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Mälartåg!

Mälartåg på spår 1 i Eskilstuna 19 feb 2002. Foto: Sten Wiberg
I december 2019 sattes de nya Mälartågen in på sträckan mellan Örebro och Stockholm via Eskilstuna och Strängnäs.
Varje tågsätt består av fyra vagnar. Det finns 333 sittplatser och 24 fällstolar. Det finns digital information där all
information om resan finns, bl.a. en klocka. Det finns avdelningar för allergiker, djuravdelning samt Flexvagn där det
finns plats för sex cyklar och två rullstolar. I vagn 12 och 22 finns den lugna avdelningen på övre plan. Lugna
avdelningen motsvarar tyst avdelning i andra tåg. Det är ingen symbol för det i vagnen utan information finns digitalt
vid övrig information. Det finns särskilda bagagehyllor. Vid alla platser finns bord , tillgång till Wifi, läslampor och
eluttag.
På morgonen går det ett Region Express mellan Örebros Södra och Stockholm via Eskilstuna. Detta tåg går nonstop
mellan Eskilstuna och Stockholm. På eftermiddagen går ett motsvarande tåg från Stockholm.
Under vintern-våren 2020 är det tänkt att dessa tåg ska sättas in på Sörmlandspilen mellan Hallsberg-KatrineholmStockholm.
Sommaren-hösten 2020 på Nyköpingsbanan mellan Norrköping-Nyköping-Stockholm. Hösten-vinter 2020-2021 mellan
Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala.
Depån för tågen finns i Eskilstuna.
Christer Wilhelmsson

Du har rätt till ersättning vid trafikstörningar!
Visste du detta:
Du har rätt till ersättning om du blir försenad eller din möjlighet att resa med kollektivtrafiken ställs in.
Men du kan inte få ersättning för följdskador – det vill säga om resan blir försenad och du missar teaterföreställning,
anslutning till semesterresa, får löneavdrag eller annan skada till följd av förseningen.
Om linjesträckningen (gäller alltså från start till mål på den linje du valt – inte hur långt du vill resa!) på den resa du
har val är under 150 km gäller lagen om kollektivresenärers rättigheter, oaktat väder, transportslag eller annat. Om du
blir försenad ska du få tillbaka:
• 50 % på biljettpriset om resan är 20 minuter försenad
• 75 % på biljettpriset om resan är mer än 40 minuter försenad
• 100 % på biljettpriset om du blir mer än 60 minuter försenad
Du kan också välja annat transportsätt och blir då kompenserad – mot uppvisande av kvitto. Kostnaderna för den andra
transporten ska vara skäliga, alltså rimliga i förhållande till omständigheterna och får i dagsläget inte överstiga 1182,50
kronor (1/40 av prisbasbeloppet)
Rättigheter vid bussresor som är 150 km eller längre (men kortare än 250 km)
Om din bussresa försenas med minst 120 minuter, ställs in eller är överbokad kan du som resenär alltid välja mellan att:
• Genomföra resan så snart det är möjligt med den försenade bussen
• Omboka till resa med annan transport (av jämförbara villkor enligt transportavtalet)
• Avstå att resa och få biljettpriset återbetalt
Du behöver vända dig till bussföretaget för att mot uppvisande av kvitto/biljett erhålla ersättning för den nya biljetten
eller få ersättning för förseningen (i enlighet med gällande resevillkor).
Vid resa över tre timmar
Om din resa som enligt tidtabellen överstiger 3 timmar blir inställd eller mer än 90 minuter försenad vid avgång från en
terminal erbjuds snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till förseningen. Även hotellrum eller annan
inkvartering samt assistans med att ordna transport mellan terminalen och inkvarteringen om förseningen gör att
resenären måste stanna över natten. Inkvarteringen ersätts upp till 80 EUR per natt och högst två nätter.
Kravet på att ordna inkvartering gäller inte vid inställda eller försenade resor som beror på svåra väderleksförhållanden
eller större naturkatastrofer som äventyrar en säker bussresa.
Rättigheter vid bussresa med linjesträckning över 250 km
Vid resor med linjesträckning över 250 km lämnas rätt till skadestånd och hjälp vid olyckor, om bussen blir köroduglig
ska transportören antingen tillhandahålla fortsatt resa med ett annat fordon, eller transport från den plats där det
körodugliga fordonet befinner sig till en lämplig väntplats eller terminal, varifrån resan kan fortsätta.
Rättigheter när du reser med tåg som kör 150 km eller längre:
(räknat från tågets första till sista station).
• Vid 60 minuters försening eller mer får du ersättning med 25% av biljettpriset
• Vid 120 minuters försening eller mer får du ersättning med 50% av biljettpriset
• Om förseningen beräknas bli längre än 60 minuter har du rätt att få assistans i form av förtäring i relation till
förseningens längd och logi vid behov, under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart.
• Du kan också få pengarna tillbaka om resan blir omöjlig att fullfölja eller blivit meningslös.
Du kan ha mer rättigheter än dessa
Vad som har beskrivits här ovan är de ersättningar som du enligt lag har rätt till. I vissa fall gäller mer generösa villkor
än dessa. Läs därför mer på hemsidan för det bolag som du reser med, eller ring dem och fråga om rättigheter!
För ytterligare frågor vänd dig till Konsumentvägledare i din kommun eller Hallå konsument!
Informationen sammanställd av Christina Axelsson

Rapport från Resenärsforums stationsprojekt

Nyligen har vi tillsammans med TIM-pendlarna besökt projektledningen för Västerås framtida station, se ovanstående
bild, och påtalat vad resenärerna behöver och förväntar sig i form av service mm. Vi tycker ibland att resenärerna glöms
bort i alla diskussioner om visionär design då det gäller planerade stationer. Men i Västerås känns det som om man
lyssnar även på resenärerna.
Arbetet med Resenärsforums Stationsprojekt fortsätter. Uppgifterna om redan undersökta stationer/hållplatser
uppdateras och kompletteras och fler tillkommer. Transportanalys har visat intresse för projektet och använt underlaget
i en rapport. Även Svensk Kollektivtrafik är intresserade.
Resenärsforums målsättning är att göra det enklare att resa kollektivt och en viktig del i resandet är stationen/hållplatsen och därför har projektet Resenärernas Stationer startats.
Projektet går ut på att se på servicen mm på stationerna, ta reda
Te lefonnummer
på vad resenären behöver / förväntar sig på stationerna och
Kundtjänst Norrtåg: 010–13 00 100
sammanställa detta samt presentera resultatet för de som ”har
0771-75 75 75
Kundtjänst SJ:
hand om” stationen. Vem detta är, är inte alltid helt klart.
Trafikinformation SJ: 0771-75 75 75 (tonval 3)
Då möjlighet finns passar vi ofta på att vid stationsbesöken
fråga stationsvärdarna vad resenärerna brukar fråga efter. Den
Tågtrafikläget
vanligaste frågan är när och varifrån går tåget eller bussen?
Om inte bussarna finns nära stationen är en mycket vanlig
trafikverket.se/trafikinfo
Trafikverket:
fråga, ”Var är bussarna”? Särskilt gäller det när det är frågan
norrtag.se/aktuell-trafikinfo
Norrtåg:
sj-se/trafikinfo
SJ:
om ersättningstrafik. Hänvisningen mellan tågen och bussarna
är något som verkligen borde förbättras i många orter.
Ibland visar det sig finnas bra information på stationerna som fler stationer borde ta efter, se vidstående bild. Om
man väntar på stationen och inget tåg kommer och ingen information hörs av, då är en sådan här information mycket
bra. Den här informationen finns i Kramfors och en förbättring vore ju att även få en kontakthänvisning gällande
busstrafiken.
Tycker du det är viktigt med bra service och information på stationen? Då är du välkommen att hjälpa till med att
”kontrollera stationer”. Hör bara av dig till Resenärsforum. Det finns många stationer i Sverige att kontrollera och det
sker också en ganska omfattande ombyggnad av stationerna, så det finns mycket att bevaka.
Olle Ek

Rapport från UITP visar: Lättbanor går starkt framåt

Banor som Tvärbanan i Stockholm blir fler och fler världen runt.
Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
Spårvägar och så kallad ”ligh rail” (lätta eldrivna tåg som går på egen järnväg eller stadsbana med som regel längre
avstånd mellan hållplatser jämfört mellan en vanlig spårväg) har vind i seglen i Europa. Sedan millennieskiftet har
sådana transportlösningar ökat markant i Europa, enligt en färsk rapport från UITP (International Association of Public
Transport, en internationell organisation för offentligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom
kollektivtrafik.).
Under perioden har 108 städer runt om i världen fått sin första spårvagnslinje. Av dessa ligger sjuttio i Europa.
De senaste åren, mellan 2015 och 2018, har infrastrukturen för ”lättbanor” i Europa byggts ut med 3,9 procent från
8943 km till 9296 km, med resandet ökat med 6,9% från 9740 miljoner till 10,422 miljoner passagerare. ”Lättbanor”
transporterar nu lika många passagerare som tunnelbanor och regionala tåg/pendeltåg och tar tio gånger fler passagerare
än flyget i Europa.
Källa: Järnvägsnyheter
https://www.jarnvagsnyheter.se/20200117/9766/stark-okning-sparvagen-i-europa
________________________________________________________________________________________________

Hjärtstartare
Idag finns hjärtstartare på flera stationer och resecentra. På en del ställen är de lätta att hitta. På andra ställen vet man
inte vad de finns.
På Örebro C finns de hos Pressbyrån. På Knutpunkten i Helsingborg finns de inlåsa i ett skåp. Där har vakter och
Pressbyrå personal nyckel till detta skåp.
På Stockholm Central, Göteborg Central och Malmö Central finns det flera hjärtstartare.
Viktigt är att det finns ett register var dessa finns. På de tre stora stationerna bör det finnas en skylt var de är belägna.
Både Stockholm C och Malmö C har två våningar.
Har du synpunkter på hur det ser ut på "din station" kontakta info@resenarsforum.se
Christer Wilhelmsson

Swedavias statistik visar:
Flyget till och från Sveriges statliga flygplatser backar
Under januari reste totalt 2 670 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med 6 procent
jämfört med samma månad förra året. De senaste månadernas svaga trafikutveckling fortsätter i januari, som också
påverkas negativt av att flygbolagen har minskat sin säteskapacitet i ökad utsträckning.
Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 1 813 000 under januari månad, vilket är en
minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 857 000 resenärer, en
minskning med 11 procent.
Källa: www.rt-forum.se
https://www.rt-forum.se/article/view/699482/flyget_fortsatter_tappa?
ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
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EU-kommissionen sätter ambitionerna högt:
Att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050

För att bli världens första klimatneutrala världedsel har EU-kommissionen lagt fram en europeisk grön giv, ( se
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal) ett långtgående åtgärdspaket som ska bidra
till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en hållbar grön omställning. Initiativet omfattar en färdplan
och åtgärder på många områden, t.ex. stora utsläppsminskningar, investeringar i spetsforskning och innovation och
bevarande av den biologiska mångfalden i EU.
Den gröna given kan bli en ny tillväxtstrategi för EU med hjälp av investeringar i grön teknik, hållbara lösningar och
nya företag. Det är därför mycket viktigt att allmänheten och alla intressenter deltar och engagerar sig i initiativet.
Den europeiska gröna given banar framför allt väg för en både rättvis och socialt jämlik omställning. Den är utformad
så att ingen människa eller region ska lämnas utanför i den kommande övergången.
Transporter står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser och andelen fortsätter att öka.
Den gröna given ska minska dessa utsläpp med 90 % fram till 2050.
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något! Gå eller cykla istället för att åka dit du ska men behöver du åka –
res kollektivt så långt det går.
Christina Axelsson

Hur mycket parkeringsutrymme behöver vi egentligen?
Glädjande nog har Regeringen utökat uppdraget till utredningen Samordning för bostadsbyggande, med att se över om
kommuner i vissa fall ska kunna avstå från kravet på utrymme för parkering, om transportbehoven kan tillgodoses på
annat sätt.
Hela samhället måste bidra till klimatomställningen, inte minst på transportområdet. Hur vi bygger och planerar våra
samhällen avgör vilka transportval människor kan göra i sin vardag. Vi behöver göra mer för att öka
transporteffektiviteten och tillgängligheten i svenska samhällen. Investeringar i modern kollektivtrafik och nya
cykelbanor gör att allt fler stadsbor väljer bort bilen. Genom att ge kommunerna fler verktyg för hållbara
transportlösningar kan vi minska klimatutsläppen ännu snabbare, säger bostadsminister Per Bolund.
Utöver kravet på utrymme för parkering innebär tilläggsdirektivet att utredningen även ska utreda relevanta
bestämmelser i plan- och bygglagen. Det handlar om hur den kan utformas för ökad transporteffektivitet som leder till
minskad miljö- och klimatpåverkan och om att förbättra förutsättningar för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik
samt hållbara godstransporter. Slutligen ska utredningen också undersöka hur byggherrar, fastighetsägare och
verksamhets-utövare kan samverka med det offentliga i samband med planering enligt plan- och bygglagen.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.
Christina Axelsson

________________________________________________
Flyg och marktransporter
Vi vet alla vad som händer när man bokat och betalt en flygbiljett; man får direkt reklam för bilhyra och kanske också
hotell på destinationsorten. Men information om kollektivtrafik – det har i alla fall inte jag stött på! Faktum är att vissa
flygplatser har bra info om kollektivtrafik t ex http://www.aena.es/en/barcelona-airport/public-transport.html Men hur
många kollar flygplatsernas info?
Det var därför trevligt att se en annons i SAS kundtidning för DOT www.dinoffentligetransport.dk. Här gör
”trafikhuvudmannen” reklam för olika resekort t ex en variant där Köpenhams flygplats CPH ingår. Jag anser att
kombinationer flyg – tåg/buss/metro på en biljett är ett försummat område. Vad kan Resenärsforum och EPF göra för
att utveckla sådana kombinationsresor?
Bertil Hylén, Solna
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