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 Örebro planerar för nytt bussystem  

Illustration BRT i Örebro, Källa: Anders Lind Örebro kommun.

    Örebro kommun planerar tillsammans med Region Örebro län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem som 
kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för en första etapp har tagits av politikerna i Örebro kommun
och Region Örebro län. Systemet kan liknas vid spårvagnar som går vissa sträckor – men med en ny slags bussar. På 
stora delar av sträckorna har bussarna egna körfält, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Detta innebär att fler kan 
resa med kollektivtrafik i stråket. De nya bussarna ska också vara lättare att stiga i och ur samtidigt som 
biljettkontrollerna ska gå snabbare än idag. Systemet beskrivs närmare på http://brtisverige.nu/.

Just nu pågår ett planeringsarbete där Örebro kommun och Region Örebro län under hösten fått resultat av 
trafiksimuleringar och förprojektering av en första sträcka. Detta tillsammans med tidigare genomförandeutredning 
ligger till grund för vidare projektering. Parallellt med projektering arbetar man med utformning av stråket i stort, 
hållplatsutformning, signalprioritering och ledningssamordning.
Läs mer på https://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/trafik--gator/pagaende--planerade-trafikarbeten/-/lista/2019-12-13-

vi-planerar-for-nytt-bussystem.html
________________________________________________________________________________________________

Mårten Zetterman ny i styrelsen 
för Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter höll årsmöte på webben den 28 april. Christina Axelsson avgick efter flera år i styrelsen och 
Mårten Zetterman invaldes. Sveriges Konsumenter är en ideell paraplyorganisation med 21 medlemsorganisationer 
(varav Resenärsforum är en) och arbetar för alla konsumenters rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra 
medvetna och hållbara val. 



Kinna resecentrum

Christer Wilhelmsson vid en inspektion av Kinna resecentrum 2018. Foto: Borås Tidning 

Kinna är centralort i Marks kommun och ligger 30 km söder om Borås längs Viskadalsbanan mot Varberg.
Resecentrum har varit långt ifrån trevligt. Det är en hiss som inte fungerar. Den är nerkladdad liksom gångtunneln 
under järnvägen.
Till gångtunneln kan man bara leda en cykel för det finns bara en ramp. Därför är det uteslutet med barnvagnar och 
rollatorer. Stängslet har varit uppbrutit så det har bara varit att korsa järnvägen.
En skylt som användes för flera år tillbaka finns där. Det står ”Tillfälligt ur funktion”. Detta är det som möter 
resenärerna när de stiger av tåg eller buss  vid resecentrumet i Kinna.
Jag uppmärksammade Borås Tidning och gratistidningen Markbladet på detta som bägge skrev om det.
Enligt Borås tidning den 6 april har Teknik och servicenämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda ett nytt 
resecentrum. Nämnden ska söka pengar från ett projekt i regionen. Det innebär att kommunen bara behöver stå för 
hälften av kostnaden.
Förslaget ska behandlas i kommunstyrelsen den 7 maj och det beräknas stå klart 2021.
Bättre sent än aldrig.

Christer Wilhelmsson
________________________________________________________________________________________________

Nattågsutredningen färdig

Slutredovisningen av Trafikverkets regeringsuppdrag att utreda nattåg till Europa är nu överlämnad till 
infrastrukturminister Tomas Eneroth. 
Det ska vara lätt att åka klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda 
förutsättningar för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer förra året. Trv pekar i sin slutredovisning ut
sträckningen Malmö-Köln-Bryssel som mest lämplig att gå vidare med. Men överenskommelse med de berörda 
länderna är en förutsättning för att kunna gå vidare med frågan. Tyskland har signalerat att de i dagsläget inte är beredda
att ingå en överenskommelse som innebär att allmän trafikplikt ska omfatta nattågstrafik och Trv har inget uppdrag att 
gå vidare med en faktisk upphandling. För att fortsätta krävs, förutom överenskommelse med berörda länder, att det 
finns intresserade operatörer som själva kan tillhandahålla fordon och att den juridiska processen är klarlagd.  Som 
tidigast skulle trafiken kunna vara igång om två till tre år. Läs mer på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Christina Axelsson



Rapport från Svensk Kollektivtrafik visar:

Förseningarna kostar samhället mer än 8,5 miljarder 
om året
Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik visar i en ny rapport som WSP tagit fram att kollektivtrafikförseningarna 
i Sverige kostar samhället över 8,5 miljarder kronor varje år, krymper arbetsmarknadsregionerna och ökar utsläppen och
antalet dödade och skadade i trafiken. Två tredjedelar av kostnaden beror på att förseningarna minskar resenärernas 
tillgänglighet till samhället. Analyserna visar att inkomsterna i Sverige skulle vara cirka 2,4 miljarder högre om 
förseningarna inte fanns. Pengar som skulle kunna användas till Vård, skola och omsorg. Analysen visar att över 80 
procent av kostnaderna beror på förseningar i den regionala trafiken och mindre än 20 procent på förseningar i den 
interregionala trafiken, framförallt i tågtrafiken. 

I rapporten lägger Svensk Kollektivtrafik fram fler förslag för att minska förseningarna, bland annat:
•   Den regionala tågtrafiken måste få fler tåglägen för att minska störningskänsligheten och öka produktiviteten, 
sysselsättningen och tillväxten.
•   I längden kan inte trängsel och dålig framkomlighet byggas bort med ytterligare väginvesteringar. Kollektivtrafiken 
behöver i högre utsträckning prioriteras framför biltrafiken.
•   Kommunerna måste införa busskörfält, prioritera kollektivtrafiken vid trafiksignalerna, minska gatuparkeringarna 
och planera vägarbetena bättre.

Tag del av rapporten Tid är pengar på www.svenskkollektivtrafik.se

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg
Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och 
Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för 
samhällsviktiga ändamål. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringens beslut om en temporär allmän trafikplikt innebär att ett visst utbud av flygtrafik ska upprätthållas. Som en 
del i detta uppdrar regeringen åt Trafikverket att skyndsamt ingå avtal om flygtrafik mellan Arlanda och destinationerna
Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Visby.

Trafikverket ska se till att de flygplatser som omfattas av beslutet av allmän trafikplikt kan nås genom att i möjligaste 
mån arrangera en kostnads- och miljömässigt effektiv slingning av flyglinjerna, med upp till tre mellanlandningar på en 
linje.

Regeringen har i sitt beslut angett att utgifterna för trafiken högst får uppgå till högst 105 miljoner kronor. Utgifterna 
för trafiken finansieras inom de medel för trafikavtal som Trafikverket disponerar.



Det skulle bli lätt att köpa biljett!

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information 
eller köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare och därför tillsatte regeringen i augusti 2019 en 
utredning om att införa ett biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. 
Samtrafikens VD Gerhard Wennerström fick uppdraget att utreda detta, vilket han berättade om på Resenärsforums 
årsmöte. Slutbetänkandet har nyligen lämnats till regeringen.
Tag del av utredningen på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/

Saxat från sammanfattningen SOU 2020:25

• Det ska vara lika lätt att resa kollektivt i Sverige, som det är att använda mobilen i världen 
Den digitala infrastruktur som vi föreslår är endast en del av den infrastruktur som framtidens digitala 
mobilitetssamhälle kommer att kräva. Därför föreslår vi att regeringen tillsätter en särskild utredning som analyserar 
behovet av en statlig organisation för en nationell digital infrastruktur inom mobilitetsområdet. Som resenär ska du 
kunna vara kund hos din regionala kollektivtrafikmyndighet och använda densamma i hela Sverige, utan att behöva bli 
kund lokalt i andra delar av landet. Systemet ska se till att rätt part får rätt betalt för ditt resande. 
För att lättare kunna möta varje persons behov av mobilitetstjänster föreslår vi ett system, där resenären skapar ett konto
hos sitt kollektivtrafikföretag och får ett färdbevis i form av en identifikator (IDF). Systemet möjliggör även anonymt 
köp av biljetter över disk i butiker. Identifikatorn är ett elektroniskt chip som kan finnas i till exempel ett kort, i en 
mobiltelefon, i ett klockarmband eller under huden. Identifikatorn ska inte förväxlas med en personlig ID-handling. 
En nationell åtkomstpunkt för mobilitetstjänster och tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikens biljetter.

• Med ny teknik och öppna data ska Sverige bli ett föregångsland för innovation med nya mobilitetstjänster. 
En nationell och konkurrensneutral försäljningskanal för all kollektivtrafik 

• Kollektivtrafikföretag ska våga etablera sig i Sverige, eftersom alla – stora som små – ska finnas tillgängliga på lika 
villkor i den konkurrensneutrala försäljningskanalen.

Rekommendationer: 
Utredningens direktiv har avhållit oss från att lämna förslag som kan stå i strid med det kommunala självstyret. Under 
utredningens gång har det däremot blivit uppenbart att det finns åtgärder som regionala kollektivtrafikmyndigheter 
skulle kunna genomföra tillsammans för att underlätta biljettköp för resenärerna. Här presenterar vi de viktigaste som 
rekommendationer.
Sverigekort: Vi rekommenderar därför att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inför ett månadsabonnemang för 
all kollektivtrafik organiserad av regionala kollektivtrafikmyndigheter i hela landet.
Tap-and-go För att sänka trösklarna för nya resenärer inom kollektivtrafiken, till exempel bilister, borde det gå att 
enkelt betala med ett giltigt kreditkort var som helst i kollektivtrafiken.
Affärsregler och taxeregler, som båda ligger inom ramen för det kommunala självstyret, kräver en harmonisering för att 
resenärer ska kunna erbjudas tydliga biljettprodukter. 

Övriga förslag: Inom mobiltelefonin finns förbetalda kontantkort för dem som inte kan eller vill teckna ett 
abonnemang. På motsvarande sätt kommer det inom kollektivtrafiken att finnas behov för personer som till exempel 
inte har en smart telefon att kunna köpa biljetter. Den digitala infrastruktur som vi föreslår gör sådana förbetalda 
produkter möjliga, där identifikatorn kan vara ett kort som resenären köper i en kiosk eller i en jourbutik.

Förhoppningsvis kommer utredningen att lämnas ut på remiss och då får vi som organisation möjligheter att lämna 
synpunkter. Men läs utredningen och skicka gärna dina synpunkter till oss på info@resenarsforum.se så vi får med så 
många intryck som möjligt. 

Sammanställt av Christina Axelsson



Skånetrafiken lanserar ny digital tjänst: 

Visar lediga säten ombord
Den 24 april lanserade Skånetrafiken en första version av en karta som i realtid visar hur många som reser med deras 
bussar.
   Många behöver resa med Skånetrafiken trots den pågående coronapandemin. För att då kunna planera sin resa kan det
vara bra att veta om det finns plats på bussen som man tänkt resa med. Tack vare en ny tjänst som Skånetrafiken har 
snabbutvecklat kan de nu hjälpa sina resenärer att se just det.
   - Vi vill ta vår del av ansvaret och säkerställa att det inte blir trängsel ombord. Genom att snabbt lansera denna tjänst 
hoppas vi hjälpa de skåningar som är beroende av fungerande kollektivtrafik för att viktiga samhällsfunktioner som 
vård och skola ska fungera, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.
   Sen tidigare finns en livekarta som visar bussar och tåg befinner sig. På den kartan kan de som reser nu på prov även 
se hur många lediga platser som finns ombord.
   Här finns kartan: https://skanetrafiken.livemap24.com/#/ (fungerar bäst i nyare webläsare som till exempel Chrome).
   Tjänsten är under utveckling och kommer att ha en del brister till att börja med. Till exempel har inte alla bussar och 
tåg system för automatisk passagerarräkning. I den första versionen visas enbart hur många som reser med buss. Inom 
kort läggs även Pågatågen till.

Hur tjänsten fungerar
   Tjänsten bygger på att många bussar och tåg har system som hela tiden automatiskt räknar passagerare som går av och
på. På de bussar där avstigande och påstigande automatiskt räknar syns en stapel med fyra fält som kan visa grönt, gult 
eller rött. Är mindre än 25 procent av sätena upptagna visas ett grönt fält. Är det mellan 26 och 50 procent upptagna 
säten visas två gröna fält. Är mellan 51 och 75 procent av sätena upptagna visas två gröna och ett gult fält. Till sist visas
även ett rött fält om det är 76 procent eller fler upptagna säten.
   För mer information, se https://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/skaanetrafiken-lanserar-ny-
digital-tjaenst-som-visar-lediga-saeten-ombord-2993939?utm_campaign=send_list
_______________________________________________________________________________________________

Stambanan.com:
 
År 2030 kan det gå fortare att åka från Malmö till 
Berlin än till Stockholm, om inget görs
En konsekvens av den kommande Fehmarn-Bältförbindelsen är att det 2030 kommer att gå snabbare att åka tåg från 
Malmö till Berlin än till Stockholm. Detta resultat har samverkansorganisationen stambanan.com kommit fram till, och 
det hänger ihop med att restiden Köpenhamn-Berlin beräknas bli mindre än 3:50. Poängen i deras beräkningar, får man 
förmoda, ligger i reservationen "om inget görs". Det finns ju ett och annat man skulle kunna göra för att påverka 
restiden Malmö-Stockholm!

Källa: www.stambanan.com



Nytt grepp ska minska smittspridning hos serviceresor

                    Skånetrafikens serviceresor inför ny lösning för att minska smittspridning av coronaviruset.

Skånetrafikens serviceresor har tillsammans med ett av sina trafikföretag beslutat om en ny lösning för sjukresor med 
kunder som konstaterats smittade av covid-19. Även kunder som vården misstänker kan vara smittade hanteras på 
samma sätt. 

Från och med nu kommer smittade kunder alltid att resa i rymliga serviceresefordon som bara används för den här typen
av resor. Förarna som kör dessa fordon är frivilliga och har fått relevant specialutbildning av vården.

Idag finns inga restriktioner för resande med sjukresor och färdtjänst. Men för att värna om förarnas och resenärernas 
säkerhet och arbetsmiljö har man tagit fram den här rutinen som är tänkt att minska risken för smittspridning av covid-
19.

- Vi är glada över vårt samarbete med våra trafikföretag och att vi tillsammans tar ansvar i den situation vi befinner oss 
i. Vi hoppas att detta ska kännas tryggt och säkert för både kunder och förare. Övriga fordon bokas inte med smittade 
kunder, säger Catharina Molin, affärschef serviceresor.

Lösningen gäller från och med den 3 april och så länge behovet finns.
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