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Resenärsforums svar på utredningen om ett nationellt 
biljettsystem:

Vi saknar ett användarperspektiv

Remisstiden för utredningen Ett nationellt biljettsystem för hela Sverige (SOU 2020:25) har nu gått ut. Resenärsforum 
konstaterar i sitt svar att användarperspektivet inte har varit utgångspunkt för utredaren, som saknar kunskapsunderlag 
om vad kollektivtrafikens användare efterfrågar. Utredningen har förlitat sig på en okritisk teknikoptimism tillsammans 
med naiva förhoppningar om att branschen själv ska komma överens i avgörande delar trots tidigare misslyckanden. Det
hänger ihop med direktiven — regeringen har duckat för att ta tag i de svåraste knäckfrågorna och därmed har det 
grundläggande syftet att skapa ett gemensamt system som är enkelt för konsumenten att förstå och lätt att använda varit 
dömt att misslyckas. 
Resenärsforums svar i sin helhet kan läsas på vår hemsida www.resenarsforum.se.

Även organisationer i de övriga nordiska länderna har kommenterat utredningen. 
Danska Passagerpulsen skriver bland annat: Før at gøre det lettere at rejse mellem Danmark og Sverige må der 
fremover være brugervenlige og enkle metoder, når man skal betale for grænseoverskridende rejser. Vi vil gerne se 
forslag til, hvordan man skal kunne integrere de danske og svenske billetsystemer. Hvis man forudsætter en høj grad af 
digitalisering i billetproduktet, er det risiko for at visse passagergrupper forlader den kollektive transport på 
grænseoverskridende rejser. Som besøgende skal det være let at rejse kollektivt, uden at have brug for at registrere 
personlige data. Det bør således også være muligt, at kunne betale sin rejse kontant uden ekstra omkostninger, og at 
kunne få en kvittering for billetkøb i hele trafikdøgnet.

Den norska föreningen For Jernbane påpekar fördelen med en statlig aktör för biljettförsäljningen:
Vi vil understreke fordelene ved å ha en statlig aktør, som i Norge der det statlige selskapet Entur a/s er ansvarlig for å 
samle all informasjon om rutetider, samt etter hvert tilby reisende muligheten til å kjøpe billett til all offentlig transport 
over hele landet. Med en statlig aktør er det også lettere å koordinere salg for billetter over landegrensene med andre 
lands systemer. Vi vil gjerne se forslag til hvordan det er mulig å integrere det norske og svenske billettsystemet i 
fremtiden.
________________________________________________________________________________________________

Fler aktuella remissvar från Resenärsforum 

Under den senaste månaden har Resenärsforum också besvarat en remiss om Trafikförsörjningsprogram för region 
Jönköping 2021–2035 och en om Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18). Även dessa båda svar finns att läsa på 
www.resenarsforum.se



Blekingepolitiker kräver:

Starta arbetet för en uträtad Kustbana nu!

Att åka tåg från Karlskrona till Malmö tar idag 2 tim och 44 minuter. På samma tid kan man åka tåg från Linköping till
Malmö, en dubbelt så lång sträcka. Man kan åka från Malmö till Växjö på 1 tim och 55 minuter, ungefär samma 
sträcka som mellan Karlskrona och Malmö. Blekinge lider av ett stort restidshandikapp. En stor orsak till detta är att 
Blekinge Kustbana ringlar sig som en orm genom länet. Det är hög tid att starta arbetet för att räta ut Kustbanan nu, 
skriver två (S)-politiker från regionen.

I somras lämnade infrastrukturminister Tomas Eneroth ett uppdrag till Trafikverket att komma med underlag för 
framtida investeringar i vår infrastruktur. I den plan som nu gäller fick Blekinge bra utdelning med runt 5 miljarder i 
investeringar i järnväg, väg och farleder. Det kommer att ge vår region fina förutsättningar att utvecklas. Men det räcker
inte. Efter att Trafikverket lämnat sitt inriktningsunderlag den 30 oktober ska regionerna inkomma med sina synpunkter.
Då blir det viktigt att länet samlar sig och med kraft driver att Kustbanan ska rätas ut. 

I den tågvision som arbetas fram inom Regionen just nu finns en ambition att vi ska ha max 15 minuters resa mellan 
kommunernas huvudorter. Sträckan mellan Karlskrona och Malmö ska klaras av på 90 minuter. Att nå dessa tider är 
avgörande för att Blekinge ska kunna ta del av såväl den dynamiska utvecklingen i Öresundsregionen men också bli en 
mer attraktiv bostadsort för många. Att fler vill komma och bo i vårt län är viktigt, inte minst för att näringsliv och 
offentlig sektor ska kunna hitta den arbetskraft som behövs för framtiden. 

Men Kustbanan kommer inte att rätas ut av sig själv. Det krävs ett långsiktigt arbete med att påverka riksdag och 
regering. Dessutom behöver vi bli överens med våra grannregioner som vi samarbetar med kring stora 
infrastrukturinvesteringar. Den som bär huvudansvaret för att starta denna process är nuvarande moderatledda 
regionledning. Vi socialdemokrater är angelägna att vi nu samlar oss gemensamt från politiken, näringslivet och 
samhället i övrigt. Vi har sett hur viktigt detta har varit i påverkansarbetet för såväl Sydostlänken som E22. Vi vet att 
efterfrågan på tågresor har ökat och kommer fortsätta att öka. Låt oss därför börja arbetet för att bygga Blekinge 
Kustbana rakare och snabbare till gagn för Blekinges utveckling nu.  

Magnus Johansson (S)                                                                       Magnus Pettersson (S)
2;e v ordf Regionala Utvecklingsnämnden                                       2;e vice ordförande Trafiknämnden



Den samhällsfinansierade kollektivtrafiken, 
nästa krisbransch?

Efter ett drygt halvår med Corona-pandemin - hur det ser ut i dag?
Den statliga myndigheten (MSB) uppmanar allmänheten att avstå från ”icke nödvändiga” resor. Samtidigt uppmanas 

de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna/Trafikförvaltningen/Länstrafiken (RKM) att upprätthålla den 
lokala/regionala kollektivtrafiken. Arbetsmiljöverket har beslutat (not 1) att, som skydd för bussförarna, påstigning inte 
får göras genom framdörren som ska hållas stängd samt att ett antal sittplatser i bussens främre del ska spärras. 
Påstigning tillåts endast genom bussens mitt- och bakdörrar. (not 2). 

I media talas mycket om trängseln i kollektivtrafiken. Uppmaningen att avstå från att resa har främst anammats av de
som skulle ha rest under lågtrafiktid, så någon allmän trängsel handlar det definitivt inte om! I rusningstrafik kan det 
fortfarande förekomma trängsel, vilket ofta har mötts med att ytterligare resurser satts in. T.ex. med inlejda turistbussar.
Sammantaget minskar resandet i kollektivtrafiken.

Oförändrad, eller t.o.m. utökad, trafik och kraftigt minskade intäkter (not 3) har lett till att den samhällsfinansierade 
kollektivtrafiken går med kraftiga underskott. Att möta trängseln i rusningstid med extra resurser faller sig naturligt, 
men hur är det med det omvända? Det finns trafik som p.g.a. rådande omständigheter inte längre är försvarbar och 
därmed borde/skulle kunna slopas. Från allmänheten går det knappast att förvänta några propåer om att slopa trafik. 
RKM och dess trafikutövare har möjlighet att slopa onödig trafik, men det förutsätter att de har kunskap om (och 
intresse av) trafiken, för att kunna göra detta. 
Många trafikeringsavtal mellan RKM och trafikföretagen är så kallade incitamentsavatal, där ökat resande innebär 
ökade intäkter för trafikföretaget (not 4). Oftast finns det en maxgräns för hur mycket trafiken, inom ramen för 
trafikeringsavtalet, tillåts minska. Följden av detta kan vara att det inte går att reducera trafikvolymen hur mycket som 
helst utan omförhandlingar.  

De kommersiella trafikföretagen tvingas, utan statliga subventioner, ”rätta mun efter matsäcken” och tvingas därför 
att anpassa sitt utbud mot efterfrågan genom att minska, eller t.o.m. pausa verksamheten. 

De företag som kör åt RKM kan däremot lugnt köra vidare med oförändrad trafik och med oförändrad ersättning. 
Allt så länge RKM betalar dem för att köra, även trafik som blivit onödig och körs med bussar som körs mer eller 
mindre tomma!

Sammantaget kan konstateras att den lokala och regionala, skattefinansierade, kollektivtrafiken går en tuff framtid till
mötes. När Regionerna tvingas välja mellan sjukvård och kollektivtrafik, så kommer kollektivtrafiken säkerligen att dra 
det kortaste strået. Regionerna kommer därför att tvingas höja priserna och/eller minska trafikutbudet. Något som i 
förlängningen kommer att drabba såväl resenärerna som de företag som utför trafiken. 
Kommer kollektivtrafiken att bli nästa krisbransch?
Thomas Montgomery

Not 1)
Frågan väcktes av fackförbundet Kommunal som, sedan länge, har ställt krav på att bussförarna ska ”slippa” hantera 
biljetter och kort. Arbetsmiljöverket har redan tidigare beslutat om förbud för bussförarna att hantera kontanter. Även 
detta efter framställan från Kommunal.
Not 2)
Arbetsmiljöverket beslöt nyligen att ”förbudet” ovan, ska gälla t.o.m. oktober 2021!
Not 3)
En minskning av biljettintäkterna med 80% innebär att intäktsfinansieringsgraden har sjunkit från 50% till 10% och att 
behovet av tillförda skattemedel ökar från 50% till 90%!
Not 4) 
Någon klausul om hur minskat resande skulle ”drabba” trafikföretaget ska regleras ekonomiskt, finns oftast inte. Detta 
har, i några län, redan lett till diskussioner om hur avtalet ska tolkas.



På gång i Österrike: 
För tre euro om dan får du ett årskort 

som gäller i hela landet.
Taxefrågan är viktig när det gäller att få fler att åka kollektivt. Ett intressant inslag i debatten om kollektivtrafikens 

biljettpriser är förslagen att sälja årskort extremt billigt.  Idén kan varieras på olika sätt. I Sverige har Kiruna infört ett 
årskort som kostar hundra kronor. I Europa förekommer så kallade 365-Euro-kort, där namnet syftar på att man betalar 
1 Euro för var och en av kortets giltighetsdagar. Sådana kort övervägs just nu i Dresden och är redan beslutade i 
München, i den sistnämnda staden dock endast för elever och lärlingar. I Dresden är socialdemokraterna (SPD) 
motståndare och tycker att pengarna gör mer nytta om man satsar på tätare turer och nya linjer.

I Wien, där 365-Euro-kortet redan finns, talar man nu om att utvidga det till ett årskort som ska gälla i hela Österrike.
Projektet går under namnet 1-2-3-Ticket, vilket syftar på att för en euro om dagen får man ett kort som gäller i en av 
Österrikes delstater (till exempel Wien), för två euro får man åka i två förbundsländer, och för tre euro i hela Österrike 
(sex förbundsländer).

I Österrike svarar trafiken för cirka 30 procent av växthusgasutsläppen, vilket gör den till ett viktigt område i kampen
mot klimatkrisen. Den nya 1-2-3-biljetten ska bli en revolutionerande skyddsåtgärd som stärker kollektivtrafiken och 
markerar starten för en akut nödvändig förändringen av mobiliteten i Österrike, hoppas klimatminister Leonore 
Gewessler. Biljetten gör det lättare och billigare än någonsin att använda all kollektivtrafik för 1 095 euro om året (eller 
820 euro för unga och äldre medborgare). Wien, Tyrolen och Vorarlberg kämpar för införandet av den nya Österrike-
täckande biljetten redan 2021.
    Källor:
https://www.techandnature.com/1-2-3-ticket-oesterreich/
http://spd-fraktion-dresden.de/2020/09/17/oepnv-in-dresden-angebotsoffensive-statt-365-euro-ticket/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200925_OTS0205/hebeinfeliperauch-1-2-3-ticket-wird-oeffentlichen-
verkehr-in-oesterreich-revolutionieren
________________________________________________________________________________________________

Grönt ljus för mångmiljardstöd till kollektivtrafiken 
– i Tyskland

EU-kommissionen har godkänt att den tyska regeringen kompenserar kollektivtrafiken med sex miljarder euro (62 
miljarder SEK) för de ekonomiska skador som den lokala och regionala kollektivtrafiken har lidit under de covid-19-
pandemins första sex månader. “Ett föredöme”, kommenterar Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer 
Tamsons(M) på twitter. “En inspiration för andra EU-länder”, twittrar den internationella kollektivtrafikunionens 
(UITP) Mohamed Mezghani. I Sverige har regeringen lovat stöd med tre miljarder kronor (290 000 euro) till 
kollektivtrafiken, pengar som ännu inte betalats ut.

Svensk Kollektivtrafik bedömer att covid-19-pandemin kostar den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige 
minst en miljard kronor i månaden.

Det stöd på 62 miljarder kronor som den tyska regeringen har fått EU:s välsignelse för omfattar perioden 1 mars – 31
augusti i år. Pengarna ska kompensera dels förlorade intäkter, dels åtgärder som branschen har vidtagit för att minska 
spridningen av smittan.

Den lokala och regionala kollektivtrafiken i Tyskland har på grund av pandemin förlorat mellan 70 och 90 procent av
resenärerna. Det har gjort att kollektivtrafikens intäkter har rasat. Samtidigt har kollektivtrafiken (i likhet med Sverige 
utom Skåne) upprätthållit trafiken för att säkra mobiliteten för personer som saknar alternativ att transportera sig.

– Lokala och regionala kollektivtrafikmyndigheter och -företag har fortsatt att tillhandahålla viktiga tjänster under 
pandemin. Det här stödet på sex miljarder euro gör det möjligt för Tyskland att kompensera kollektivtrafiken för de 
skador och förluster som har orsakats av pandemin liksom för de akuta åtgärder som man vidtagit för att begränsa 
smittospridningen. Vi fortsätter att arbeta tillsammans med alla medlemsstater för att säkerställa att nationella 
stödåtgärder kan genomföras så snabbt och effektivt som möjligt och i linje med EU:s regelverk, säger EU:s 
konkurrenskommissionär Margrethe Vestager

Källa: https://www.bussmagasinet.se/2020/08/gront-ljus-for-mangmiljardstod-till-kollektivtrafiken-i-tyskland/



Sex kommuner i samarbete om järnvägen 
Nässjö – Oskarshamn

                     Sedan 2014 körs det persontrafik bara mellan Nässjö och Eksjö på järnvägen Nässjö–Oskarshamn. 
                     Det körs enstaka godståg på hela sträckan. Ett kommunsamarbete strävar efter att ändra detta.

Projektet "Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd" är ett samarbete mellan Nässjö, Eksjö, 
Hultsfred,Vimmerby, Högsby och Oskarshamns kommuner. Man vill satsa på Höglandsbanan och föreslår bl a en 
samordning med färjan Visby–Oskarshamn för att öka resandeantalet. "Det går att utföra trafiken inom ramen för den 
vagnpark som redan finns", säger tågkonsulten Ingemar Lundin.

När persontrafiken Eksjö – Hultsfred ersattes med buss hänvisades resenärer Göteborg – Oskarshamn i de flesta fall att 
ta tåg till Kalmar och där byta till buss. Resan tar normalt 5:30 - 6:00 timme. Sträckan är ca 43 mil att jämföra med ca 
37 mil när resan gick Göteborg-Oskarshamn med byte i Nässjö. Motsvarande bilresa efter Rv 40 är ca 32 mil och 
beräknas ta 4 timmar utan raster och måltidsuppehåll. 

Med återupptagen persontrafik Nässjö – Oskarshamn kan restiden Göteborg – Oskarshamn minska till ca 5 timmar inkl.
tågbyte i Nässjö. Restiden till Oskarshamn blir ungefär densamma från Malmö eller Halmstad. Moderna motorvagnar 
med god acceleration gör det möjligt att behålla uppehåll på de flesta av de stationer där tågen tidigare stannat. 

Det verkliga genombrottet i restid kommer när en ny och rakare höghastighetsbana står färdig Göteborg - Stockholm. 
Resans längd blir då ungefär densamma för tåg- och bilresenärer men tågresenären som nu får byta redan i Jönköping 
klarar sin resa på drygt 3 timmar! 

En annan fördel mot tidigare trafik är att tåg till och från Nässjö ges anslutning till Stångådalsbanan i Hultsfred och 
Berga med ett pärlband av stationer mellan Kalmar – Linköping. Hultsfred blir åter en järnvägsknut för persontrafiken.

Källa: Astrid Lindgrens Hembygd



Elbilar räcker inte för att nå klimatmålen
Den som trott att en storskalig övergång från fossil- till elbilar skulle räcka för att rädda klimatet, den får motargument 
av en forskargrupp vid University of Toronto, i en rapport som refereras i Ny Teknik den 8 oktober. Forskarna har 
uppskattat hur många elfordon som skulle krävas för att fram till år 2100 hålla den globala temperaturökningen lägre än 
två grader Celsius över vad som rådde före industrialiseringen. De räknade om resultatet till en koldioxidbudget för 
personbilar, och tog fram hur många elbilar som skulle behövas för att hålla USA inom den budgeten. Svaret är cirka 
350 miljoner fordon till 2050, vilket skulle innebära 90 procent av landets bilflotta. 
– För att sätta det i perspektiv så ligger andelen på USA:s vägar just nu på 0,3 procent. Förvisso ökar försäljningen 
snabbt, men även de mest optimistiska prognoserna talar om att USA:s fordonsflotta till 2050 bara kommer att utgöras 
av 50 procent elbilar, säger Alexandre Milovanoff, huvudförfattare till rapporten som har publicerats i Nature Climate 
Change.

Källa: Ny Teknik
https://www.nyteknik.se/fordon/forskare-orealistiskt-att-elbilar-skulle-racka-for-att-na-klimatmalen-7002138

Tyst järnväg kan riskera säkerheten

Antalet olyckor på järnvägen riskerar att öka när EU:s krav på tysta järnvägssträckor börja gälla 2024. EU:s 
bullerkrav kan få stora konsekvenser för svenska järnvägsföretag och påverka såväl gods- som persontrafik på 
järnvägen. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

För att minska buller från godsvagnar vill EU-kommissionen införa skarpare krav på tysta järnvägssträckor. Det 
innebär att delar av vagnparken behöver byggas om och gjutjärnsbromsar på godsvagnar som är i bruk ska ersättas med 
kompositbromsblock eller skivbromsar för att kunna köra på tysta sträckor.

Bromsar av komposit är det billigare alternativet till gjutjärnsblock. Men tester som gjorts i Sverige och Finland visar 
att kompositbromsblock bromsar sämre i vinterklimat. Järnvägsföretag har också rapporterat om händelser där tåg med 
vagnar utrustade med bromsblock av komposit bromsat sämre i vinterförhållanden.

Vintern 2019/2020 genomförde Transportstyrelsen jämförande tester av bromsförmågan för kompositbromsblock och
gjutjärnsblock på godsvagnar. Testresultaten är nu sammanställda och utifrån den har det gjorts en riskvärdering av att 
använda kompositbromsblock i vinterklimat.

– Den risk som analyserats är tågens plötsliga förlust av bromsförmåga. I första hand leder det till förlängda 
bromssträckor och i förlängningen till möjliga följdhändelser som kollision med ett annat tåg eller föremål eller 
urspårning, säger Mikael Aho, utredare på Transportstyrelsen.

Källa: www.jarnvagsnyheter.se

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nyhetsbrevet utges av Resenärsforum
Ansvarig utgivare Kurt Hultgren
Redaktion: Anders Björkström, Estelle Ferger, Christer Wilhelmsson. 
Resenärsforum är en ideell förening som organiserar enskilda personer
och till Resenärsforum närstående organisationer i en 
samverkansplattform för bättre resekvalitet. 
Besöksadress: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm
Postadress: Resenärsforum, Centralplan 3,  111 20 Stockholm

Telefon 0707-88 44 77
Epost info@resenarsforum.se
Hemsida www.resenarsforum.se
Swish 123 574 96 68
Bankgiro 231-7931
Plusgiro 489 64 27-4
Organisationsnummer 802012-0260
Nästa nummer utkommer i slutet av november. Bidrag önskas senast 
tionde november till nyhetsbrev@resenarsforum.se.


