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Sverige har fått en ny spårvagnsstad

För första gången sedan 1910 öppnas en helt ny spårvägsanläggning i Sverige. Foto: M Zetterman
Lund har fått sin spårvagn invigd, Linje 1. Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser. Börjar vid Lund C, via Skånes
universitetssjukhus och slutar vid ESS, forskningsanläggningen European Spallation Source. Hela sträckan tar ca 15
minuter och kommer att trafikera alla dagar i veckan. Spårvagnar ska gå på eget utrymme i gatumiljön och ska inte
blandas med annan trafik, förutom i korsningar och passager.
Spårvagnen har kapacitet för ca 200 resenärer, varav 40 sittande, det motsvarar ungefär fyra bussar. På- och avstigning
kan ske i alla dörrar. Det finns fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon och USB-uttag. Spårvagnarna drivs av
grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi, kan man läsa sig till på Skånetrafikens hemsida
På sikt räknar Lunds kommun med att ytterligare 50 000 människor kommer att bo eller arbeta längst med stråket.
Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen. Och när den framtida stadsdelen, Brunnshög blir
inflyttningsklar kommer invånarna att direkt kunna nyttja en effektiv kollektivtrafik. Vikten av kollektivtrafiken
först påpekar vi från Resenärsforum alltid i våra remissvar vid upprättande av trafikförsörjningsprogram.
Christina Axelsson

Tillgänglighetsrådet hos Trafikverket
hade möte 24 november
Trafikverket har sedan många år ett råd för tillgänglighetsfrågor, som numer kallas för RTAF. Det är en förkortning av
Rådet för Tillgänglighet och Användbarhet för personer med Funktionsnedsättningar, ett långt namn som kräver ett
vardagsnamn. Där ingår representanter för de olika handikappförbunden, såsom hörselskadade, döva. synskadade,
rörelsehindrade, allergiker och andra specialförbund, liksom för DHR och Funktions-Rätt Sverige, men också
representanter för Transportstyrelsen, både från flyg, sjöfart och järnvägssidan. Dessutom ingår representanter för SKR,
Jernhusen och Resenärsforum. Jernhusen har rollen av samarbetspart med Samtrafiken gällande ledsagningsfrågor, som
numera har övertagits av Trafikverket. Sammanträdena leds av Trafikverkets nye tillgänglighetsdirektör Jonas Eliasson.
Varje möte omfattar avrapportering från olika aktuella ämnesområden. Mötessekreterare brukar vara Niklas Henriksson
på Trafikverket. Eftersom flera möten i rad har ställts in under pandemin var detta digitala möte angeläget.
Resenärsforum företräds av Kurt Hultgren.
Från Rådets möte den 24 november
En av de frågor som lyftes fram av hk-organisationerna var svårigheterna att få till stånd rättelser, när något gått fel för
en resenär. Det finns ingen gemensam instans som man kan vända sig till, utan olika sorters problem ska hanteras av
olika ansvariga. Det bör finnas en gemensam ingång, inte minst för personer med funktionsnedsättningar. Jag kunde
påpeka att detta problem ansluter sig till det som gäller stationsservicen generellt, nämligen att det inte finns någon
ansvarig för stationsservicen, varken lokalt eller nationellt. Varje station är uppdelad på ett stort antal fastighetsägare
och trafikoperatörer, trots att de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna borde vara naturligt ansvariga. Och jag
påminde om Resenärsforums slogan att ”Det som är nödvändigt för somliga är underlättande för alla andra”. Detta
uttryck citerades efter en kort stund av ordföranden Jonas Eliasson, som strök under det i ett vidare resonemang. När
organisationerna rapporterat sina frågor fick också Resenärsforum nämna ett par aktuella frågor som berör alla, inte
minst dem med funktionsnedsättningar. Vi nämnde vårt remissvar på utredningen om nationellt biljettbetalsystem, där
vi påpekat att verkliga förbättringar inte kan åstadkommas om inte lagstiftningen ändras så att gemensamma regler blir
tvingande för hela landet. Begränsningen till kommunalt självstyre är i detta fall destruktiv. Vidare kunde vi rapportera
om den pågående förändringen av EU-förordningen om resenärernas rättigheter. Att förbokningstiden för ledsagning
ska minska från 48 till 24 timmar är visserligen bra, men inte tillräckligt. Här har EU-parlamentet ställt sig bakom
avsevärda förbättringar exempelvis vad gäller genomgående biljetter för längre resor, men beslutet måste tas av
Parlamentet och Rådet gemensamt, och Rådet har hittills alltför begränsade ambitioner. Försämringar hotar faktiskt, och
det borde inte få ske. EPF (European Passengers’ Federation) har agerat starkt i Bryssel, men Rådet måste påverkas
nationellt. Därför måste den svenska regeringen påverka rådets inställning innan beslutet tas i januari. Järnvägsresenärer
ska inte missgynnas i jämförelse med flygresenärer exempelvis, och inga försämringar får genomföras.
Tillgänglighetsrådet brukar sammanträda fyra gånger om året, och nästa möten blir i mars 2021, också digitalt.
Kurt Hultgren

Kalix öppnar resecentrum med järnvägsanslutning
Som vi beskrev i förra Nyhetsbrevet pågår en snabb upprustning av perronger, signalsystem och stationsbyggnad i
Haparanda. Urban Hellzén påpekar att Kalix också rustar upp.
När Norrtåg den första april 2021 återöppnar persontågstrafik på Haparandabanan sker det via en delvis ny sträckning.
Tidigare gick järnvägen från Morjärv via Karungi till Haparanda men nu kommer persontrafiken liksom godstrafiken att
gå från Morjärv via Kalix till Haparanda.
Den nya järnvägssträckningen är kortare och består delvis av modernt utförd rakare spåranläggning med högre tillåten
hastighet. När trafiken är igång kommer sträckan Haparanda-Luleå att innefatta tre dubbelturer varje dag. Förutom att
åka till Haparanda och Luleå blir det också möjligt att via Boden åka norrut till Gällivare, Kiruna och fjällen. Kalix får
via Boden också möjlighet att åka söderut till Umeå och Stockholm.
Urban Hellzén

Förslag från Trafikverket:
Trafikinformationen på Göteborg Central
försvinner i januari
I en artikel i Västtrafiks personaltidning ”Strålkastaren ” 5/20 framgår det att Trafikinfocentret på Göteborg C som drivs
av Västtrafik och Trafikverket ska stängas den 17 januari 2021. Anledningen är att Trafikverket har fattat ett nationellt
beslut om att utveckla trafikinformationen i digital riktning. Detta öppnades för cirka två år sedan. Det har en bra
placering på centralen och har bra öppettider. Vardagar är det öppet 06.00-22.00, Lördagar 08.00-22.00 samt Söndagar
08.00-20.00. Där får man hjälp vid bussersättning samt övrig information som rör resan. Det är mycket bra, speciellt när
det är flera operatörer som kör tåg. De ger även svar på lokaltrafiken. SJ:s servicecenter ( tidigare SJ resebutik) har
öppet på vardagar 10.00-18.00. Ett liknande infocenter finns på Malmö C som har funnits längre. Risken finns att det
blir samma beslut även där.
Detta är mycket olyckligt med tanke på att det finns många ovana resenärer. Det är många utländska turister här . För
ovana resenärer är det bra att ha informationen samlad på ett ställe. Många är inte insatta i skillnaden vad SJ sköter och
vad Västtrafik sköter . Dessutom trafikerar MTRX Göteborg C.
En idé är att låta länsbolagen sälja alla bolags biljetter. Idag ingår de i resplus så det måste vara enkelt. Vissa bolag
säljer idag SJ biljetter. Det gör bl.a. Skånetrafiken Hallandstrafiken och Västtrafiks butiker i Skövde och Trollhättan.
Biljettförsäljning och information måste bli enklare!
Christer Wilhelmsson

Forskning vid K2 visar:
Det är dyrt att vara fattig –
låginkomsttagare betalar mest i kollektivtrafiken
Ny forskning visar att de med lägre inkomst i större utsträckning reser kollektivt med enkelbiljett,
istället för att köpa månadskort som i längden är ett billigare alternativ.
− Låginkomsttagare reser i större utsträckning med enkelbiljett, som i längden blir dyrare än att
till exempel köpa ett månadskort, berättar K2:s Anders Bondemark som är doktorand hos Lunds
universitet och Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI.
− En spännande lösning som kan vara inspirerande för svenska kollektivtrafikmyndigheter är
Londons så kallade Oysterkort, som automatiskt väljer det betalningsalternativ som är mest
förmånligt för resenären, baserat på hur många resor som verkligen genomförs. I kombination med
billigare enkelbiljetter skulle ett sådant reskort kunna förbättra situationen för många resenärer med
begränsat ekonomiskt utrymme, enligt Anders Bondemark.
Källa: http://www.k2centrum.se/artikel/laginkomsttagare-betalar-mest-i-kollektivtrafiken?
utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsisanp-3

Vätgas ersätter fossildrivna tåg i Europa

Allt fler länder väljer att ersätta sina fossildrivna tåg med utsläppsfria och tysta vätgaståg. Bild: vatgas.se
Tyskland
Den tyska industrijätten Siemens har tillsammans med Deutsche Bahn börjat utveckla vätgasdrivna bränslecellståg.
Siemens satsning visar på att vätgasmobilitet är konkurrenskraftig på industriell nivå. I dag är omkring 40 procent av
det tyska järnvägsnätet inte elektrifierat, vilket gör att man förlitar sig på fossildrivna tåg på sträckorna.
Det nya tåget från Siemens ska testas 2024 med målet att ersätta dieseltågen i Tyskland. Vätgaståget som kommer att
byggas av Siemens är baserat på den elektriska järnvägsvagnen Mireo Plus. Testet sker på en bana utanför Stuttgart i
Baden-Württemberg. Det nya tåget ska kunna tankas på 15 minuter, nå 60 mil och har en högsta hastighet på 160
kilometer i timmen.
Italien
Italien köper in Alstoms bränslecellståg. De ska leverera samma räckvidd som dieseltåg men med nollutsläpp. Det är
Lombardiets största transport- och mobilitetsgrupp FNM (Ferrovie Nord Milano) som inledningsvis kommer att ta emot
sex tåg med option på ytterligare åtta. Det blir Italiens första vätgaståg.
Sverige
Den svenska järnvägen är ju till stora delar elektrifierad, det är mest godståg och växlingståg som går på diesel. I ett
samarbete med Statkraft driver Inlandsbanan projekt för vätgasdrift på järnväg. Projektet inkluderar etablering av
vätgasproduktionsanläggningar längs den 110 mil långa oelektrifierade järnvägen. I somras började den offentliga
upphandlingen av vätgasdrivna tågvärmevagnar. Turister erbjuds att transporteras till fjälldestinationerna i varma, ljusa
vagnar utan koldioxidutsläpp tack vare grön vätgas. Att resa med dessa vätgaståg innebär en minskning av utsläpp på 19
785 ton koldioxid per år i jämförelse med vad som hade varit fallet om bil och/eller flyg nyttjats för de aktuella resorna.
Källor:
http://www.vatgas.se/2020/11/30/vatgastag-ar-framtiden/
https://www.nyteknik.se/fordon/italien-far-sina-forsta-vatgastag-oerhort-stolta-7006261
Anders Björkström

Nya statliga stödet till kollektivtrafiken
syftar till att få bort trängseln
Regeringen satsar två miljarder under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att
möjliggöra upprätthållandet av trafikutbud under pandemin. För att få stöd till kollektivtrafiken måste tillräckligt många
tåg och bussar köras så att det inte blir trängsel. Den nya utformningen kommer att premiera regioner som upprätthåller
volymen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Därför innehåller förslaget till fördelning av stödet en justering av ersättningen utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har
upprätthållits under första halvåret 2021.
Den 18 december gick förslaget ut på remiss till Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Trafikverket. Sista dag att svara på remissen är den 15 januari 2021.
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Fråga från en läsare:
Har du varit med om en bussresa där chauffören
stannar bussen så att någon kan gå på toaletten?
Som bekant är det obligatoriskt att använda bälten i bussar där sådana finns. Nyhetsbrevet har erfarit att undantag inte
medges ens för att besöka bussens toalett. Vi har därför frågat Transportstyrelsen hur det förhåller sig. De har givit ett
rappt och rakt svar.
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