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Nya EU-regler för tågresenärer antagna

                        Vid förseningar på över 100 minuter kommer tågbolagen att vara skyldiga att erbjuda rese-
                         närerna ombokningsalternativ oavsett omständigheterna. Bild: EU

EU-parlamentet har nu godkänt nya rättigheter för 
tågresenärer vid eventuella förseningar, att förenkla för 
personer med nedsatt rörlighet att ta tåget och öppna för 
att lättare kunna resa mellan länder. Men uppgörelsen får 
kritik för att vara urvattnad.

EU:s lagstiftare – parlamentet och medlemsländerna i 
ministerrådet – enades i höstas om en preliminär 
uppgörelse om tågpassagerares rättigheter. I dag torsdag 
har EU-parlamentet röstat för att ställa sig bakom den 
överenskommelsen.

Uppgörelsen innehåller en rad minimiregler som 
medlemsländerna måste införa. Vid förseningar på mer 
än 100 minuter måste järnvägsoperatörerna erbjuda 
resenärerna ombokningsalternativ oavsett omständig-

heterna och hjälpa dem att hitta de bästa alternativen. 
Eventuella måltider och inkvarteringskostnader för boende
som uppstår vid förseningar ska ersättas precis som för 
flygpassagerare. Nya eller renoverade tågvagnar måste på 
sikt göra plats för minst fyra cyklar ombord och det ska bli
lättare för personer med nedsatt rörlighet att ta tåget.

Det finns missnöje med uppgörelsen från den gröna 
partigruppen i EU-parlamentet. Miljöpartiets EU-
parlamentariker Jakop Dalunde hade velat se att 
parlamentets krav på att göra det möjligt att söka och boka
tågbiljetter via flera olika tågbolag via en tjänst på samma 
sätt som det går att gör flygresor varit kvar i uppgörelsen.

En majoritet av partigrupperna i EU-parlamentet röstade
dock för uppgörelsen. 



Regioner köper 28 nya tåg för tre miljarder kronor

           Krösatågen uppdateras med nya tågset. Foto: Länstrafiken

Regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge och Kronoberg beslutade att tillsammans upphandla nya tågfordon för att 
ersätta befintlig flotta som börjar uppnå slutet av sin livslängd samt för att utöka trafiken inom Krösatågen. Bakgrunden 
till anskaffningen är även regionernas mål om en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till att fler 
ska välja att åka med de miljövänliga kollektiva färdmedlen. 

Med nya tåg kommer regionerna att ta ett stort kliv i förstärkningen av tågtrafiken och göra det attraktivare och mer 
tillgängligt att åka inom och mellan regionerna. Vidare krävs att tåg som ska trafikera sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-
Hässleholm är anpassade till signalsystemet ERTMS när detta uppdateras.

Upphandlingen omfattar 28 nya tåg med tillhörande tjänster och utrustning till ett ordervärde av 3 miljarder. 20 av 
tågen är elektriskt drivna och 8 av dem är bimodala, BMU, viket i detta fall innebär att de både kan drivas elektriskt och
med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle vilket ligger i linje med 
regionernas beslut om fossilfri trafik. De bimodala fordonen är tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. 
För att täcka framtida behov så ingår även en fordonsoption om totalt 26 fordon där 7 är av den bimodala varianten och 
19 är elektriskt drivna varianten.

Med de nya tågen kommer vi stå stabila inför framtiden. Med ökad komfort, förbättrad reseupplevelse och kortare 
restider tar vi ytterligare steg för att Krösatågen ska stå väl rustade många år framöver, säger Marcus Eskdahl, 
Regionråd (S) och ordförande i TIM-nämnden.

Källa: Järnvägsnyheter
https://www.jarnvagsnyheter.se/20210414/11759/koper-28-nya-tag-tre-miljarder-kronor



Hemarbetet fortsätter nog – 
Länsbolagen behöver anpassa sig!

När pandemin väl är över kommer förmodligen resmönstret  att ändras. Många kommer att vara på jobbet mindre och 
arbeta mer hemifrån.
Länsbolagen måste anpassa sitt utbud efter detta för dem som inte åker varje dag.
Skånetrafiken har infört en biljett Flex 10/30. Det är 10 resor inom 30 dagar  som gäller från inköpsdatum. Man får 10 
24 timmarsbiljetter vid betalning som sker via Skånetrafikens app. Resenären väljer vilka zoner den ska gälla i. För hela
Skåne kostar den 899:- kronor.
Liten zon kostar 419:- kronor och mellan zon 639:- kronor. Det finns möjlighet att köpa tillägg för första klass.
 
Även Hallandstrafiken planerar för ett liknande system längre fram. Det kommer innebära att man köper 10  
24timmarsbiljetter som är giltiga  inom 90 dagar..
 
Detta systemet verkar bra och fler länsbolag bör införa  något liknande eftersom pendlingen troligtvis kommer att 
minska.
Christer Wilhelmsson
________________________________________________________________________________________________

Göteborg utreder självkörande spårvagnar

Teknikutvecklingen med självkörande fordon har varit en av de mer omvälvande trenderna inom bilindustrin under 
senare år. Förarlös tunnelbana finns redan på flera olika håll i världen, bland annat i Köpenhamn. 

Nu har trafikkontoret i Göteborg genomfört en utredning för att titta på förutsättningarna för autonom spårtrafik.  
Autonom körning forskas det kring på många håll i världen. Men just för spårvagn är det inte lika vanligt. Tester och 

pilotprojekt har bland annat genomförts i Moskva, Potsdam och Shanghai. Teknikutvecklingen har stakat ut en tydlig 
väg. ”En ökad grad av automatisering inom spårvägen är oundviklig”, står det i rapporten som tagits fram av 
konsultbolaget Forsando, på beställning av Göteborg.

Däremot är bedömningen att förarlösa, autonoma spårvagnar ligger ganska långt fram i tiden. Den tekniska 
mognaden har ännu inte nått en nivå där man kan lita att självkörande spårvagnar klarar av att köra runt och samsas med
andra trafikslag i en komplex stadsmiljö. Dessutom lär systemen vara kostsamma och det är oklart om besparingen med 
att ta bort förarna väger upp för det.

– Jag tror inte de kommer att bli utbytta under den närmaste tiden i alla fall. Däremot hoppas vi kunna stödja dem 
bättre i sin arbetsmiljö och vardag, säger Mimmi Mickelsen, ansvarig tjänsteman på Trafikkontoret i Göteborg..

Målbild Koll2035 heter det dokument som styr hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till 2035. Spårvagnstrafiken 
där är uppdelad i två slag, stadsbana och spårvagnstrafik i blandtrafik, där stadsbanan går fortare och har färre konflikter
med andra trafikslag. Men rådet till Göteborg är att vänta, enligt rapporten.

Däremot kan olika typer av förarassistanssystem vara aktuella på kortare sikt. Sådana försök pågår redan. Bland 
annat genom pilotprojektet automatiskt förval, som just nu genomförs med de nya franska M33-vagnarna. 

Att spårvagnsföraren kör fel, får backa och sedan gå ut och manuellt ställa om växeln ska förhoppningsvis bli ett 
minne blott, enligt Mimmi Mickelsen.

– Vagnen kör inte själv men vagnen själv ska kunna förstå körvägen, säger hon.
De anpassningar som skulle behöva göras för ett system med självkörande spårvagnar skulle också kunna få en 

negativ påverkan på stadsbild och stadsliv.

Källa: https://www.ttela.se/nyheter/regionalt/g%C3%B6teborg-utreder-sj%C3%A4lvk%C3%B6rande-sp
%C3%A5rvagnar-1.45552889



Nattåget Norrland kommer till Skellefteå

     Preliminär tidtabell från 2022-04-01

     Avgång Stockholm C 20.44:
     Ankomst Umeå C 06.03, Skellefteå 08.40, Luleå 12.54, Riksgränsen 18.40 (byte i Boden)

     Avgång Riksgränsen 11.22:
     Avgång Luleå 17.00 (byte i Boden), Skellefteå 21.10, Umeå C 23.45, ank Stockholm C 08.40

Den första april 2022 börjar Nattåget Norrland trafikera Skellefteå.
– I väntan på Norrbotniabanan tar vi och Skellefteå kommun saken i egna händer, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd för 

Vy Tåg.
Skellefteå är den största staden i Sverige som saknar persontrafik på järnväg. Spåren finns. Banan är elektrifierad. I 

dag används den enbart för godstrafik. Men till första april nästa år ska en tillfällig plattform för av- och påstigande vara
på plats i stadskärnan, en kostnad som Skellefteå kommun tar.

– Det här går helt i linje med vad vi behöver för att svara upp mot behoven för kommunens expansiva näringsliv. För 
det här är något som vårt näringsliv behöver och har efterfrågat. Ju fler sätt det finns att ta sig till Skellefteå på desto 
attraktivare blir givetvis vår kommun när det gäller att bo och arbeta här, säger Skellefteås kommunalråd, Lorents 
Burman.

Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson understryker också vikten av tågtrafiken för invånarna i 
Skellefteå.

– Det här skapar ännu större möjligheter för våra invånare att resa både norrut och söderut hela vägen till Stockholm 
oavsett om det handlar om jobb- eller semesterresor. Att kunna stiga både på och av i Skellefteå kommer att göra det 
enklare och mer attraktivt att välja tåget, något som givetvis gynnar våra invånare, säger hon.

De som åker med Nattåget Norrland till Skellefteå i dag måste byta till buss i Bastuträsk. Genom att låta ett av Vys 
två nattågspår passera Skellefteå kan resenärerna sova lite längre och kliva av i Skellefteå centrum.

För att skapa så attraktiva tider som möjligt har Vy Tåg valt att låta det sena norrgående och det tidiga södergående 
nattåget passera Skellefteå. Nattågsparet kommer också att fungera som ett dagtåg som knyter ihop Skellefteå med 
södra Västerbotten och Norrbottens län.

– Skellefteåborna får helt nya möjligheter att ta sig till både Stockholm och destinationer i Norrbottens fjällvärld på 
ett bekvämt och tryggt sätt. De kliver på tåget 08.43 och är i Riksgränsen 18.40, säger Vy Tågs vd Dag Lokrantz-
Bernitz.

Det har gått snabbt från idé till verklighet, och samarbetet mellan Vy Tåg, Skellefteå kommun och Trafikverket har 
varit gott och fruktsamt.

– När Norrbotniabanan är på plats kommer tågresan att gå snabbare. Men vi vet att både behovet och intresset av ett 
nattåg till Skellefteå finns redan nu, och då fokuserar vi på det och finner en lösning, säger Dag Lokrantz-Bernitz.
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