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Resenärsforum uppvaktar Trafikverket  

I början av mars träffade delar av Resenärsforums styrelse Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon (tvåa från
vänster) och Einar Tufvesson (längst åt höger) för att lyfta frågan om ekonomiskt stöd till Resenärsforum och därmed

trygga en långsiktig resenärsrepresentation även i framtiden. Foto: C Wäreborn 
________________________________________________________________________________________________

Från årsmötet

    Resenärsforums årsmöte hölls i Kollektivtrafikens Hus i Stockholm den 11 mars 2020, en av de sista dagarna innan 
alla större möten i Sverige började ställas in eller hållas digitalt. Mötet inleddes med att Gerhard Wennerström berättade
om sitt arbete med utredningen om ett enhetligt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige. De efterföljande 
förhandlingarna leddes av Lars Strömgren från Cykelfrämjandet.
Nyinvald i styrelsen är Elisabeth Lundberg-Karlsson från Gnestapendeln, som presenterar sig själv på sista sidan. Också
valberedningen fick ett nytillskott i och med invalet av NTF:s generalsekreterare Marie Nordén. •



Klimatpolitiska rådet har just kommit med sin årsrapport:

Befintlig politik räcker inte!

Utsläppsminskningarna har bromsat in när de behöver accelerera. De största minskningarna av växthusgasutsläppen 
sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en genomsnittlig årlig minskningstakt på drygt 2 procent. De fyra 
senaste åren (till och med 2018) har det gått långsammare och utsläppen har i genomsnitt minskat med mindre än 1 
procent per år.

Utsläpp från vägtransporter 
Transporter av personer och gods står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och mer än 90
procent av dessa kommer från vägtrafiken. Personbilarna är den enskilt största utsläppskällan men även godstransporter 
på väg genererar betydande utsläpp. 

Lösningar och hinder 
För persontransporterna är, enligt bedömningen i Panorama11, de två lösningarna med störst potential för noll utsläpp 
till 2045 elektrifiering av fordonsflottan och ett mer transporteffektivt samhälle genom till exempel överflyttning till 
kollektivtrafik. 
Dessa lösningar står tillsammans för den absoluta merparten av den långsiktiga utsläppsminskningspotentialen men 
förutsätter förändringar i efterfrågemönster, normer och värderingar. 
På kortare sikt, under perioden fram till 2030 talar det mesta för att effektivare förbränningsmotorer och ökade volymer 
förnybara drivmedel tillsammans kommer att stå för en mycket stor del av minskningen av växthusgasutsläppen i 
transportsektorn. 
Efter 2030 bör volymerna förnybara drivmedel minska, i takt med att elfordon blir allt mer konkurrenskraftiga mot bilar
med förbränningsmotor och insatser för ökad transporteffektivitet kan få större genomslag. Hur stora volymerna faktiskt
blir beror på biltrafikens tillväxt och på hur stor andel av trafiken som elektrifieras. De olika lösningarna är alltså starkt 
länkade till varandra.
Läs mer: https://www.klimatpolitiskaradet.se/wp-content/uploads/2020/03/klimatpolitiskaradetrapport2020.pdf

Christina Axelsson



Skånetrafiken – nytt biljettsystem
Vid tidtabellsskiftet i december införde Skånetrafiken ett nytt biljettsystem. Det gamla systemet med det s.k. jojo-kortet,
där resenären kunde ladda en reskassa, som sedan kunde användas för resor enligt eget val, upphörde.  Skånetrafiken 
borde dock ha avvaktat ett kommande nationellt biljettsystem för alla regionala trafikbolag i hela landet.

På sin hemsida marknadsför Skånetrafiken sitt biljettsystem på så sätt att man betalar med sin smarta telefon (under 
rubriken ”Res med vår app”) men även att man kan betala utan ”app”. Det är förvisso enkelt för de resenärer, som har 
smarta mobiltelefoner. Många människor har dock inte det – särskilt inte äldre människor – pensionärer. För dem finns 
möjligheten att betala resan med sitt bankomat- eller kreditkort. Dessutom har ett nytt resekort införts, som man köper 
via Skånetrafikens hemsida, dess kundcenter och ombud.

Det finns tre biljetter, tre zoner och tre rabatter. Biljetterna är: Enkelbiljett, 24-timmars biljett och 30-dagars biljett. 
Enkelbiljetten är avsedd för den resenär, som reser då och då. Med 24-timmars biljetten reser man fritt under 24 timmar 
till priset av två enkelbiljetter. 30-dagars biljetten är avsedd för dem, som pendlar eller reser mycket. Det finns tre 
storleks-nivåer på zonen – liten, mellan och hela Skåne. Man reser så mycket man vill inom den zon som man har köpt 
biljett för. Man kan resa i olika riktningar inom zoner så länge biljetten gäller.

Följande rabatter finns: Tillsammansbiljett, barnrabatt och studerandebiljett. Två eller fler, som reser tillsammans och 
köper gemensam biljett, får alltid 25 procent rabatt på totalpriset inom Skåne. Om någon i sällskapet är ungdom eller 
student erhålls även dessa rabatter.

Barnbiljetter: Barn under 7 år reser gratis. Barn och ungdomar mellan 7 och 19 år har 40 procent rabatt på alla biljetter, 
inklusive 30-dagarsbiljetten. 
Studerande: Studenter har 25 procent rabatt.  

Pensionärer har inga rabatter vid resor med Skånetrafiken. Däremot har man – om man är folkbokförd i Malmö och har 
fyllt 70 år – gratis resor inom kommunen. Seniorkortet gäller vardagar mellan klockan 9-15 och 18-04. Lördagar, samt 
sön- och helgdagar åker seniorer fritt dygnet runt. I Helsingborg och Lund är åldersgränsen dock 75 år. 

Antalet zoner är, som nämnts, tre. Alla zoner från resenären och hur denne vill resa i Skåne. Zonens storlek styr 
biljettpriset.
1. Liten zon - 8 km i diameter. I norra och östra Skåne är den lilla zonen 18 km i diameter. 
2. Mellanzon – 35 km i diameter.
3. Stor zon - hela Skåne. 

Samtidigt har Skånetrafiken passat på att höja priserna. En enkel biljett Malmö – Lund kostar nu 51 kr mot tidigare 47 
kr. För några år sedan låg priset på 35 kr. En lokal resa kostar numera 27 kr. 

Priserna i kollektivtrafiken ökar fort och priserna har de senaste tio åren ökat betydligt snabbare än KPI 
(konsumentprisindex). Den genomsnittliga prisutvecklingen har varit 12 % medan prisökningen för enkelbiljetter och 
månadskort under samma tidsperiod varit 43 % (uppgifterna hämtade från Svenska Dagbladet 10 februari). Forskaren 
John Hultén vid nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik har förklarat detta med att det ställs hårdare krav på hur 
fordonen skall se ut, hur nya de skall vara, vilka miljökrav de skall uppfylla, vilka drivmedel, som skall användas och 
att de skall vara anpassade och tillgängliga för resenärer med olika behov.  

Stark kritik har riktats mot det nya biljettsystemet, där Skånetrafikens företrädare fått klä skott för att de utgått från att 
alla resenärer köper sina biljetter med smarta telefoner. 

Bemötandet och prishöjningarna lämnar ett dåligt intryck efter sig. Dessutom anser jag att Skånetrafiken borde ha 
avvaktat ett gemensamt biljettsystem för samtliga länstrafikbolag i landet. Så bråttom kan det inte ha varit då det gamla 
systemet fungerade väl.

Magnus Brynjer



Information till resenärer och potentiella resenärer
Tidtabellstryck behövs i liten skala för dem som inte är digitaliserade och för dem som vill sätta upp en tidtabell i köket.
Bättre är spridning av personliga tidtabeller för önskad ressträcka inklusive byten  i en personlig utskrift - vissa vill ha, 
de flesta inte. 

Information handlar inte bara om de närmaste timmarna
Vad gäller informationen på stationerna handlar det visserligen om att digital information om de närmaste avgångarna 
och ankomsterna är nödvändig, men dessutom krävs det att ett tågtidsanslag i tryckt form ska visa avgångarna under 
hela dygnet, dvs samtidigt även hela veckan och förmodligen hela tidtabellsperioden. Dessa tågtidsanslag har den stora 
fördelen att omfatta alla trafikföretag, både SJ AB, Transdev Snälltåget, MTR, kanske Flixtrain - dock med ett stort 
problem. Dessa tågtidsanslag är det idag inget trafikföretag som åtar sig att trycka. Alla trafikföretag anser att de inte 
vill medverka i ett sådant gemensamt informationssystem, De har vägrat bekosta detta, som de ser som en "onödig 
kostnad". Det är ju just konkurrensens nackdel. Konkurrensen har många fördelar, och dess nackdelar måste hanteras 
genom regelverk som fastställs av myndigheterna. Nu är det så i den nya kollektivtrafiklagen, som inrättade RKM, att 
all kollektivtrafik ska registreras av respektive RKM, all information om turerna ska noteras av RKM, och för att 
resenärerna-kunderna-medborgarna ska ha nytta av detta måste det publiceras. Och det faller rimligen på RKM att göra 
det. Men RKM har inte fattat galoppen. Det måste ställas krav på att RKM sköter informationen på ett bättre sätt. Det är
bara om kunderna informeras bättre som de får nytta av det som konkurrensen erbjuder. Det är faktiskt poängen med 
konkurrensen. Men eftersom det inte finns någon aktiv tillsyn över RKMs verksamhet så kan de låta bli att göra det de 
borde göra. Varken Konsumentverket (KV) eller Transportstyrelsen (TS) tar något initiativ gällande  detta. I själva 
verket borde regeringen ta initiativ till att antingen skärpa tillsynen genom instruktioner till KV eller TS. Eller också 
måste lagen skrivas tydligare. Det blir allt viktigare att RKM verkligen lever upp till sin roll som ansvarig instans för 
kollektivtrafiken i länet. De skiljer sig faktiskt från de gamla trafikhuvudmännen, som inte alls hade den uppgiften. Men
det verkar inte ha gått upp för RKM. 

En karta ger överblick – på nätet ser man i ett titthål
En liknande fråga gäller kartor över linjenätet. De flesta RKM publicerar inte en en karta över linjerna i länet, och det 
finns stora RKM, som SL, som inte ger ut någon karta alls utan tror att alla kan gå in på nätet. På nätet ser man allt i ett 
titthål, och man kan inte egentligen planera några alternativ. Kartor, både över respektive stad, och över länet, liksom 
över hela Sverige är en nödvändighet. Samtrafiken gav tidigare ut en karta över hala Sverige med alla viktigare 
busslinjer (utom lokaltrafik) inlagda. Men Samtrafiken fick samma råd av sina rationaliseringsinriktade ägarbolag: det 
kostar, det vill vi inte betala. Men ingen har ansvaret idag. Det saknas ett kommunikationsdepartement. Jag ser den 
schweiziska nationella kartan över kollektivtrafiken som en av de viktiga förutsättningarna för att folk i Schweiz åker 
kollektivt mycket mer än i andra länder.

Grundläggande för att kollektivtrafiken, inte minst  tågtrafiken, ska kunna bli attraktiv är att alla ska känna att det är 
attraktivt och enkelt. Attraktivt blir det genom god tillgänglighet i form av information, bra biljettköpsmöjligheter, 
rimliga priser och pålitlig resekvalitet. Det vet vi genom underökningar. 
Då är det angeläget att också genomföra åtgärder i enlighet med dessa kunskaper. Det är dessutom en 
miljöfråga, eftersom kollektivtrafiken måste bli attraktiv för att kunna öka stort vilket krävs för att miljökraven 
ska kunna uppfyllas. ● 

Kurt Hultgren



Vi är många som i dessa dagar måste inställa eller planera om våra tilltänkta resor i sommar. Nyhetsbrevet har sökt på
Internet efter information som kan vara relevant när man behöver ändra eller avbeställa. 

Coronaviruset påverkar resandet sommaren 2020

Internationella resor
Utrikesdepartementet (UD) avråder från och med 14 mars för alla icke nödvändiga resor till alla länder. UD:s avrådan
gäller fram till och med 14 april då en ny bedömning kommer att göras.

Att UD avråder från resor är en omständighet som ger dig rätt till avbokning med full återbetalning om du har köpt en
paketresa. Om du har en resa mellan 14 mars och 14 april ska du alltså ha rätt till att avboka din biljett och få pengarna
tillbaka.

Detta gäller bara om paketresan ännu inte påbörjats. 

Om du har bokat en reguljär flygbiljett så finns inte samma tydliga lagstiftning, men när UD nu avråder från alla resor till
andra länder bör du kunna kräva att flygbolaget ska återbetala dig för hela flygbiljetten. Anledningen är att det bör ses som
en force majeure-liknande händelse. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt,
oförutsägbart och bortom både din och flygbolagets kontroll.

Regler och bestämmelser på EU-nivå
European Passenger Federation har sammanställt en webbsida med länkar till material som EU-kommissionen har 
publicerat och som är viktigt för den som har planerat att resa i Europa i den närmaste framtiden, och som har frågor. På
webbsidan finns också en video där EPF-ordföranden Michel Quidort betonar vikten av information, kompensation och 
alternativ för passagerarna. Han betonar också att ett minimum av kollektiva trafikmedel för de mest grundläggande 
behoven måste fungera trots krisen. 
Sidans adress: http://www.epf.eu/wp/impact-of-coronavirus-on-passengers/

Resor inom Sverige
• Folkhälsomyndighetens råd till dig som resenär
Tänk över om resan verkligen är nödvändig, alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. 
Den som är sjuk ska inte resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök.
Vi har en samhällsspridning i allt fler delar av Sverige. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka 
igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där 
många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

När du åker tåg, buss och taxi, följ alltid våra råd om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning. Stanna 



hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Det är ännu inte helt klarlagt om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor 
eller föremål, har någon betydelse för spridningen av covid-19. MEN Tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan 
vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

• Från SJ:s hemsida:

Du som har en resa med SJ med biljettypen Kan ej ombokas kan nu omboka din resa. Folkhälsomyndigheten 
har torsdag 19 mars kommit med nya rekommendationer gällande icke nödvändiga resor inrikes. Det innebär att vi har 
valt att uppgradera alla ej ombokningsbara biljetter med avresa till och med söndag 19 april så att dessa nu är 
ombokningsbara.

Detta gäller inte Sista minuten-biljetter. För dessa biljetter gäller ordinarie villkor och de omfattas inte av de tillfälliga 
omboknings- och återköpsvillkoren. 

Vid sjukdom kan 100 % av biljettens värde återköpas mot uppvisande av ett godkänt läkarintyg, detta gäller för 
samtliga biljettyper och flexibiliteter. SJ godkänner läkarintyg som utfärdats av nätläkare som Kry, Min doktor med 
flera.
Läs mer på deras hemsida sj.se

• MTRX informerar
Med anledning av Coronaviruset ger vi nu ledigt säte bredvid i alla biljettklasser. Efter Folkhälsomyndighetens nya 
reserekommendationer erbjuder vi också fri avbokning till alla resenärer.  Läs mer på deras hemsida mtrx/travel.sv

• FlixBus informerar

 Förutom att se till att våra bussar blir rengjorda efter varje resa, följer FlixBus kontinuerligt myndigheternas 
uppdateringar om gällande rekommendationer och riktlinjer. Vi är beredda på att snabbt kunna agera och implementera 
behöriga myndigheters nya bestämmelser som berör vår verksamhet.
Om du vill avboka en resa på grund av ändrade resplaner, kan du göra det i enlighet med våra avbokningsvillkor. Läs 
mer på deras hemsida flixbus.se

• Flera råd
Om en resa ställs in på grund av coronaviruset gäller samma regler som annars. Du ska få tillbaka dina pengar om du vill
det.

Om du hellre vill kan du boka om din biljett till ett annat tillfälle. Vänd dig alltid direkt till reseföretaget för att begära
återbetalning eller göra en ombokning.

Om du själv vill avboka din resa är det under normala omständigheter villkoren för resan som gäller. Villkoren kan se olika
ut hos olika företag, läs därför igenom villkoren för din bokning för att se om de ger dig rätt att avboka biljetten och få
pengarna tillbaka.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du ska avstå från icke nödvändiga resor inom Sverige kan
du ha rätt att få pengarna tillbaka om du avbokar din resa. Detta beror på att situationen kan ses som force majeure-liknande
händelse. En force majeure-liknande händelse är någonting som är ytterst ovanligt, oförutsägbart och bortom din och
bolagets kontroll. Detta har inte prövats rättsligt ännu, det kan därför vara så att bolaget nekar dig återbetalning. Då kan du
ta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Läs mer på deras hemsida konsumentverket.se

• Till sist

Kom ihåg att läget kan ändra från en dag till en annan, både när det gäller smittspridningen och de lagar och förordningar
som olika länder tillämpar. Följ mediernas rapportering noga!

Informationen sammmanställd av Christina Axelsson och Anders Björkström



MTR startar direktlinje Göteborg – Solna station 
Nu går det att ta tåget tur och retur Göteborg – Solna station.  Inledningsvis blir det en morgonavgång från Göteborg 
och en avgång på eftermiddagen från Solna måndag till fredag, men från mitten av april vill MTR Express som nu bytt 
namn till MTRX, öka till två avgångar per riktning på veckodagar. Biljetter har börjat säljas via bolagets hemsida och 
resan tar 3,5 timmar.

– Vi har många företagskunder i Arenastaden som önskat att vi skulle förlänga vår linje dit så det är riktigt spännande 
att vi nu tillsammans med Trafikverket spänner bågen och erbjuder denna möjlighet, säger MTR:s vd Mats Johannesson
i pressmeddelandet. 

Ny i styrelsen

Jag representerar kollektivresenärsperspektivet. Som 
styrelseledamot i Föreningen Gnestapendeln sedan 2013 har
jag medverkat till Gnestapendelns bevarande, ökat 
inflytande och även en utökning av antalet avgångar på just 
denna pendeltågslinje.Redan vid millenieskiftet 2000 blev 
jag aktiv i den då bildade pendlarföreningen, Föreningen 
Gnesta-pendlarna, när Gnestapendeln från en stund till en 
annan försvann vid Stockholmstågs övertagande av driften 
av pendeltågen. Med andra ord har jag varit engagerad i 
kollektivtrafikfrågor i 20 års tid.

Jag är uppvuxen i Stockholm och har åkt kollektivt från 
och med 10 års ålder. Därför ligger kollektivtrafiken mig 
varmt om hjärtat, i synnerhet den spårbundna. Efter en flytt 
till sörmländska Gnesta, i Stockholmsregionens periferi, 
insåg jag att kollektivtrafiken inte är något som kan tas för 
givet. Därav mitt engagemang.

Som styrelsemedlem i Resenärsforum vill jag vara med 
och påverka framtiden, företrädesvis inom 
kollektivtrafiken, men även den spårbundna trafiken 
överlag.

Privat arbetar jag drygt heltid med översättning och 
språkvård i mitt eget företag, Translatorum Consulting AB 
sedan 21 år. Dessförinnan arbetade jag som adjunkt i 15 år 
och undervisade i engelska, franska och svenska.

Elisabeth Lundberg-Karlsson
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