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Resenärsforum uppvaktar infrastrukturdepartementet

Johnny Bröndt, Anders Björkström, Christina Axelsson, statssekreterarna Malin Quick Oljelund och Malin Cederfeldt 
Östberg, samt Emil Frodlund, alla på Coronaavstånd. Foto: L Falkheden

Fyra personer från Resenärsforums styrelse träffade tidigare i september både infrastrukturministerns och  
civilministerns statssekreterare för att lyfta behovet av mer resurser för att kunna skapa en starkare röst för resenärerna. 
Vi tog också upp vikten av stärkta resenärsrättigheter såväl nationellt som i EU. Vi fick också tillfälle att berätta om 
Resenärsforums ambitiösa inventering av drygt 300 bytespunkter som syftar till att förbättra trafikinformation och 
service till resenärerna. Detta upptogs mycket positivt.
________________________________________________________________________________________________

Dags för medlemsmöte 

I slutet av april avlämnade Gerhard Wennerström sin utredning Ett nationellt biljettsystem för hela Sverige (SOU 
2020:25). Utredningen ska bli ett underlag för regeringens fortsatta arbete i frågan. Självklart kommer Resenärsforum  
att avge ett remissvar,

Med anledning av detta inbjuder vi  till digitalt medlemsmöte den 6 oktober 18.00 – 19.00 via Zoom. Vice ordförande
Emil Frodlund kommer att ge en kort sammanställning över förslagen i utredningen och Resenärsforums viktigaste 
punkter i vårt kommande remissvar. Medlemmar ges möjlighet att komma med inlägg.
Men du måste anmäla dig så skickar vi en länk dagen innan mötet. Du behöver förbereda dig med att ladda ner Zoom-
program på din dator eller app. Den instruktionen får du när du anmäler dig. Anmäl dig till 
nyhetsbrev@resenarsforum.se (samma adress som det här nyhetsbrevet skickas från).



                                                                                                                                                       Bild: EPF

Kollektivtrafiken i Coronans tid
Bland fackfolk verkar det bli en allt vanligare åsikt att coronaviruset kommer att bli ett mer eller mindre permanent 

inslag i våra samhällen, något vi får leva med. Det innebär att kollektivtrafiken måste kunna återgå till normal omfat-
tning även under de nya förutsättningarna. Det räcker inte längre med den handfallna uppmaningen ”Res bara om du 
måste”. I följande artiklar beskriver Olle Ek en åtgärd som kollektivtrafikbranschen på kort sikt kan införa utan in-
vesteringar i fordon eller infrastruktur och Kurt Hultgren beskriver åtgärder som kan och måste införas på kort sikt 
eller längre sikt för att stärka kollektivtrafikens kapacitet utan att förhöja smittorisken.

Kollektivtrafikbranschen kan själv göra mer
Coronapandemin har lett till en dramatisk resandeminskning och därmed följande intäktsminskning för kollektivtrafik-
branschen. Vad detta betyder för den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken är det för tidigt att sia om.

Trängseln i kollektivtrafiken vissa tider på vissa linjer är ett problem som alltid har funnits. Coronapandemin och den 
därmed sammanhängande smittorisken har på ett dramatiskt sätt satt focus på denna fråga. Kollektivtrafikbranschen har 
i princip gått ut med budskapet ”Åk inte med oss om du inte är tvungen”. Vad gäller trängseln i bussar och tåg 
finns emellertid möjligheter till förbättringar som kollektrafikbranschen själv kan införa och utveckla. Inledningsvis bör
påpekas att ser man på hela Sverige finns det, särskilt utanför storstäder och under icke rusningstid, väldigt många linjer
och turer där det mycket sällan är någon trängsel.

Trängseln i bussar och tåg där det är platsreservering kan kollektivtrafikbranschen nu under Coronapandemin 
hantera genom att bara sälja en del av platserna och därmed minskas trängseln.

Trängseln i bussar och tåg där det inte är platsreservering är svårare att hantera. Men ett steg på vägen är att infor-
mera om på vilka turer på vilka linjer det brukar vara trångt. Resenären ges då möjlighet att undvika just dessa turer.
 Informationen om vilka linjer /turer det är trångt på finns i enstaka fall men borde i princip finnas på alla linjer, speci-
ellt  där det inte finns platsbokning. Detta är en information som kollektivtrafikbranschen själva kan införa och som 
också skulle vara värdefull när Coronapandemin är över.
                                                                                                                                     Olle Ek
Artikeln har nyligen publicerats i Vi Resenärer
________________________________________________________________________________________________

Kollektivtrafiken måste vara attraktiv – 
även med covid-19 

Under covid-19-pandemin har stora problem uppstått för resandet eftersom närkontakt mellan personer ska undvikas. 
Folkhälsomyndigheten och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har gjort sitt bästa för att uppmana resenärerna att
undvika kollektivtrafiken, ofta understödda av trafikföretagens ledningar. Detta är ett mycket stort samhällsproblem, bå-
de samhällsekonomiskt och inte minst vad gäller rättvisan mellan medborgarna. Uppmaningen att ”använda sin bil” för-
utsätter för det första att alla förfogar över en bil, vilket långtifrån är korrekt, och det blundar för den stora effekt som 
bilanvändningen åstadkommer i städerna, där biltrafiken skapar stora problem redan av utrymmesskäl. Motorbranschen 
har inte varit sen att uppmuntra politikerna att slopa olika begränsningar för biltrafik i städernas centrum: ”släpp fram



mer bilar!”. I själva verket måste vissa åtgärder vidtas för att säkerställa att den nytta som kollektivtrafiken åstadkom-
mer för hela samhället även i fortsättningen – och än mer i framtiden – kan bidra till medborgarnas välfärd i flera 
avseenden.

Problemet med överfyllda bussar, spårvagnar, tunnelbanetåg och pendeltåg måste lösas på några konkreta sätt. Vissa 
saker kan göras omedelbart, andra åtgärder kan förberedas men kräver planeringstid, andra åtgärder kräver investeringar
och ombyggnader, men är likväl mycket effektiva för att säkerställa kollektivtrafikens effektivitet, där resenärernas 
säkerhet och smittskydd spelar en viktig roll, allt på ett nytt sätt. Det gäller att tänka på ett något annorlunda sätt.
Några åtgärder kan genomföras omedelbart:
   ● Blippare i alla dörrar i bussar och spårvagnar, så att både resenärerna och förarna slipper direktkontakt. Kan 
införas successivt.
   ● Absolut signalprioritering i alla korsningar för kollektivtrafikfordon. Detta ökar kapaciteten i kollektivtrafiken 
genom avsevärt kortare körtider, vilket betyder att fordonen kan göra fler turer per timme, dvs högre kapacitet. Det går 
att införa program för korsande och svängande kollektivtrafik. Egen signalfas hjälper inte, och ”normal” prioritering är 
inte tillräcklig.
   ● Undvik stående passagerare. Det kan ske genom att använda ledbussar på linjer där vanliga bussar idag används. 
Vissa linjer med vanliga bussar kan ges tätare turer, vilket betyder fler sittplatser per timme. Extra kapacitet i 
högtrafiktid morgon och eftermiddag kan erhållas genom inhyrning av turistbussar på vissa sträckor. Linjer med gles 
trafik och vanliga bussar bör ersättas med taxi. Linjer med redan hårt belastade ledbusslinjer bör planeras för införande 
av spårväg, eftersom en lång spårvagn med en förare kan ta dubbelt så många passagerare som en ledbuss. Planeringen 
måste påbörjas omgående.
   ● Inför kollektivkörfält på alla gator med kollektivtrafik. Gator utan kollektivkörfält drabbas regelbundet av stopp 
för kollektivtrafiken eftersom felparkerade, eller dubbelparkerade bilar ständigt skapar stopp för kollektivtrafiken. 
Kollektivkörfält respekteras bättre. Dessa gator bör i görligaste mån också ges parkeringsförbud, även om kortvarig 
angöring ska kunna förekomma.
   ● Inför så gott som omedelbart ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i enlighet med det förslag som 
den Wennerströmska biljettutredningen föreslagit. Resenärer ska kunna använda sina vanliga kontokort istället för det 
obligatoriska förköpet av biljetter kan slopas. I dagens läge är förköpen en extra belastning för alla kollektivresenärer i 
motsats till bilister som får betala allt i efterskott. I dagens läge måste alla resenärer skaffa sig ett separat plastkort för 
varje län, och betala ett stort belopp i förskott.  Med ett nytt system kan man betala successivt och garanteras ett 
maxpris per dag, vecka, månad eller år.
   ● Planera för en kollektivtrafikvolym lika 2019 eller högre. RKM-styrelserna bör omedelbart ges i uppdrag att 
återupprätta volymen. Attraktiviteten måste öka, inte minska, och det gäller samhällets hållbarhet, klimatet enligt 
Parisavtalet och de svenska politiska besluten. Att suboptimera  med rationaliseringar och neddragningar av trafik är 
inte korrekt.  De som inte sköter sitt uppdrag bör bytas ut.   
                                                                                                                                Kurt Hultgren

Kurts artikel är en förkortad version av ett inlägg på författarens blogg perrrongforlaget.se
________________________________________________________________________________________________

Aktuella trafikförsörjningsprogram på remiss  

Resenärsforum har nyligen besvarat remisser gällande trafikförsörjningsprogram för regionerna Västra Götaland och 
Kalmar. Båda programmen avser tiden fram till 2029. 

I båda svaren tar vi upp behoven av god information före, under och efter resan. Likaså betonar vi vikten av att 
planera för en kollektivtrafik utan trängsel.

Remissvaren i sin helhet kan hämtas från vår webbplats www.resenarsforum.se



Betalkort på bussar – vissa län släpar efter 

I Skånetrafiken går det att betala med sitt betalkort på bussen, det är bara att blippa. I alla fall på länsbussarna och de 
flesta stadsbussar, där det finns biljettläsare vid de bakre dörrarna. Det fungerar också med betalkort hos Z-trafiken i 
Jämtland. Likaså på bussarna i Linköping, Norrköping och Motala. Det kan du göra i Örebro också, men det är lite 
dyrare än om du använder appen. På länstrafiken i Kronoberg går det också att blippa till sig en biljett liksom på 
bussarna i Luleå. Även på Karlstadbuss finns Betalkortsterminaler på alla bussar och den enda biljett du kan köpa med 
betalkort är en enkelbiljett ordinarie. På nästan alla Uppsala läns bussar och på Upptåget kan du köpa biljett med 
betalkorten till ombordpris. Men ännu inte på SL, i Stockholm. Den 19 juni 2018 fattade trafiknämnden ett 
genomförandebeslut att införa kontaktlös betalning för resa inom SL-trafiken. Varför är det ännu inte genomfört! 
Resenärsforum har länge tryckt på för att det ska vara lätt att köpa biljett – vi fortsätter naturligtvis till det går i all 
lokaltrafik. 
                                                                                                                Christina Axelsson

Rolig nyhet från Trafikverket:

Är du intresserad av järnvägsfrågor –– gå in och lyssna 
på Järnvägspodden!

Var tredje vecka får du ta del av nyheter och fördjupningar som rör den svenska järnvägen. 

Du hittar den på: 
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/trafikverkets-podcasts/jarnvagspodden/
Eller sök på Spotify – sök bara efter Järnvägspodden så dyker den upp. 
Kort om de första två avsnitten:
Avsnitt 1: Här möter vi SJs nya vd Monica Lingegård och Tågföretagens nästan lika nya förbundsdirektör Pierre 
Sandberg. 
Avsnitt 2:  Här hälsar vi Ted Söderholm, Vd på Green Cargo, och Jernhusens Vd Kerstin Gillsbro välkomna för ett 
samtal om gods och terminaler, om lönsamhet och vikten av tillförlitlig trafikinformation.
Avsnitt 3: Möt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och FSJs ordförande Robert Röder som ger  en inblick i vad 
samarbetet inom JBS betyder för branschen. Självklart växlar samtalet in på frågor kring järnvägsunderhåll, och tanken 
väcks om reality-TV som en väg att klara kompetensförsörjningen.
Ytterligare tre avsnitt har publicerats.
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