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Premiär för digitalt årsmöte – ny ordförande vald

Årets årsmöte hölls digitalt, för första gången i Resenärsforums historia, den 18 mars 2021.  Mötet inleddes med att SJ:s
kommunikationschef Claes Lindholtz svarade på frågor från mötesdeltagarna. De efterföljande förhandlingarna leddes 
av Marie Linder från Hyresgästföreningen. Christina Axelsson blev varmt avtackad efter sex år som Resenärsforums 
ordförande. Christina lämnar ordförandeposten men blir kvar i styrelsen som ersättare. Ny ordförande och tillika ny i 
styrelsen är Jonas Friberg. Också valberedningen fick ett par nytillskott i och med invalet av Malin Gibrand och 
Mats Améen. Den sistnämnde lämnar samtidigt styrelsen.  Jonas presenterar sig själv här nedan. 

Jonas Friberg, nyvald ordförande

Jag heter Jonas Friberg och har fått förmånen att få vara 
ordförande i Resenärsforum sedan årsmötet. 

Jag är en nyfiken nätverkare som älskar att driva 
utveckling och har alltid varit intresserad av kollektivtrafik, 
kundperspektiven och i organisation. 

Jag har verkat i branschen i några omgångar men det är bra
många år sedan sist. Bl a har jag varit förtroendevald 
styrelseledamot i Länstrafiken Örebro för ett kvartssekel 
sedan och arbetade några år därefter i den då sammanslagna 
organisationen för Örebro och Sörmland både med buss och 
framförallt tågtrafik. 

Yrkesmässigt är jag i grunden logistiker och har också varit
logistikchef i detaljhandel och på Apoteket AB. På Apoteket 
AB jobbade jag i mer än 17 år med allt man kan göra 
(förutom att expediera recept då) och att vara med före, under
och efter omregleringen var lärorikt på många sätt. 

De senaste åren har jag arbetat med olika former av 
ledarutveckling främst i form av strukturerade professionella 
kompetensnätverk och har där kommit i kontakt med 
tusentalet svenska ledare och organisationer. Under alla mina
år på Apoteket och med nätverk har jag rest mycket i Sverige
och då främst kollektivt.  

När jag inte jobbar är jag intresserad av samhällsfrågor i 
stort, familjens jack russel-terrier och min egen träning i 
form av gym och hundpromenader. 

Under de senaste åren har jag publicerat mina intryck un
der signaturen #mannensomtogtåget i Sociala Media och i publikationen ”Vi Resenärer” och har där upptäckt att 
genomslagskraften varit ganska stor. Ser nu fram emot att få verka för att resenärens perspektiv och behov får större 
utrymme i persontrafiken i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet! Vi ses i den kampen! 



Pågatågen mellan Kristianstad och Blekinge ställs in

Pandemin gör att Trafiknämnden i Blekinge beslutat att enbart Öresundstågen trafikerar mellan de båda regionerna i 
sommar. Foto: Skånetrafiken 

Pågatågen mellan Kristianstad och Blekinge kommer av besparingsskäl ställas in för sommaren. De få passagerarna 
under pandemin gör att Trafiknämnden i Blekinge beslutat att enbart Öresundstågen trafikerar mellan de båda 
regionerna i sommar. Fel väg att gå, menar Vänsterpartiets representanter i Region Blekinge och Skåne.

– Det är positivt att få åker med kollektivtrafiken nu under pandemin, men det är viktigt att det finns kvar som 
alternativ för resande, menar Erik Ohlsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Blekinge. Öresundstågen stannar 
inte på de mindre orterna och färre tåg ökar risken för trängsel. Tyvärr kostar det pengar, men pandemin är inte ett 
normaltillstånd och vi kan inte räkna på samma sätt. Alla har inte andra alternativ för resande att välja på, säger han.

Det är ännu oklart hur smittläget kommer att se ut under sommaren och vilken typ av resor som kommer att vara 
möjliga. Ett tydligt mönster som synts i människors resande är att många väljer att semestra hemma – hemmestra – och 
hålla sig i närområdet för besök till naturområden och nära och kära. Pågatåg är ett enkelt alternativ för många.

– Man har tidigare från Skånetrafikens sida varit oroliga för att passagerare inte ska komma tillbaka till 
kollektivtrafiken när pandemin är över. Om det inte finns några tåg som stannar på sin station kan det blir en 
självuppfyllande profetia, menar Samuel Johansson, representant i Kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet Skåne.

Ännu en faktor att se till när det gäller ekonomin är de ersättningar som staten delar ut till 
kollektivtrafikmyndigheterna, tänkta att kompensera för just minskat resande. Om turer dras in och invånarna inte 
erbjuds kollektivtrafik riskerar regionerna att stå utan ersättning.

– Det har man från statligt håll varit tydliga med från början. Det viktigaste är ändå att människor kan ta sig dit de 
behöver på ett smittsäkert sätt, och att det finns möjligheter till tillgängliga alternativ för alla invånare. Då blir det 
självklart att vi får bekosta tåg som rullar trots att det är gott om plats mellan passagerarna, det är lite det som är tanken,
avslutar Erik Ohlsson.

Vänsterpartiet anser att beslutet bör omprövas då reduceringar i dessa tågturer innebär ett rejält försämrat utbud som 
kommer att få konsekvenser för möjligheten att resa, vilket leder till ett minskat kollektivt resande och kommer att göra 
det svårare att få tillbaka resenärerna när samhället återgår till ett normalläge.

Källa: jarnvagsnyheter.se
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210323/11662/pagatagen-mellan-kristianstad-och-blekinge-stalls



Beslut om stambanorna måste bygga 
på rättvisande kalkyler

   Vi kan inte längre ha en ordning där brister i trafikprognoser och den samhällsekonomiska kalkylen gör att 
investeringar i nya järnvägar på förhand framstår som samhällsekonomiskt omotiverade. När sådana investeringar ändå 
genomförs visar de sig senare ofta ändå vara samhällsekonomiskt väl motiverade. Ett bra exempel är Citytunneln i 
Malmö. Den samhällsekonomiska kalkylen var tydligt negativ, men när man summerade resultatet några år efter 
öppnandet hade resandet ökat betydligt mer än vad som förutsetts i prognosen. Det tidigare kraftigt olönsamma 
projektet hade alltså visat sig lönsamt.  Samhället förtjänar ett mer rättvisande underlag, skriver företrädare för 
branschorganisationen Tågföretagen.  Läs artikeln på di.se

SJ tar över Krösatågen

   SJ har fått förtroendet att ta över uppdraget att köra Krösatågen, med trafikstart den 12 december 2021. Det har de 
regionala trafikhuvudmännen för Krösatågen meddelat.

Avtalet omfattar planering och drift av Krösatågstrafiken, ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvar 
för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån i Nässjö. Avtalet sträcker sig över 12 år, utan option på 
förlängning.

- Det är jätteroligt att vi har vunnit det här avtalet. För oss på SJ betyder det att vi fortsätter växa på marknaden för 
upphandlad trafik vilket är helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att tillsammans med beställaren fortsätta 
utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i regionen, säger Dan Olofsson, chef upphandlad trafik.
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne 
och omfattar ett stort geografiskt område. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta i dag körs under varumärket 
Krösatågen och två under namnet Kustpilen. I systemet körs 7,5 miljoner tågkilometer per år och 78 stationer trafikeras.
Från och med trafikstarten, 12 december 2021, kommer de två varumärkena slås samman och Krösatågen blir då det 
gemensamma varumärket för all trafik. Nuvarande operatörer är Vy Tåg (Krösatågen) och Transdev (Kustpilen).
Källa: sj.se
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Nya barriärer i kollektivtrafiken 
för personer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikanalys har Begripsam genomfört en användarundersökning av kollektivtrafik under 
coronapandemin bland personer med funktionsnedsättning. Den visar på nya informationsbarriärer och 
riskuppfattningar om trängsel.

Undersökningen genomfördes mellan november 2020 och januari 2021. Den omfattar 71 deltagare. Det är färre än en 
tidigare liknande undersökning från 2019. Ett betydligt mindre antal resande i målgruppen under pandemin har av allt 
att döma påverkat intresset för att delta i undersökningen negativt.

Två generella slutsatser är att kravet på social distansering och mer svårtillgänglig personlig service medförde nya 
informationsbarriärer och ökad osäkerhet för personer med funktionsnedsättning. Målgruppen rymmer vidare många 
riskgrupper. För dessa är risken för trängsel inte längre bara ett praktiskt problem, utan upplevs även som en påtaglig 
hälsorisk.

Undersökningen utgör ett av flera underlag till myndighetens uppföljning av de transportpolitiska målen 2021, 
nyckelmåttet ”Tillgänglighet till kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning”. Denna del av uppföljningen 
omfattar även en enkät till allmänheten samt en genomgång av andra studier. Resultatet i sin helhet presenteras 15 april.
Källa: https://www.trafa.se/kollektivtrafik/nya-barriarer-i-kollektivtrafiken-for-personer-med-funktionsnedsattning-
12045/



Coronapandemin:

Staten stöder kollektivtrafiken – 
men på ett rättvist sätt?

Kommersiell tåg- och busstrafik: Inget statligt stöd. Begränsningar av antalet passagerare för att minska trängsel på 
fordonen. Så, det är bara att ställa in eller pausa trafiken...
RKM-trafik:  Visst ekonomiskt statligt stöd. Uppmaning till RKM att upprätthålla samma trafikutbud som före 
Corona. (Om detta "påbud" även omfattar trafik dagtid, kvällar och helger, är oklart!) Men, det tolkas av RKM att så är 
fallet. Stora ekonomiska konsekvenser för Regionerna. Dessutom svårigheter, pga beslut i Arbetsmiljöverket, att kunna 
ta betalt av passagerarna, vilket innebär ytterligare förlorade intäkter. Vinnare är de företag som. Kör åt RKM. Det är 
bara att köra vidare (även med tomma eller nästintill tomma bussar). Så länge RKM "har råd", förstås!
Flygtrafik: Generöst bidrag från staten och inget påbud med att begränsa antalet passagerare för att minska trängseln ...
Flygplatser: Bidrag från staten för driften av flera flygplatser för att kompensera minskningen av antalet 
flygpassagerare.
Sammanfattning: Det ges statligt stöd till kollektivtrafiken, men stödet fördelas orättvist. Den kommersiella tåg- och 
busstrafiken får inget statligt stöd alls, till skillnad mot flyget som får omfattande ekonomiskt stöd. Buss- och 
tågtrafiken har ålagts restriktioner vad avser antalet belagda sittplatser, för att därigenom minska trängseln. 
Begränsningar som flygtrafiken slipper!
Logiskt och rättvist?
                                                                                                                              Thomas Montgomery 
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Så ska SL minska trängseln – pilotförsök med AI

Storstockholms lokaltrafik blir först ut att testa en ny teknik för att minska trängsel och Södertäljes busstrafik blir 
pilot, berättar Länstidningen. Det handlar om artificiell intelligens, AI, ett samlingsnamn för datasystem som kan visa 
människoliknande förmågor, som att känna av sin omgivning, lära och planera.
Företaget The Train Brain har utvecklat ett verktyg för att förutse antalet passagerare som bussarna kan ta emot och hur 
många som reser med bussarna. Genom att analysera dessa data ska bussar styras dit efterfrågan är hög, vilket ska 
förebygga trängsel.
- Målbilden med pilotförsöket är att sätta en standard som fler delar av Sverige snart kan följa. Det här är modern teknik
som kan bidra till att lösa moderna problem som uppstått under det gångna året. Bättre information, bättre 
trafikplanering och bättre teknikanvändning ger en bättre kollektivtrafik för SL-resenärerna, säger Kristoffer Tamsons 
(M), trafikregionråd och ordförande för SL.
Parallellt med pilotförsöket i Södertälje tas även en ny reseplanerare fram. Den som finns i dag ska anpassas så att den 
bättre svarar mot resenärernas behov, bland annat med en mer anpassad trängselinformation. 
Källa: https://www.lt.se/logga-in/sa-ska-sl-minska-trangseln-pilotforsok-med-ny-teknik-i-sodertalje 

Redaktionens kommentar: Man kan oroa sig för att minskad efterfrågan automatiskt ska resultera i indragna turer. 
Vi skulle gärna vilja veta att AI gör det lättare att för kunderna visa vilka turer om som är halvtomma och därmed 
attraktiva för smittundvikande resenärer. Eller kanske handlar det om att sätta in mindre storlek av buss 
(enkelbuss/ledbuss/dubbeldäckare)? Vår källa ger ingen klarhet på de punkterna.
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