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 Västtrafik satsar på de minsta resenärerna

 

Nyheten finns redan på några linjer. Bild: G-P

Nu ska de yngsta passagerarna resa tryggare med Västtrafik – i alla fall utanför storstan. Bolaget inför barnstolar på 
regionbussarna. Förändringen startade i fjol men Västtrafik presenterar den offentligt först nu.
– Från och med förra året kräver vi att alla nya regionbussar, de som har bälten för passagerarna, ska ha två integrerade 
barnstolar. Det är ett smidigt sätt att öka trafiksäkerheten för de minsta passagerarna. Vi hoppas att folk ska upptäcka 
dem och börja använda dem, säger Henrik Kjellberg som är kommunikatör vid Västtrafik.
I dag är det 193 bussar av totalt cirka 1 900 som har barnstolar. De flesta, 157 stycken, trafikerar linjer i 
Sjuhäradsbygden. Det finns också en del barnstolar i Mölndal, Partille samt på Öckeröbussarna.
Antalet ska öka i takt med att fordonen byts ut.
– De kommer till Skaraborg 2024, när vi köper in nya bussar där, säger Kjellberg.
Stadstrafiken omfattas inte av reformen. Göteborgarna kommer att stöta på de nya barnstolarna när de reser till 
kranskommuner eller med landsbygdslinjer.
Enligt Kjellberg har nyheten mötts av positiva reaktioner.
– Vi har fått ett enormt gensvar sedan vi lade ut det på Facebook. Folk verkar uppskatta det, säger han.
Barnstolarna är bakåtvända och sitter i många fall monterade på vanliga stolsryggar som måste fällas fram. Det kan 
alltså hända att barnplatserna är upptagna om det är fullt på bussen.
– Kollektivtrafiken är ju sådan att man reser i mån av plats. Förhoppningsvis kan man ha en dialog med den som sitter 
där, säger Henrik Kjellberg.
Enligt NTF bör små barn färdas i bakåtvänd bilbarnstol från att de kan sitta stadigt utan stöd och upp till fyra-fem års 
ålder.                                                                                             Källa: G-P



Kompletterande upplysningar inför årsmötet 
I förra numret av Nyhetsbrevet kallade vi till årsmöte den 18 mars klockan 18. Här kommer en påminnelse, och lite 
ytterligare upplysningar inför mötet.

Inledande talare
Årsmötet inleds med att Claes Lindholtz, kommunikationschef på SJ, berättar och svarar på frågor.

Motioner
Vid motionstidens utgång hade två motioner inkommit. De kommer att behandlas vid årsmötet.  Motionärerna föreslår i 
korthet:
1. Kräv att SJ inför pensionärsrabatt även för Resplus-delen på årskortet!
2, Byt namn på Resenärsforum till Sveriges Kollektivresenärer! 

Styrelsens förslag till svar är i korthet
1. Att Resenärsforum ska tillskriva SJ AB och uppmana dem att i sina kontakter med Samtrafiken förhandla fram ett 
rabatterat pris på årskort med Resplus årskortstillägg för personer som införskaffar nytt SJ Årskort efter fyllda 65 år.
2. Vi är positiva till ett namnbyte men vi föreslår  "Sveriges Resenärer — organisationen för kollektivtrafikkonsumen-
ter". 

Vi påminner ännu en gång:
Anmäl till info@resenarsforum.se, skriv årsmöte i ämnesraden och sedan ditt namn och din mejladress i mejlet så att vi 
kan skicka en länk och information hur man begär ordet etc samt de handlingar som kommer att behandlas på årsmötet 
till dig. Har du inte tillgång till dator så ring till vår ordförande Christina Axelsson 070 574 48 74 och anmäl dig, så 
kommer hon att skicka handlingar och information hur du kan delta via telefon.

Två notiser från 2030-sekretariatets nyhetsbrev
I 2030-sekretariatets senaste Nyhetsbrev hittar vi två notiser som vi vill vidarebefordra till våra läsare.

Storbritannien förutser färre fordon 
på vägarna 2050

Brittiska Department of Transport gör precis som svenska
Trafikverket prognoser för framtiden. Till skillnad från 
Trafikverket har de ett prognosalternativ där de räknar in 
nyttan av delade fordon, bilpooler och automatiserade 
fordon. Resultatet blir fem miljoner färre bilar på vägarna
2050. Idag finns just under 40 miljoner fordon i 
Storbritannien. Detta skriver 2030-sekretariatet i sitt 
nyhetsbrev, och kommenterar: "2030-sekretariatet har 
föreslagit att svenska myndigheter skall göra samma 
kloka prognos. Vi måste räkna in de tekniska 
innovationerna, och hela tiden ha med denna potential när
vi planerar infrastruktur".
Läs mer på 
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/17-
18/paradigmev/number-of-cars-projections.html

Källa:
https://www.2030sekretariatet.se/nyhetsbrev/

Är tåget inte lika mycket värt som 
flyget?
 

Ikoniska Eurostar, som tar resenärer mellan storstäder i 
Europa, riskerar konkurs sedan resandet har minskat med 
95 procent. Eurostar har inneburit att flygandet mellan 
London och Paris minskat med 40 procent, och är en 
modell för hur tåget kan ersätta flyget. När flyget i 
coronakrisens spår får 40 miljarder euro i stöd och lån, 
finns ännu inget för Eurostar.
2030-sekretariatet noterar att allt fler länder i Europa 
begränsar inrikesflyget och låter tåget ta 
marknadsandelarna. Österrike inför en kortdistansavgift 
för flyget, Frankrike har samma planer. I Tyskland 
cirkulerar förslag att flygresenärer checkar in på 
tågstationen och tar tåget till långdistansflyget. Tåget är 
ett avgörande komplement till andra transportslag, och 
förtjänar stöd. 
Läs mer på 
https://www.euractiv.com/section/railways/news/meps-
call-on-french-and-british-governments-to-rescue-
eurostar-from-bankruptcy/



Nästan ett Londonsystem för biljetter i Stockholm 

Ett oväntat snabbt steg genomfördes den 2 februari.Den 1
februari meddelade SL att det redan från den 2 februari 
skulle bli möjligt att använda vanliga kontokort för att 
blippa till sig en betald resa med kollektivtrafiken i 
Stockholms län med vanliga kontokort. Det var en glad 
överraskning, eftersom SL har varit mycket 
hemlighetsfulla gällande utveckling av biljettsystemet. 
Kollektivresenärernas påpekanden och önskemål om 
Londonsystemets fördelar har framförts många gånger 
utan egentligt gensvar. Men nu plötsligt kom ett stort steg
framåt. Det är väldigt tydligt att den rådande krisen vad 
gäller resandet som minskat, särskilt efter de ideliga 
uppmaningarna om att inte resa kollektivt. Det har givit 
allvarliga ekonomiska konsekvenser, som nu tycks ha 
utlöst en lyckad aktivitet.
Att det handlar om ett första steg är tydligt, eftersom SL 
uttalar att det endast gäller resor till fullt pris, alltså 
endast ett och samma pris. Priset för en resa är 38 kronor 
och avgiften gäller för resor inom länet inom 75 minuter. 
Man får alltså byta färdmedel flera gånger under dessa 75
minuter, men den senaste påstigningen ska ske inom 75 
minuter, även om själva resan tar ytterligare en liten 
stund. Däremot går det inte att köpa biljetter med priset 
för pensionärer eller ungdomar. Detta är ett första steg, 
men ett stort steg i rätt riktning. SL har meddelat att man 
arbetar på att erbjuda pensionärspris i systemet så snart 
det går. Resenärerna använder helt enkelt sitt kreditkort 
eller betalkort, MasterCard eller Visa eller annat 
bankkort, och blippar det i de biljettläsare som redan 
finns, utan att ange kod. Varje sådan blipp noteras med 
ett specifikt internt nummer som kopplas till kortnumret 
så att SL kan se att de gånger som kortet använts inom 75
minuter endast ska debiteras med en avgift. 
Det blir alltså inte kortets nummer som registreras utan 
det sker indirekt och egentligen inte spårbart. En mycket 
stor fördel är att alla besökare från resten av Sverige och 
alla turister från utlandet kan använda sina  kontokort 
direkt, utan att hålla på att orientera sig över köpställen 
och biljettsystem.
Londonsystemet i sin fulla omfattning erbjuder flera 
möjligheter som givetvis är ännu mer till nytta för 
resenärerna på ytterligare sätt. Här handlar det om att de 
små belopp som kollektivtrafikresor kostar, inga stora 
kreditrisker. Vidare måste flera bolag kunna anslutas i 
samma betalsystem. Kanske kan nuvarande kort för 
reskassa – köpbara lite varsomhelst, som fortfarande kan 
användas i Stockholmstrafiken  –  vara en möjlighet att 
bevara anonymiteten även för dem som vill betala med 
kontanter i görligaste mån. I Stockholm bibehålls de 
nuvarande köpsystemen parallellt med det nya. 

 
Den största nyttan gör dock londonsystemet i fullt 
genomförande efter ett par etapper till när kontokorten 
inte är begränsade till ett visst län, när hela landet gjort 
motsvarande framsteg. Londonsystemet gör det möjligt 
redan idag för olika trafikföretag att använda samma 
betalsystem. Varje bolag kan erbjuda sina egna priser och 
rabattsystem, faktiskt  parallellt till samma kund. En kund 
som reser mycket i Västmanland skulle kunna ha rabatter i
Västmanland på  ett sätt och på ett annat sätt i Stockholms
län. Den vanligaste metoden att erbjuda rabatter är att ett 
bolag säljer dagskort, veckokort, månadskort eller årskort.
Det har Transport for London åstadkommit genom att 
inköpspriset för en individ räknas samman per dag, per 
vecka eller per månad så att resenären aldrig behöver 
betala mer än ett dagskort skulle kostat, aldrig mer än ett 
veckokort skulle kostat eller aldrig mer än ett månadskort 
eller årskort skulle kostat. Då först blir de trogna 
resenärerna så gynnade som de bör bli i förhållande till sitt
verkliga resande. Med det hittillsvarande systemet, när 
man måste köpa ett månadskort i förväg, så vet man aldrig
i förväg om man verkligen kommer att resa så mycket att 
det höga priset som man betalar i förväg verkligen 
kommer att löna sig. Risken faller på resenären som måste
satsa pengar i förväg. Nästan inget annat i samhället måste
numera betalas i förväg. Kollektivtrafikresor tillhör en 
särskilt missgynnad grupp av samhällsnyttiga tjänster, 
vilket är både moraliskt och politiskt tveksamt. Därför är 
det brådskande att utöka den svenska tillämpningen av 
londonsystemet till alla regioner. Då först kommer den 
fulla nyttan av dess konkurrensneutrala flexibilitet.
Nästa steg måste alltså vara att alla svenska RKM 
(regionala kollektivtrafikmyndigheter) inför 
londonsystemet var och en i sitt län. De har fullständig 
frihet att bestämma priser för alla resor, vilka linjer som 
ska trafikeras och med vilken turtäthet. Alla blir 
därigenom tillgängliga för dem som inte är vaneresenärer. 
Detta skulle bli en rejäl kvalitetshöjning. Alla RKM bör 
genomföra detta redan under 2021. För alla ovana 
resenärer blir redan enbart vuxenpriser en stor förenkling. 
Alla RKM måste förstå att biljettkrånglet är ett hinder för 
många resenärer.  Alla RKM har blipp-apparater, och 
omvandlingen från kontokortsnummer till ett tillfälligt 
anonymt kundnummer för debiteringen är uppenbarligen 
redan utvecklad, och den bör kunna gå att använda efter 
överenskommelse.

(forts på nästa sida)



Nästan ett 
Londonsystem ...

(forts från förra sidan)
Fortfarande återstår att erbjuda rimliga villkor för dem 
som önskar betala kontant, en rimlig begäran i ett 
demokratiskt samhälle som inte kräver att alla invånare 
ska ha ett nummer ingraverat i handen för ekonomiska 
transaktioner. Kontanter har fortfarande en nyckelroll, 
även om digitaliseringen kan ge fördelar för dem som vill
använda den. Londonsystemet går mycket väl att 
kombinera med en kontantlösning för den tiondel av 
resenärerna som så önskar. För övrigt bör nämnas att 
Transport for London nyligen meddelat att planerna på att
slopa kontant betalning har skrinlagts.  Med ett ökat 
resande följer sannolikt betydande ökade intäkter. Dessa 
kan användas exempelvis till att förbättra informationen 
till ovana resenärer genom att se till att tryckta kartor över
linjenätet kan framställas. Kvaliteten kan ökas i flera 
avseenden nästan samtidigt. När man nu kan känna att 
man kan prova sig fram utan att göra bort sig, då börjar 
man även fundera över vilka fler tillfällen man kan resa 
kollektivt. Då krävs det kartor. Tillgänglighet har olika 
dimensioner: planering, inköp, genomförande. Fler vill 

prova på!●     
  Kurt Hultgren

Avestas avgiftsfria
busstrafik upphör

Från och med 1 april kommer den avgiftsfria 
kollektivtrafiken att upphöra i Avesta. Det innebär att från
det datumet införs samma betalningsregler för resenärerna
i Avesta som i övriga delar av regionen. Det här beslutade
Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd vid sitt 
sammanträde 2 december, i och med att de då sa upp 
avtalet med Avesta kommun. Mot förslaget röstade 
socialdemokrater och vänsterpartister.
Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S) har uttalat sig 
starkt kritisk mot Regionens kollektivtrafiknämnds beslut:
- Det är en katastrof om vår avgiftsfria kollektivtrafik 
avskaffas. Sedan införande för åtta år sedan har resandet 
ökat i Avesta med 250 procent. Oavsett ekonomi har det 
utjämnat ojämlikheter. Fler har kunnat röra sig till en 
större del av kommunen. Kollektivtrafiken är också 
viktigt ur miljöperspektiv. Att ta bort den avgiftsfriheten 
vore att gå bakåt i utvecklingen, säger Lars Isacsson.

Det var 2012 som Avesta kommun, som en av de allra 
första kommunerna i landet, införde så kallad avgiftsfri 
kollektivtrafik. Det har gjort det möjligt för ortsbor men 
också besökare att åka buss inom kommunen utan att 
betala någon biljett.

Källa: avesta.se
https://avesta.se/-/nyheter/trafik-och-

infrastruktur/den-avgiftsfria-busstrafiken-upphor/

Tågföretagen reagerar mot fler restriktioner 
Branschorganisationen Tågföretagen har nyligen svarat på Socialdepartementets promemoria om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik. Remisstiden var cirka 24 timmar1 Flera av deras medlemsföretag har 
också skickat in egna remissvar. Tågföretagen gör bedömningen att det är orimligt att begränsningen av antalet belagda 
sittplatser ska omfatta obokade resor. Det saknas både personella resurser och tid i tågplanen för att ombordpersonal ska
kunna hindra resande med periodkort att kliva ombord på tåg på en viss station om beläggningen redan är 50 procent. 
De föreslår istället att begränsningen av antalet resenärer endast bör gälla på de linjesträckningar med tåg över 150 
kilometer som i dag omfattas av obligatorisk platsbokning eller där linjesträckningarna omfattar en större majoritet av 
resenärer som reser över 150 kilometer. De tillfälliga åtgärderna ger inte trafikföretagen en rimlig chans att förbereda 
sig. Det är inte tidsmässigt, tekniskt eller resursmässigt genomförbart att införa de nya restriktionerna om kraven ska 
börja gälla den 14 februari. 
Källa:
https://www.tagforetagen.se/remisser/remissvar-tillfalliga-smittskyddsatgarder-for-langvaga-kollektivtrafik/
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