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Årets EPF-konferens blir digital

EU har lanserat slagordet ”European Year of Rail 2021”.  Men vad betyder det för oss passagerare?

Efter moget övervägande har European Passenger's Federation (EPF) beslutat att göra om sin planerade konferens i 
Strasbourg till ett digitalt endagsmöte lördagen den 26 juni. (Konferensen skulle ursprungligen ha hållits 2020.) Tråkigt,
men en fördel med förändringen är ju att det blir enklare att delta! Och dessutom gratis.

En EPF-konferens är ett utmärkt tillfälle för kollektivtrafikens användare att nätverka, lära av av varandras erfarenheter 
och föra dialog med viktiga personer i transportbranschen. Den är ett tillfälle för transportbolag och politiker att komma
i kontakt med representanter för trafikantföreningar och dagliga resenärer för att lära känna deras åsikter. Konferensens 
språk är engelska.

På årets program står bland annat:
• Anna Deparnay-Grunenberg, MEP, presenterar ett perspektiv på hur kampanjen Year-of-Rail är positiv för resenärer.
• En workshop där deltagare kan framföra sina krav till Shift2Rail-projektet. 
• Hans Leister kommer att beskriva vad som behöver göras för att utvidga konceptet "Deutschlandtakt" till Europanivå. 
(Begreppet Deutschlandtakt står för ett planerat landsomfattande system av fjärr- och regionaltåg i Tyskland. Ett av 
målen är att de viktigaste knutpunkterna ska bindas samman med tåg som går med 15 minuters intervall.)

Anmäl dig!
Detaljerat program och anmälningsblankett finns på
http://www.epf.eu/wp/epf-online-conference-2021/



Kollektivtrafikdagen 2021 blev digital 

Kollektivtrafikdagen är ett årligt återkommande event 
för beslutsfattare inom kollektivtrafik. Det arrangeras 
av tidningen Trafikforum och vänder sig till både 
leverantörer, operatörer och huvudmän. I år ordnades 
Kollektivtrafikdagen digitalt. Thomas Montgomery 
deltog för Resenärsforums räkning.

Inledning och analys av nuläget
Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons med analyser om nuläget m.fl. Inget 
nytt egentligen – Eneroth berömde regeringen för de generösa bidragen till kollektivtrafiken och Tamsons framhöll att 
det statliga stödet var långt ifrån tillräckligt.
Gerhard Wennerström inledde med att belysa frågan om ”Kollektivtrafikbiljetter, är Sverige ett föregångsland?”. Sedan 
följde en redovisning av utredningen om ”Ett nationellt biljettsystem”. Mycket ”teknik”, men positivt var att vikten av 
enhetliga taxebestämmelser framhölls, något som tidigare nästan inte gjorts alls! Resplus och möjligheten att utveckla 
detta nämndes också.

Ekonomiska utmaningar och prognoser för framtiden
Annika Wallenskog, Chefsekonom SKR, beskrev läget, ur ett övergripande ekonomiskt perspektiv, och kollektivtra-
fiken är ju bara en av många verksamheter hos Regionerna. 
Torbjörn Eriksson, Vd Urbanet Analys, talade om ”Så här ökar vi resandet och återtar intäkterna”. Anförandet handlade
uteslutande om frågor som berörde kollektivtrafik och var både intressant och tankeväckande. Något att ta del av för 
ledande politiker och tjänstemän hos RKM!

Hur ska kollektivtrafiken kunna utvecklas i det nya normala?
En diskussion med Johan Wadman, Vd Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag och 
Björn Westerberg, Branschchef Tågföretagen, som också ledde diskussionen om framtiden. Diskussionen/utfrågningen 
handlade om övergripande frågor och det konstaterades att ingen egentligen vet…

Det uppkopplade transportsystemet
Johanna Eriksson, framkomlighetsstrateg Arriva, ”Så lyfte Bussportalen kollektivtrafiken”, Emma Fernlöf, kommersiell
produktägare, Hogia, ”Proaktivitet för en attraktivare kollektivtrafik”, Olof Johansson , Programchef för digitalisering 
av transportsystemet, ”Det uppkopplade transportsystemet växer fram”. 

Resenärsperspektivet saknades
Med något undantag, handlade det mest om teoretiska diskussioner, långt ifrån den vardag som resenärerna lever i. 
Resenärsperspektivet saknades, men något annat var kanske inte att vänta?
Intressant att notera var att Volvo och Scania var sponsorer för Kollektivtrafikdagen!
Thomas Montgomery



Storsatsning på elbussar när Norge tar över 
i Danmarks fjärde stad

Elbussarna rycker nu fram allt snabbare i Norden. I augusti nästa år ska bustrafiken i Danmarks fjärde största stad, 
Ålborg, bli helt elektrisk. Det är resultatet av att trafikhuvudmannen Nordjyllands Trafikkselskap, NT, nu är klar med 
upphandlingen av stadsbusstrafiken i Ålborg. Norges största bussföretag, Tide, vann upphandlingen. Affären är den 
största någonsin för Tide. För Ålborgs kommun blir den nya, eldrivna kollektivtrafiken drygt åtta miljoner kronor 
billigare än dagens trafik.

Upphandlingen omfattar alla stadsbussar i Ålborg, inräknat den nya BRT-linjen Plusbus som startar våren 2023. 
Totalt handlar det om 110 tursatta elbussar som efterhand sätts i trafik från augusti nästa år. Inklusive reservbussar får 
Ålborg 121 nya elbussar. De bussar som idag trafikerar Plusbus framtida sträcka kommer dock inte att bytas ut mot 
elbussar förrän våren 2023.

Den nya plusbussarna blir 24,8 meter långa, dubbelledade elbussar med på- och avstigning genom samtliga dörrar. 
Enligt NT är elbussarna de längsta i Danmark och Ålborg blir en av de första städerna i Europa att införa så långa 
bussar som är helt eldrivna.

Den upphandlade trafiken, mätt i tursatta bussar, utgörs av tretton plusbusssar, 87 vanliga stadsbussar och tio 
förstärkningsbussar. Samtliga bussar ska ha NT:s nya design.

Tides avtal är värt cirka 4,8 miljarder kronor, inklusive optionsår. Avtalet innebär att Ålborg blir den hittills största 
staden i Danmark som går in för en total omställning till nollutsläppsbussar i kollektivtrafiken.

För Tide är avtalet det fjärde som företaget vinner i Danmark under det senaste året. Företaget befäster därmed sin 
ställning som en stor aktör på den danska marknaden för kollektivtrafik.

Källa: Bussmagasinet 
https://www.bussmagasinet.se/2021/05/storsatsning-pa-elbussar-nar-norge-tar-over-i-danmarks-fjarde-stad/
________________________________________________________________________________________________

Ofräscht och försenat – SJ får böta
SJ får betala 30 000 kronor i böter för ofräscha tågtoaletter och bristande punktlighet under nattågstrafiken mellan 

Stockholm och Jämtlands län.
Av bötesbeloppet avser 20 000 kronor bristande punktlighet och 10 000 gäller bristerna på tågtoaletterna.
Detta framgår av en skrivelse från Trafikverket till SJ.
Den bristande punktligheten gäller nattågstrafiken mellan Stockholm och länet. Det handlar om förseningar på mellan

fem minuter och en timme.
När det gäller de ofräscha tågtoaletterna skriver trafikverket att SJ inte uppnått ”den avtalsenliga komfortnivån 

avseende toalett och duschutrymmens funktionalitet” som ska råda enligt det gällande avtalet mellan SJ och 
Trafikverket.

Bristerna har förekommit under januari i år.

Källa: SVT Jämtland https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/sj-far-bota-for-ofrascha-toaletter
________________________________________________________________________________________________

Resenärsperspektiv?
Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län (UL) meddelar att det fr.o.m 1 juli inte längre går att köpa biljett ombord på 
Upptåget. Det har hittills varit möjligt, om än med en tilläggsavgift.
UL hänvisar till UL:s app, UL:s försäljningsställen eller biljettautomater.
UL måste mena att den som inte har tillgång till något av detta (t.ex. den som vill resa från de "mindre" Upptågsstatio-
nerna) får avstå från att resa.
Thomas Montgomery



Funka granskar Skånetrafikens app

 Skånetrafiken har låtit experter granska deras app. (Bild från Funkas webbplats)

Webbtillgänglighetsdirektivet heter ett EU-direktiv som stadgar att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad 
digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

 I Sverige genomfördes direktivet genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 
1 januari 2019. Från och med den 23 juni gäller direktivet även appar. Därför har Skånetrafiken låtit Funka granska 
deras app. Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen men är idag ett privatägt 
marknadsledande bolag inom området tillgänglighet. Företaget finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och 
internationell nivå. Många av Sveriges myndigheter är redan deras kunder.

- Vi är mycket nöjda med Funkas granskning. Speciellt eftersom rapporten var lättläst och vi fick skärmdumpar med 
exempel. Det har varit väldigt hjälpsamt för förståelsen. Vi uppskattar även att vi fick en prioritet och lösningsförslag på
det som inte lever upp till kraven, och en prioritetsordning. Det kommer underlätta vårt fortsatta arbete med att göra 
appen tillgänglig, säger Andreas Wahlberg, som är ansvarig för appen.
Nyhetsbrevet välkomnar Skånetrafikens initiantiv. Det som är nödvändigt för somliga är underlättande för alla.
Källa: www.funka.com

Sänkta banavgifter ska stödja järnvägsoperatörer
under pandemin

Regeringen avser att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Satsningen görs
för att minska coronapandemins konsekvenser på järnvägsoperatörernas ekonomiska situation. Förslaget bygger på en 
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Operatörer av såväl persontrafik som godstrafik på järnväg har drabbats av den pågående coronapandemin. 
Regeringen avser därför att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Avsikten är
att en sådan möjlighet ska omfatta den del av järnvägsinfrastrukturen som Trafikverket förvaltar.
Banavgifter regleras på EU-nivå och förslaget möjliggörs av att EU har gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta 
infrastrukturförvaltarna att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av pandemin. Eftersom nivån på banavgifterna även 
regleras i järnvägslagen krävs eventuellt en lagändring och regeringen avser därför återkomma till riksdagen under året 
med nödvändiga lagändringar och budgetförslag.
Källa: Regeringen 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/sankta-banavgifter-for-att-stodja-jarnvagsoperatorer-under-
pandemin/



Några tips för sommaren
Detta är det sista numret av Nyhetsbrevet före 
sommaruppehållet. Den som vill hänga med i trafikpolitiken 
under de närmaste månaderna har några datum här:  
 
• 10 juni publiceras Trafikutskottets betänkande rörande 
järnvägsfrågor.

•15 juni Seminarium på Trivector: Blir det mer eller mindre
hållbart resande efter pandemin?

•16 juni publiceras Trafikutskottets betänkande rörande 
Framtidens infrastruktur.

• 26 juni sker EPF:s årliga konferens (se sidan 1).

• 4 - 7 juli äger årets digitala Almedalsvecka rum. I 
skrivande stund är 22 evenemang anmälda i kategorin 
Infrastruktur/kommunikationer. Se 
https://program.almedalsveckan.info/ 

• 31 augusti äger Tylösandsseminariet om trafiksäkerhet 
rum. Se https://www.mhf.se/om-mhf/var-
opinionsbildning/tylosandsseminariet/

Men glöm inte bort att också det här erbjuds i sommar:

• Swedrailkortet är ett samarbete mellan Inlandsbanan och 
Norrtåg. Kortet gäller 14 dagar för hur många resor som 
helst. Gäller på Inlandsbanans och Norrtågs samtliga tåg 
samt Tågabs tåg sträckan Kristinehamn - Mora. Kortet går att
köpa på https://inlandsbanan.se/res/artikel/swedrailkortet-
2021. På den sidan finns också mer upplysningar om kortet.

• Du som vill utforska bolag som kör persontåg i Sverige 
hittar en utförlig sammanställning på www.jarnvag.net

• Det klassiska Interrailkortet finns i många versioner för 
alla åldrar och olika reslängder. Se 
http://europarunt.se/interrail/

Res hur mycket du vill på 250 mil järnväg med
Swedrailkortet 
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