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Gnestapendeln:
Entimmestrafiken på helgerna hotas

Region Sörmland planerar att återgå till tvåtimmarstrafik på
helgerna. Föreningen Gnestapendeln varnar för negativa effekter på
bostadsbyggande och inflyttning i de små orterna.
Föreningen Gnestapendeln protesterar mot Sörmlandsregionens planer att slopa entimmestrafiken på helger och
återgå till tvåtimmarstrafik på Gnestapendeln från och med 2022. Detta strider mot resenärsbehov och mot miljöhänsyn,
då man idag inte behöver ta bilen mer än till närmsta infartsparkering. Det strider även mot småorternas
samhällsplanering med en kraftig expansion av bostadsbyggandet. Det slår följaktligen undan benen på människor som
vill flytta hit.
En robust och pålitlig pendeltågstrafiksveckans alla dagar är en förutsättning för inflyttning. Orterna som drabbas är
Södertälje C, Södertälje hamn, Södertälje syd, Järna, Mölnbo och Gnesta samt de som bor i övriga delar av kommunen.
Samtidigt planeras för Mälartågen (Sörmlandspilen) en väsentligt utökad trafik men då angör tågen endast Södertälje
syd och Gnesta i närområdet. Detta är en skymf mot boende och resenärer i nämnda orter. Mölnbo är särskilt sårbart då
stationen ligger vid huvudlinjen/stambanan, utan förbigångsspår.
Föreningen Gnestapendeln understryker att här behövs kraftfulla politiska initiativ, kontakter mellan trafikansvariga
och Trafikverket och en finansierings/överenskommelse mellan regionerna Stockholm och Sörmland. Entimmestrafiken på helger på Gnestapendeln måste kvarstå! Försämringen måste stoppas!
Benny Åberg

Opinionsundersökning:
EU-medborgare stöder ett förbud mot korta flygresor
Eupinions (https://eupinions.eu/de/text/what-europeans-say-they-will-do-to-combat-climate-change) har genomfört en
undersökning med 13 000 européer där 72% anser att EU inte gör tillräckligt för att bekämpa klimatförändringarna.
Hela 65% uppgav att de skulle kunna stödja ett förbud mot kortare flygningar till destinationer som kan nås inom 12
timmar med tåg, för att bekämpa klimatförändringarna. Bland dem som brukade flyga ofta, varannan vecka eller oftare,
var ännu större andel positiva till ett förbud mot kortdistansflygningar, hela 74%! De flesta européer säger också att de
skulle vara villiga att köra bil mindre och nästan hälften var positiva till att göra stadskärnor bilfria. Däremot var fler
ovilliga till att förbjuda försäljning av diesel- och bensinbilar.

Emils krönika:

Kollektivtrafiken får utstå mycket nu
Trots minskat resande i kollektivtrafiken rapporterar vissa kommuner fortfarande om
trängsel. Men det är svårt att härleda smittspridning till just kollektivtrafikresor. Enligt en
tysk forskningsrapport har till exempel tågvärdar inte blivit mer smittade än andra grupper i
samhället.
Trots alla restriktioner finns det fortfarande ett behov av att resa. Men pandemin har redan
förändrat hur resandet ser ut, en förändring som kan bli bestående. Arbetsresor kan ändras,
till exempel, så att belastningen inte blir på samma tider som tidigare.
Topparna i kollektivtrafiken kanske kommer minska, men det kan också uppstå andra
resebehov som till exempel en större andel fritidsresor. Det är viktigt att vara flexibel och
öppen för förändringar eftersom kollektivtrafiken ofta regleras i långsiktiga avtal.

Emil Frodlund
v ordf Resenärsforum

Enligt de lokala allmänna råd som gäller i många regioner uppmanas allmänheten att undvika att åka tåg, buss eller
annan kollektivtrafik. Anledningen är resandet kan öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket
leder till att nya smittkedjor startas. Men en forskningsrapport från Storbritannien visar att risken för att smittas ombord
på tåg är mindre än 0,01% och en tysk studie som jämförde förekomsten av Covid-fall bland konduktörer med resten av
befolkningen visade lägre förekomst hos personalen än bland allmänheten. Givetvis är det viktigt att man fortsatt håller
avstånd i kollektivtrafiken men på många turer är det ingen trängsel.
Trafikföretagen måste bli bättre på att planera för att undvika trängsel. För resor där man kan boka plats är det lätt för
företagen att se till att det finns tomma säten bredvid, men i den regionala kollektivtrafiken behöver man utveckla
system som informerar resenärer om hur platstillgången ser ut.
Trafikeringsavtalen måste anpassas så att man värderar kvalitetsaspekter såsom platstillgång högre än idag och att det
finns ekonomiska incitament för trafikföretagen att förbättra servicen.
Kollektivtrafiken får utstå mycket just nu, men man borde ta tillfället i akt att utveckla tjänsterna så att fler väljer att resa
med tåg och buss när pandemin är över.
Emil Frodlund
__________________________________________________________________________________________________
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Stockholm:
Nonchalanta svar från SL
"Idégruppen Vi Resenärer" har ställt några frågor till SL med anledning av deras påhitt att alla bussresenärer måste ha
en validerad biljett också när det inte går att betala med sin reskassa där man stiger på. De svar man har fått av SL:s
kundtjänst visar en nedslående brist på förståelse för resenärernas situation.
Man lovar inte att alla resenärer som påträffas i en sådan situation ska slippa tilläggsavgift. I stället försöker man sopa
problemet under mattan genom att påpeka hur få procent den aktuella resandegruppen utgör, och lovar "individuell
bedömning av varje situation, där man bland annat ska ta hänsyn till ålder". Vi Resenärer analyserar SL:s argument, och
slutklämmen i deras resonemang blir att de upprepar sitt krav på att äldre resenärer med reskassa ska få åka gratis.
Vi instämmer i Vi Resenärers förslag. Om den lilla förlust som SL skulle åsamkas verkligen är så svidande som man
ger intryck av, då kan man ju förslagsvis lösa problemet genom att installera validatorer vid alla bussens dörrar. En
sådan förändring skulle vara till stor nytta även under coronafria förhållanden, det visar erfarenheten från många städer i
Europa.
Källa: Vi Resenärer

Trafikverkets inriktningsunderlag kritiseras av forskare:
Vi behöver en mer effektiv trafik

Trafikverket har nu presenterat sin rapport
om den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Trafikverket har nyligen presenterat sin rapport om den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige. Syftet är att
regeringen ska få ett förslag på vilka vägar och järnvägar som ska byggas och underhållas under åren 2022 till 2033.
Rapporten har redan fått kritik av tre företrädare för IVL och Trivector. Följande är ett sammandrag av deras
debattinlägg i Ny Teknik:
Trafikverket har för första gången tagit med transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 i
sitt förslag till den nationella infrastrukturplanen. Det är positivt. Men för att klara målen räknar Trafikverket med en
kraftig ökning av biodrivmedelsanvändningen – från dagens nivå på cirka 20 TWh till över 30 TWh.
Det som saknas helt i Trafikverkets plan är förslag för ett transporteffektivt samhälle – som gör att tillgängligheten
kan öka samtidigt som mängden trafik minskar. I stället räknar de med att vägtrafiken fortsätter att öka enligt den så
kallade basprognosen som de presenterade tidigare i år.
Det är förvånande att Trafikverket på detta sätt går ifrån sitt tidigare redovisade regeringsuppdrag.
Reduktionsplikten var aldrig tänkt att användas som en förevändning för att inte satsa inom andra viktiga områden.
Den uteblivna satsningen på transporteffektivitet leder inte bara till ett för stort behov av biodrivmedel. Även
fördelningen av pengar påverkas. Trivector har i ett forskningsprojekt beräknat att det skulle behövas cirka 80 miljarder
kronor till satsningar på till exempel kollektivtrafik inom stadsmiljöavtalen i ett mer transporteffektivt samhälle. Det ska
jämföras med de 12 miljarder kronor som nu finns avsatta i förslaget till nationell plan.
När en central statlig myndighet som Trafikverket förlitar sig på användningen av biodrivmedel och elektrifiering för
att klara klimatmålet behöver regeringen skärpa sina direktiv. Trafikverket behöver få i uppdrag att ta fram styrmedel
och reformer för ett transporteffektivt samhälle.
Källa: https://www.nyteknik.se/opinion/vi-behover-minska-trafiken-for-att-klara-klimatmalen-till-2030-7005168
Naturligtvis kommer också Resenärsforum att avge ett eget remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag. Vi
ska skriva om det i senare nummer av Nyhetsbrevet.
Anders Björkström

Haparanda - Luleå:
Början till bättre tågtrafik
mellan Sverige och Finland?

Den nya perrongen färdigställs. Foto: Haparanda stad
Renoveringen går som på räls
Perronger, signalsystem och stationsbyggnad rustas upp. Allt kommer att vara färdigt och persontrafiken kommer att
starta mellan Luleå och Haparanda den första april 2021.
Trafikverket har investerat omkring 20 miljoner kr i Haparanda. Projektet genomförs med stöd av den europeiska
regionala utvecklingsfonden.
- Man har bland annat byggt en ny plattform som är ca 110 meter lång. Utöver upprustning av spår och perronger
ligger ett stort fokus på tillgänglighet, för att underlätta för personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskador. Arbetet
bedöms vara färdigt runt årsskiftet, säger Göran Wigren, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samtidigt som Trafikverket har genomfört sina insatser har Haparanda stad renoverat och färdigställt
järnvägsstationen med alla funktioner som krävs för ett modernt resecentrum.
Förbindelser till Kiruna och Stockholm
När trafiken är igång kommer sträckan Haparanda-Luleå att innefatta tre dubbelturer varje dag.
- Jag är mycket glad för den här satsningen. Det är en del av den fortsatta utvecklingen av Haparanda som regional
nod, men framförallt är det en klimatvänlig satsning som underlättar människors vardag, säger Wigren.
- Tåg blir ett mycket attraktivt val för alla dem som pendlar till och från Haparanda, men inte bara det. Tåget kommer
även att öppna upp flera spännande möjligheter. Det blir till exempel möjligt att åka norrut till Gällivare, Kiruna och
fjällen. Vi får också kopplingar till Umeå och Stockholm, säger han.
–
Det blir helt enkelt lättare att bo och verka i Haparanda, avslutar Wigren.
Källa: www.haparanda.se

Stort intresse för ”omvänd kollektivtrafik”
Det verkar finnas ett stort behov av att stärka kollektivtrafiken i glesbygden utan att öka budgeten. Flera regioner i
Sverige har visat intresse för det nya konceptet "omvänd kollektivtrafik". Konceptet handlar om att det som idag kallas
kompletteringstrafik, dvs anropsstyrd trafik, sjukresor och färdtjänst, ändras till att bli kollektivtrafikens bas —
bastrafik.
Genom att bygga ut denna bastrafik går det att rationalisera den linjelagda kollektivtrafiken. De pengar som sparas,
satsas dels på bastrafiken, dels på att göra satsningar i starka stråk, där resandeökningspotentialen är störst.
Konceptet omvänd kollektivtrafik har tagits fram gemensamt av DRT Solutions och Trivector. Det är ett helt nytt och
radikalt grepp för att inom givna budgetramar kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och samtidigt
få ut fler kollektivresor per satsad skattekrona. En större utredning med detta koncept har nyligen påbörjats i Region
Västernorrland.
Källa: 2038, ett magasin från Trivector
_______________________________________________________________________________________________

SJ Öresund AB övertar driften av Öresundstågen
Den 13 december blir SJ Öresund AB ny operatör för Öresundstågstrafiken i södra Sverige och för den svenska delen
av trafiken över Öresundsbron. För resenärerna hoppas vd Anders Gustafsson att den utökade bemanningen med fler
tågvärdar kommer att märkas, liksom på sikt en ökad punktlighet när underhållet av tågen hålls i egen regi i den
nybyggda tågdepån i Hässleholm. Om två år förs även den danska delen av Öresundstågen över till bolaget och tågen
kommer då att vända vid Østerport station i Köpenhamn istället för att köra vidare till Helsingør.
Källa: https://www.newsoresund.se/om-tre-veckor-tas-driften-av-oresundstagen-over-av-sj-oresund-ab/?
utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

________________________________________________
Bier und Bratwurst – en statshemlighet?
Att plötsligt få höra att tåget "tyvärr saknar restaurangvagn idag", kan störa ens resplaner
ordentligt. Man har köpt biljett i tron att man ska få något att äta på tåget. När maten
plötsligt uteblir har man kvar både hungern och känslan att inte ha fått något man har
betalat för.
Den tyske Bundestags-ledamoten Torsten Herbst (FDP) ville veta hur utbrett problemet
är, och vände sig till DB och trafikdepartementet med en fråga om hur stor del av alla ICoch ICE-tåg som de senaste åren gått utan fungerande ombordsservering. Men där fick
han veta att dessa uppgifter är "grundlagsrättsligt skyddade affärshemligheter". Han själv
skulle, i egenskap av parlamentsledamot kunna få ta del av uppgifterna, men inte föra
dem vidare. Han svarade naturligtvis att han bara gjorde något som naturligt ingår i hans
uppdrag som folkvald, hans skyldigheter gentemot sina väljare. Talet om affärshemligheter har föranlett en del ironiska kommentarer, med tanke på att DB inte har så stor
konkurrens på rikstäckande snabbtågstrafik, och att resenärer ofta inte kan betala i
restaurangvagnen, på grund av deras ålderdomliga system för korthantering – då blir det
sowieso inget att äta.

Ein Staatsgeheimnis?

Källa:https://www.bahn-manager.de/ice-restaurantwagen-sind-staatsgeheimnis-fdp-mdb-herbst-grotesk/
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