göteborg. Idag finns två resvägar från Karlskrona till Göteborg  
antingen via Emmaboda eller via Lund. I framtiden bör det sättas in tågförbindelser via Markarydsbanan, som är den 
snabbaste vägen mellan städerna i Blekinge och Göteborg.  

Sydostlänken är mycket viktig för Blekinge. I framtiden kan Kallinge bli aktuellt för tågstopp. Det behövs en del 
investeringar för att Blekinge ska bli attraktivt att bo, verka och turista i.

Christer Wilhelmsson Magnus Brynjer
________________________________________________________________________________________________

Ostlänken: Trafikverket inbjuder till samråd
Under perioden 25 november 2019 till 5 januari 2020 har vi samråd. Då vill vi gärna få reda på vad du tycker om 
förslaget på Ostlänkens utformning och dess konsekvenser. Samrådet gäller sträckan Stavsjö-Loddby i Norrköpings 
kommun.
Http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/idittomrade/Norrkoping/



Pendlare i Gnesta och Mälardalen kräver 
rimligare prioriteringskriterier på spåren

Trafikverkets kriterier säger att fjärrtågen har företräde när tågavgångar ska fördelas. Därför kan regionala 
tågpendlare bli nedpropriterade trots att de är fler än fjärrtågsresenärerna. På initiativ av föreningarna 
Gnestapendeln och Tim-Pendlarna har Resenärsforum tillsammans med dem gått in med en skrivelse till riksdagens 
trafikutskott.

Resenärerna på pendel- och regionaltåg har länge insett att en renovering och utveckling av järnvägssystemet samt dess 
styrsystem är av nöden. Nu måste politikerna på nationell nivå ta sitt ansvar.
Lagstiftningen om trafikplikt och hur sedan ansvarig myndighet Trafikverket fördelar avgångar på järnvägen 
harmoniserar inte. År 2013 hotades Gnestapendeln av nedläggning och det framgick att det var prioriteringskriterierna 
som var orsaken till nedläggningshotet. 
Ett beslut om erhållen trafikplikt kan prövas i domstol på talan av fjärrtågsoperatörer, men även om kollektivtrafik-
myndigheten vinner, säger Trafikverkets prioriteringskriterier att fjärrtågen har förtur när tågavgångar ska fördelas.
Föreningen TIM-pendlare, Resenärsforum samt Föreningen Gnestapendeln representerar nationellt, regionalt och lokalt 
fokus har därför nu gjort en skrivelse till Trafikutskottet där vi kräver att politikerna tar större ansvar.
Det är viktigt att prioriteringskriterierna inte missgynnar pendel- och regionaltågstrafiken, speglar samhällets behov av 
regionförstoring samt därmed en mer effektiv arbetsmarknad. 
Hela skrivelsen kan hämtas från
http://www.timpendlare.se/pdf/download/skrivelse_till_riksdagens_trafikutskott_20191031.pdf

 

Förlängda restider på Västkustbanan
Från tidtabellskiftet i december förlängs samtliga restider på Västkustbanan. Orsaken är flera banarbeten längs sträckan.
Vid Almedal ( mellan Liseberg och Mölndal) förlängs gångtiden med en minut p.g.a. arbeten med Västlänken. Vid 
Varbergs byggs en tågtunnel och dubbelspår. Där blir det ett tillägg på fyra minuter.
Söder om Ängelholm blir tillägget 3-5minuter. Det ska bli dubbelspår mellan Ängelholm och Maria norr om 
Helsingborg.
Dessutom byggs fyrspåret  söder om Lund mot Malmö.
Det innebär att det kommer att bli oregelbundna tider för tågen samt förlängd restid.
Arbetet påverkar även stadsbussarna i Varberg, Falkenberg och Halmstad. I Varberg  blir det längre restid vid resa med 
stadsbuss och Öresundståg. I Falkenberg anpassas tidtabellen för linje 10 eftersom den är anpassad till Öresundstågen. I 
Halmstad finns många busslinjer att välja på. Även SJ:s snabbtåg mellan Göteborg och Malmö  kommer att få längre 
gångtid än idag.
När detta är färdigt kommer Västkustbanan att vara dubbelspårig hela sträckan.

Christer Wilhelmsson



Resenärsforum svarar på remiss om Blekingetrafiken
Resenärsforum trycker på att trafikförsörjningsprogrammet är välskrivet och lättillgängligt och att mål och medel för 

att uppnå beskrivna mål är relevanta. Även bakgrundsmaterial i tillhörande bilagor är relevanta och lättillgängliga. En 
av programmets stora förtjänster är att kollektivtrafiken ofta beskrivs utifrån resenärens behov och val.

MEN:

I utvecklingen av biljettsystem måste visering och ombordstigning också lösas. Dagens system är ofta stora tidstjuvar
i busstrafiken. Resenärsforum vill påpeka att det idag finns möjlighet att köpa nationella biljetter genom Samtrafikens 
Resplus/Resrobot www.resrobot.se

Tillgänglighetsfrågor är viktigt. Vi anser att om tillgängligheten fungerar för de med högst behov innebär det goda 
effekter för alla resenärer.

Ansvaret för brutna resor är otydligt inte bara i Blekinge utan i hela Sverige idag. Speciellt gäller detta 
kombinationsresor där olika biljettsystem är involverade. Resenärsforum vill att resenärens behov att komma fram skall 
vara absolut och att de olika trafikhuvudmännen och kommersiella aktörer får reglera kostnader sinsemellan. Idag läggs 
ansvar i allt för stor omfattning på resenären.

Idag finns det inte någon som har det övergripande ansvaret för järnvägsstationerna. Resenärsforum vill att ansvaret 
tydliggörs!

Kollektivtrafiken behöver utformas utifrån att alla inte behöver äga en egen bil. Skol- och arbetsresor talas det 
mycket om men lika viktigt är semesterresor och fritidsresor. Vi ser att efterfrågan på hållbara men även aktiva resor 
ökar. Med aktiva innebär att det finns tydliga kopplingar till hälsa vilket gör att koppling mellan kollektivtrafik, 
gång/vandring och cykel är tydlig. 

Resenärsforum önskar att trafikförsörjningsprogram tydligare tar ansvar för resenärernas trygghet. Vi föreslår bland 
annat att det införs nattstopp på busslinjer i glesbygd. Vilket innebär en möjlighet för en ensamåkande resenär att få 
stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning om trafiksituationen tillåter.

Avslutningsvis slår vi ett slag för internationella resenärers behov av goda anslutningar från och till Blekinges 
färjeterminaler, färjeförbindelserna till kontinenten från Karlskrona, Karlshamn, Malmö, Trelleborg och Ystad har blivit
mer intressanta, anslutningar till flygplatsen Kastrup i Köpenhamn och trafikverkets färjeförbindelse i Karlskrona, 
Aspöleden.

Se hela svaret på www.resenarsforum.se
Christina Axelsson
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