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Har du köpt ett kort som Corona hindrar dig att utnyttja? 

Var du bor avgör vad du får för ersättning 
Många kollektivresenärer sitter just nu med nyköpta periodkort – samtidigt som de avråds från att använda 
kollektivtrafiken! Kommer de att kompenseras för detta?

En genomgång av hemsidor från olika delar av Sverige visar på stora skillnader. Allt förekommer, från att inte göra 
några coronamotiverade undantag alls till att dela ut värdecheckar motsvarande biljettens återstående värde.  I vissa län 
har man inte bestämt sig för hur man ska göra — man säger nej till återbetalning just nu, men lämnar öppet för att 
återköp kan bli aktuellt om trafikutbudet skulle försämras avsevärt.

Resenärsforum har ställt samman vilka regler de olika länen och regionerna tillämpar.  Sammanställningen ligger ute 
på vår hemsida www.resenarsforum.se. Vi är tacksamma om uppmärksamma läsare upplyser oss om eventuella fel 
i listan, eller förändringar som har skett nyligen.

P1:s konsumentprogram uppmärksammar problemet
Naturligtvis är förutsättningarna olika på olika håll, och Resenärsforum kräver inte att alla Sveriges 21 regioner ska 

göra på precis samma sätt. Men vissa minimikrav måste vara uppfyllda. Vår inställning uttrycktes nyligen av vice 
ordförande Emil Frodlund i en intervju med P1-programmet Plånboken: En rimlig nivå är att ge alla resenärer möjlighet
att pausa sina kort. Vi godtar inte påståendet att detta skulle vara omöjligt av tekniska skäl. Inslaget med Emil finns att 
höra på https://sverigesradio.se/artikel/7482710. 

Samarbetsorganisationerna är viktiga 
Vilken kompensation som passar bäst beror på många faktorer: De tekniska systemen är olika. Invånarnas resmönster 

är olika. Risken att en operatör går i konkurs varierar. Det är Resenärsforums samarbetsorganisationer som har den 
bästa kännedomen om de lokala förhållandena, och som bäst kan argumentera för hur problemet ska lösas. Vi hoppas 
att vår sammanställning kan vara till nytta för dem. 
________________________________________________________________________________________________
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Kollektivtrafiken och Corona …
För att ha chansen att överleva tvingas aktörerna i den kommersiella buss- och tågtrafiken reducera, eller t.o.m. ställa in,
sin trafik …
De aktörer som kör upphandlad trafik, kan däremot lugnt köra vidare eftersom direktiven från myndigheterna till RKM 
(=f.d. ”Länstrafiken”) har varit att trafiken ska upprätthållas, samtidigt som allmänheten uppmanas att bara göra 
”nödvändiga” resor. Intäktsbortfallet för RKM är betydande, samtidigt som ersättningen från RKM till trafikföretagen 
torde vara nästintill oförändrad. Hur detta är reglerat i s.k. incitamentsavtal, där en viss del av ersättningen påverkas av 
antalet registrerade resor, har inte kommunicerats, vare sig av RKM eller trafikföretagen.

Förlorarna är alltså de trafikföretag som kör kommersiell trafik och skattebetalarna i Regionerna, eftersom 
intäktsbortfallet i den upphandlade trafiken (se ovan) knappast kan täckas med annat än skattemedel!
Vinnarna de trafikföretag som kör upphandlad trafik åt RKM, eftersom dessa trafikföretag kan/måste köra i stort sett 
oförändrad trafik till mer eller mindre oförändrad ersättning. Att det är färre som reser, är inget som drabbar dessa 
trafikföretag ekonomiskt, snarare tvärtom! Det är också värt att notera att de större företagen som kör trafik för RKM 
har utländska ägare, ofta statligt ägda! Det innebär att skattebetalarna i Sverige faktiskt bidrar till att dessa trafikföretags
vinster hamnar i utlandet!

Det anslag på tre miljarder, som staten har anslagit till Regionerna/RKM för kollektivtrafiken, kommer inte att förslå 
särskilt långt! Fortsättning följer …

Thomas Montgomery
________________________________________________________________________________________________

Piteå får elbussar

Piteå får Europass nordligaste BYD-bussar.  Bild: Tesla Club Sweden

Svenska bussoperatören Nobina fortsätter satsa på elbussar från den kinesiska busstillverkaren BYD, Build Your 
Dreams. Efter Nyköping, Katrineholm, Lidköping, Norrtälje, Flen, Borås och andra städer är det nu Piteås tur att få 
elbussar. Nobina har beställt 13 nya elbussar som ska börja trafikera stadstrafiken i Piteå sommaren 2021, rapporterar 
Bussmagasinet.

– Efter mer än fem år och sju miljoner kilometer med BYD:s elbussar i nordiska förhållanden är vi övertygade om att 
BYD lever upp till våra höga krav på pålitlig, hållbar och attraktiv kollektivtrafik, säger Jens Råsten, fleet manager på 
Nobina.

– Efter omfattande tester har BYD:s elektriska drivlina visat mycket positiva resultat i de tuffa vinterförhållandena i 
norra Europa och att prestanda och driftsäkerhet inte tar stryk, oavsett väderförhållandena, säger Isbrand Ho, vd för 
BYD Europa.

Piteå blir därmed den nordligaste orten i Europa som kommer att trafikeras med BYD elbussar.
Källa: www.teslaclub.se



Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet
Regeringen och dess samarbetspartier har nyligen presenterat nya åtgärder för att stärka svensk infrastruktur. Deras 

förslag presenterades den 19 maj och  innebär att över en miljard satsas på underhåll av järnväg och väg. Förslaget ger, 
förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020.

På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten
på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. Regeringen avsätter nu totalt 720 miljoner kronor till 
järnvägsunderhåll.   

Regeringen ökar även vägunderhållet med 300 miljoner kronor, riktat till vägunderhåll i landsbygd. En väl 
fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft, men säkrar också väl fungerande 
vägtransporter i hela landet vilket är viktigt för den regionala tillväxten.

Utöver förbättringar i järnvägs- och vägnät bidrar satsningen även positivt till sysselsättningen.

Källa: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/storsatsning-pa-jarnvags--och-vagunderhall-i-hela-landet/

Trots förlorat kontrakt: 
SJ fortsätter nattågstrafik till Norrland

         
         SJs nattåg fortsätter att rulla från Göteborg - mot både Jämtland och Västerbotten 2021. Bild: SJ 

Trots att SJ förlorade kontraktet för den upphandlade nattågstrafiken Stockholm-Luleå/Narvik tänker bolaget fortsätta
att köra nattåg från Göteborg till Duved och till Umeå samt från Stockholm till Umeå på kommersiell basis. 

– SJ har sedan tillkomsten av helårstrafik mellan Göteborg och Jämtland i december 2018 jobbat upp ett omfattande 
resande från Västra Götaland och Närke. Vi är övertygade om att vi fortsatt ska lyckas med att attrahera 
nattågsresenärer i framtiden. Vi bedömer att kundunderlaget för vårt utvecklade koncept med nattåg i flera relationer 
kommer att se allt bättre ut, när väl situationen med Corona lagt sig, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Nyhetsbrevet välkomnar dessa nyheter, och vill gärna fästa SJ:s uppmärksamhet på möjligheten att köra till/från 
Malmö via Helsingborg-Hässleholm-Halmstad-Göteborg. Ett annat tips är att köra södra stambanan via Linköping-
Norrköping-Västerås och koppla ihop med en göteborgsdel. Sistnämnda förslag innebär att flera regioner får 
direktförbindelser med Jämtland och Norrland.

Källa: SJ



Aktuellt i Resenärsforum just nu: 

Många förslag till trafikförsörjningsprogram 
att remissbehandla

Regionerna Jönköping, Halland, Västra Götaland och Kalmar har nu lämnat förslag till trafikförsörjningsprogram som 
vi i Resenärsforum har att remissbehandla. 

Regionernas trafikförsörjningsprogram kan enkelt beskrivas som ett program som beskriver vad den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten vill uppnå med kollektivtrafiken.

Programmet ska, enligt lagstiftningen, upprättas efter samråd med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndig-
heter och med övriga berörda myndigheter, organisationer och kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv, 
resenärer och medborgare.
Har du som bor eller verkar i någon av ovanstående regioner några tankar, vad du ser är viktigt att påtala, så är du varmt
välkommen att skicka några rader till resenarsforum@telia.com  eller om du hellre vill prata, så ring Christina på tel 
070 574 48 74. 

Remisserna hittar du på respektive regional kollektivtrafikmyndighets hemsida, eller skicka en fråga till 
resenarsforum@telia.com så mejlar vi över. 

Varmt välkommen med dina tankar!
________________________________________________________________________________________________

Tim-pendlare föreslår enklare billigare och bättre 
nytt resecentrum i Västerås

Föreningen TIM-pendlare föreslår i en debattartikel i VLT den 2 juni att Västerås nya Resecentrum byggs enklare och
billigare, med minimala störningar under byggtiden. 

Det nuvarande stationshuset behålls men byggs ut med ett rymligt väntrum över spåren. Detta görs permanent från 
början, ingen tillfällig station med dåliga provisorier under lång tid behövs. Ombyggnaden av spårområdet förenklas 
dessutom betydligt och byggs ut i etapper allteftersom behovs uppkommer. 

Tågpendlarna är oroade över Västerås stads nuvarande planer, eftersom de förutsätter jobbiga provisorier under många 
år. Detta berör alla som reser till eller från Västerås med tåg, eller som byter tåg där eller byter mellan tåg och buss. 

Läs mera på

https://www.vlt.se/artikel/debatt-bygg-ett-enklare-och-val-fungerande-resecentrum



Aroslänken
Det finns en felande länk i Mälardalen och den är mellan Uppsala och Enköping. Sträckan behövs för  ett komplett 
tågsystem i Mälardalen. När den blir färdig innebär det att tre regioner  Örebro, Västerås och Örebro knyts samman. 
Dessutom  blir det snabbare förbindelser med Karlstad och Oslo när en ny sträcka mellan Örebro och Karlstad via 
Karlskoga är färdigbyggd. Då binds Karlskoga, Örebro och Oslo samman med Mälardalen.
I kommunerna  längs  sträckan Uppsala, Enköping, Västerås och Örebro bor det 614.000 invånare.  Tågen till/från 
Stockholm kan med fördel gå den vägen. Då får flera kommuner direktförbindelser  till Arlanda. I Uppsala finns det 
anslutning med tåg mot  Dalarna, Gävle och Norrland. I dag  pendlar 4.000 personer mellan Uppsala, Enköping och 
Västerås De kommer att få betydligt snabbare resor än idag med en ny järnväg mellan Uppsala och Enköping. Resan 
med buss tar för lång tid. En del förbindelser mellan Uppsala  och Västerås styrs idag  via Stockholm.  En resa med tåg 
mellan Västerås och Enköping tar idag 15 minuter. Med en järnväg mellan Uppsala och Enköping skulle  resan ta 20 
minuter inklusive ett stopp i Örsundsbro. Mellan Västerås och Uppsala skulle resan ta drygt en halvtimme. Mellan 
Västerås och Arlanda ungefär tre kvart.
Uppsala får betydligt bättre pendlingsmöjligheter med Västerås och Örebro än idag med direkta tåg. Flera lärosäten med
högre utbildning  liksom  universitetssjukhusen Akademiska sjukhuset i Uppsala och  Örebro  blir lättare  att resa till. 
En resa mellan Uppsala och Örebro tar oftast mellan  c:a tre och c:a fyra timmar beroende på vilken förbindelser man 
väljer.
Sträckan kan även utnyttjas för omledning vid trafikstörningar i Stockholm.
Christer Wilhelmsson 
________________________________________________________________________________________________

Nu ska det gå snabbare att utrymma vid tågstopp
Sedan december 2019 gäller nya evakuerings- och röjningstider. Max en timme får det ta att påbörja evakuering av 
tågresenärer vid stopp i tågtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö. Röjningen av spåren ska påbörjas inom två 
timmar. I maj införs kortare tider för evakuering och röjning vid tågstopp även i norra Sverige. Utanför 
storstadsregionerna får det ta max två timmar att påbörja evakuering av resenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av 
spåren ska påbörjas inom tre timmar.
Röjningslok ska finnas på plats:
2019 december: Stockholm och Malmö
2020 april: Göteborg, Gävle, Hallsberg, Karlstad-Kil-Kristinehamn, Ljusdal, Nässjö, Älmhult, Östersund, 2020 oktober:
Borlänge
Tidigast 2022 -2024 : Boden, Kiruna Vännäs, Långsele

Läs mera på https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2020-04/nu-infor-vi-snabbare-evakueringar-vid-
tagstopp-i-hela-landet/
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