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Dags för beslut i namnfrågan:

Kallelse till extra årsmöte
Resenärsforums medlemmar kallas härmed till ett extra årsmöte. Mötet hålls på Zoom den 11 oktober klockan 19. 
Länk kommer att skickas ut till dem som anmäler sig till info@resenarsforum.se. 

Dagordning för det extra årsmötet

1 Årsmötets öppnande
2 Godkännande av dagordning
3 Val av ordförande vid årsmötet
4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5 Val av två justeringspersoner
6 Fråga om årsmötet blivit tlyst i behörig ordning
7 Fråga om nytt namn på organisationen
8 Årsmötets avslutande

Ärenden utöver dessa kan inte behandlas vid det extra årsmötet.

Bakgrund
Till Resenärsforums årsmöte i mars inkom en motion som yrkade på namnbyte. Motionärerna ansåg att Resenärsforum 
var ett otydligt namn på en intresseorganisation, och föreslog att namnet skulle ändras till Sveriges Kollektivresenärer. 
I sitt yttrande instämde styrelsen i att namnet borde ändras, men föreslog i stället "Sveriges resenärer – organisation för 
kollektivtrafikens konsumenter". Vid årsmötet kom flera ytterligare förslag fram, men mötets beslut blev att uppmana 
styrelsen att under året återkomma med ett nytt förslag. På ett möte den 14-15 augusti ägnade styrelsen en grundlig 
diskussion av för- och nackdelar med att låta namnet innehålla ord som ”kollektiv”, ”konsument”, ”trafikant”, ”kund”, 
”Sveriges”, osv. Vi enades till sist om "Resenärerna – Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter", 
eller i dagligt tal bara ”Resenärerna”. 
 _______________________________________________________________________________________________

Medlemsmöte inför nästa års valrörelse

Vilka blir de viktigaste frågorna i 2022 års val, från kollektivresenärernas synpunkt sett, och hur ska vi bäst göra 
resenärernas röst hörd i valrörelsen?  För att diskutera och informera oss ordnar Resenärsforum ett möte för 
medlemmarna, lördagen den 23 oktober. Mötet hålls inte digitalt, utan blir ett fysiskt möte som hålls i Stockholm 
(troligen på Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3). Mötet pågår klockan 12 – 16. Vi återkommer med närmare 
information i nästa Nyhetsbrev.



Nöjda ovana resenärer – ett tecken på god kvalitet 

Kollektivtrafiken har en viktig roll bland 
klimatåtgärderna för planetens överlevnad. Därför 
behöver den bli lättare tillgänglig för nytilkommande 
användare, de som saknar vana vid att åka kollektivt. I 
två artiklar beskriver Kurt Hultgren de ovana 
kollektivresenärernas svårigheter, och hur man kan 
underlätta deras resande. 

    Att resa kollektivt måste vara enkelt. Numera har väldigt många vant sig vid att det är enkelt att ta sin bil, ifall man 
har någon. Det måste vara precis lika enkelt att välja att resa kollektivt. Faktum är att det är svårare än de flesta proffs i 
branschen tror. De vet mycket som den ovana inte känner till. Det måste bli attraktivare att åka kollektivt, och då måste 
det vara enkelt. Det  är ett viktigt tecken på framgång för operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM).
    De flesta RKM har ambitiösa hemsidor. Men det är något som saknas och som kan förbättras. Hemsidorna är i de 
flesta fall riktade till dem som redan är kollektivresenärer. Både den fysiska verkligheten och hemsidorna måste rikta 
sig till de ovana resenärerna. En eftersträvad målgrupp är bilisterna, men även de vana resenärerna ska plötsligt resa i ett
annat län, eller så kommer det besökare från utlandet eller grannlänet. De ovana är viktiga. Ibland ska man resa på andra
sträckor än man brukar. Då är man både ovan och okunnig. Faktum är att man oftast kan åka kollektivt på så gott som 
alla sträckor där människor idag väljer att ”ta sin bil”. Den grundläggande basinformationen måste rikta sig till den 
ovana istället för att rikta sig till dem som redan är ganska vana. Det finns elementära fakta som inte får hoppas över. 
    Följande baskrav gäller informationen. De ovanas krav i samband med biljettköp behandlas i en följande artikel.

Infokrav 1: Vilka linjer trafikeras?  
Det krävs en karta, inte bara på internet. Det behövs också en karta i pappersform, som måste förnyas, kanske vartannat 
år. Det är inte en onödig kostnad, det är en baskostnad för att driften ska bli känd och respekterad. Allra bäst är om 
turtäta linjer är tydligt markerade med särskild färg eller låga nummer. Servicelinjer med gles trafik och utspridda 
hållplatser har en annan roll. 

Infokrav 2. Hur hitta mellan olika hållplatser vid bytespunkter? 
Den som åker kollektivt behöver ofta byta färdmedel. Bytena har en nyckelroll. Det måste vara enkelt att byta från en 
linje till en annan. Bytesplatserna är ofta komplicerade eller svåröverskådliga. Varje hållplats måste ha en skiss över de 
olika hållplatslägena – kanske stolpe A-B-C-D-E-F-  och var de befinner sig i förhållande till den plats man stiger av. 
Bytena måste göras  enkla, något som inte tycks uppenbart för i övrigt kunniga proffs.  

Infokrav 3. Tidtabell på varje hållplats. 
Hemsidan brukar kunna ge bra information. Men alla människor är inte ständigt uppkopplade, inte ens per telefon. Det 
måste faktiskt finnas en tryckt tabell med avgångstider på varje hållplats, även om det också finns en digital display som
visar eventuell försening. Man  måste kunna bedöma om turtätheten är stor eller liten. Det räcker inte att hänvisa till en 
app, eftersom närmare 30 procent av befolkningen inte känner sig ha tillgång till detta. Där brister det hos 
Skånetrafiken, som helt har avstått från att sätta upp tidtabellens avgångstider på varje hållplatsstolpe. Det duger inte att
förutsätta att alla är uppkopplade. Kollektivtrafiken är en allmän nyttighet för alla medborgare, där ingen ska 
diskrimineras. Att diskriminera äldre eller osäkra är inte acceptabelt. 

Infokrav 4. Skyltning och utrop ombord. 
Det är föredömligt att ha en linjekarta med hållplatser markerade på en display i bussen. Det är bra att makrera nästa 
hållplats, och att göra ett utrop av nästa hållplatsnamn. Men om dessa funktioner är trasiga, då måste bussen betraktas 
som trasig, och bör inte användas i trafik. Då skapar man den osäkerhet som är bilisternas argument för att fortsätta att 
köra bil. Man får inte tro att alla resenärer är vaneresenärer som känner igen sig. Det är en bristande respekt för ovana 
resenärer. 
(forts på sid 3)



Nöjda ovana resenärer (forts från sid 2)
Hur ser det då ut? Det hjälper inte att ha en hög digitaliseringsnivå inom företaget. Man måste faktiskt utgå från 
resenärsperspektivet.
    Vad gäller kartor över linjenäten är det mest häpnadsväckande att RKM i Stockholm inte tillhandahåller ens en karta 
ens över linjenätet i Stockholms innerstad. Tunnelbanan är visserligen schematiskt beskriven, men de viktiga 
busslinjerna, särskilt blåbusslinjerna, spårvägslinjerna och lokalbanorna måste någonstans gå att se på en ordentlig karta
i förhållande till bebyggelsen. Men att kunna kolla hur busslinjerna går, var man bör byta och vilken T-banenedgång 
som krävs, allt detta är praktiskt taget omöjligt för den ovane.  Alla som överväger att börja åka kollektivt måste ha 
chansen att studera en karta utbredd på ett bord. Man måste skapa sig en inre bild av hur nätet ser ut. Det är omöjligt på 
en datorskärm eller i en mobil. RKM i Stockholm tillhandahåller kartor på hållplatserna, men de går inte att köpa. Att 
kunna köpa en papperskarta är nödvändigt, men den måste inte vara gratis.
    Vad gäller kollektivtrafikkartor över långväga resor så finns det utmärkta järnvägskartor över hela Europa, men det 
finns ingen karta över Sverige. Den gemensamma samarbetsorganisationen Samtrafiken i Sverige gav tidigare ut en 
utmärkt Sverigekarta med tåglinjer och viktigare busslinjer. Den bör snarast återigen utges årligen. Det är trafikpolitiskt 
viktigt. Det stora problemet idag är trots allt inte pandemin utan klimatåtgärder för planetens överlevnad. 
Kollektivtrafiken är en del av lösningen. Se till att den fungerar för alla! 
    Inom handikappområdet har kollektivtrafikbranschen redan konstaterat att ”det som är nödvändigt för somliga är 
underlättande för alla”,  exempelvis vad gäller tydlig skyltning, bra högtalare, ramper, orienterbarhet mm. Den 
sanningen gäller även för informationen till resenärerna om alla elementära basfakta. Det är bara att sätta igång. Det är 
bättre om alla RKM sätter igång själva så att det inte ska behövas en ändring i kollektivtrafiklagen med tvingande krav. 
Det är dessutom fördelaktigt både för operatörerna och för RKM. ●

Kurt Hultgren
_______________________________________________________________________________________________

Ordföranden har ordet:

Stationsprojektet rullar på Jonas Friberg
Ordförande i

Resenärsforum

    Som nytillträdd ordförande är jag förstås stolt över vår aktiva bevakning av remisser och inlägg i debatter och möten i
branschen. Men lite extra stolt över den fantastiska inventering och databas vi har över stationer i landet. Eller det är ju 
snarare terminaler för kollektivtrafik vi inventerar. 

En av de första dagarna i juni fick jag förmånen att följa med Olle Ek när han inventerade Kvicksund. Systematiskt 
och överblickbart. Efter en timmes besök kände jag mig som certifierad stationsinventerare och kan nu ta på mig både 
nyinventering och uppdatering när jag ändå är ute och åker.

Beträffande Kvicksund så tar jag med mig några saker. Det var mycket fint och rent. Det märkliga är dock att det 
enda spåret heter ”Spår 2”. Det fanns en generös parkering men med lite otydlig skyltning. Mest obefintlig var dock 
skyltningen till såväl ordinarie som ersättningstrafik med buss, den saknades helt. Det fanns såväl SJ automat som VL 
automat men ingen information om vad och hur jag handlar och varför jag skall välja det ena eller det andra. Dessutom 
körs ju tågen ibland som SJ Regional och ibland som SJ Mälartåg.

Jonas Friberg, ordförande i Resenärsforum



Pilotprojekt i Värmland: Ta med cykeln på bussen

             Genom pilotprojektet stärks Värmland som en attraktiv cykeldestination Bild: Värmlandstrafik

Under sommaren 2021 har det funnits möjlighet för resenärer att ta med sina cyklar på Värmlandstrafiks bussar under 
samtliga helgavgångar samt några fåtal avgångar på tisdagar och torsdagar. 

Satsningen är ett pilotprojekt i samhörighet mellan Visit Värmland, Nobina och Värmlandstrafik och finansieras av 
Region Värmland och Tillväxtverket. 

Initiativet ligger till grund i att kunna skapa ett mer hållbart och klimatsmart resande i Värmlands län. I samband med 
detta kan både Värmlänningarna samt diverse turister nyttja Klarälvsbanan på ett enklare sätt. 

Du som resenär bör boka dina resa med cykel i förväg via Värmlandstrafiks telefonbokning för att garantera att
få en plats. 

Estelle Ferger
Källa text & bild: 
https://www.varmlandstrafik.se/ta-med-cykeln-pa-bussen-i-sommar/

Cyklar på Öresundstågen
Att ta med cykeln på tåget har blivit mycket populärt. På Öresundståg är det mycket vanligt att  många resenärer  tar 
med cykeln. Cyklarna transporteras tillsammans med barnvagnar och rullstolar i låggolvsavdelningen. Det finns inga 
låsband ( vad jag sett ) utan allt står i en enda röra. I sommar har inte tågen varit ”multade” i samma utsträckning som 
tidigare år, undantag högtrafik och på helgerna. Nu byggs tågen om och då borde det placeras särskilda cykelställ som 
det är på lokaltågen i Köpenhamnsområdet. Ett problem är att Öresundstågen är smalare , enligt uppgift endast 2, 9 m 
breda.

Cykelställen kan placeras snett som de är i Köpenhamns lokaltrafik. Dessutom bör det märkas ut plats för barnvagnar 
och rullstolar. I de ombyggda tågen är det två handikapplatser som är utmärka.

Tvingas lokföraren att göra en kraftig inbromsning finns risken att cyklar och annat som är placerat i 
låggolvsavdelningen att skada någon . Personligen anser jag att dagens situation äventyrar säkerheten.  Även på 
pendeltågen tar många med cykeln. Där finns låsband på Pågatågen och Västtrafiks tåg. Även där bör det installeras 
cykelställ liknande  dem i Köpenhamns lokaltåg.. Cykeln bör ingå i planeringen av interiören i dessa tåg.

Christer Wilhelmsson



Haparandabanan öppnar ny station

          Kalix resecentrum ligger mindre än en kilometer från Kalix centrum . Foto: Henrik Isaksson

Den 1 april i år öppnade Haparandabanan för persontrafik mellan Luleå och Haparanda och en ny station invigdes i 
Kalix.  Tre turer dagligen trafikerar sträckan i varje riktning. Restiden mellan Kalix och Haparanda blir ca 20 minuter 
och till Luleå tar det ca 1,5 tim. 
Den nya stationen, Kalix resecentrum ligger centralt placerat, mindre än en kilometer från Kalix centrum med närhet till
befintliga cykelvägar. Busshållplats med plats för flera bussar har byggts vid Kalix Resecentrum, och med busslinje 7 
tar man sig direkt till tåget från Kalix centralort. I Kalix bor drygt 8 000 personer inom tre kilometer från resecentrum.
Den här länken gör att man resa genom hela Sverige, berättar kalixborna Monica Öhman och Henrik Isaksson som var 
och tittade på stationen. Det finns varken biljettkontor eller väntsal på stationen. Bilparkering med omedelbar närhet till 
stationen finns för ca. 30 bilar och angöringsplats för buss, taxi och privata bilar. Parkeringsställ för ett 25-tal cyklar 
finns också. 

Christina Axelsson
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Evenemangskalendarium
Här redovisar vi några evenemang den närmaste tiden där Resenärsforum planerar att finnas med:
9 sep har European Passengers Federation (EPF) styrelsemöte. Från Resenärsforum deltar Emil Frodlund.
21-22 sep sammanträder Rådet för Tillgänglighet och Användbarhet
22 sep Trafikverkets “Grönt ljus”, en resultatkonferens för miljömålen 2030. Sista anmälningsdag 15 sep.
23 sep EPF/Prokolej Night Train Seminar TRAKO Gdansk
11 okt Extra årsmöte I Resenärsforum via Zoom klockan 19 (se sid 1)
23 okt Möte för Resenärsforums medlemmar kl 12-16. Tema: Inför valet (se sid 1) 
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