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Påminnelse om extra årsmöte
Vi påminner om att det blir ett extra årsmöte som helt ägnas åt frågan om att byta namn på Resenärsforum. Mötet hålls 
på Zoom den 11 oktober klockan 19, och länk kommer att skickas ut till dem som anmäler sig till 
info@resenarsforum.se. 

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 företog styrelsen en grundlig 
diskussion av för- och nackdelar med att låta namnet innehålla ord som ”kollektiv”, ”konsument”, ”trafikant”, ”kund”, 
”Sveriges”, osv. Det extra årsmötet kommer att inledas med en sammanfattning av våra resonemang. Vi enades till sist 
om "Resenärerna – Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter".
Tanken är att i dagligt tal ska man bara säga ”Resenärerna”. 
________________________________________________________________________________________________

  

Biljettköp med betalkort nu möjligt för fler grupper
Det var en välkommen förbättring när Stockholms Lokaltrafik (SL) gjorde det möjligt att köpa biljett genom att helt 

enkelt blippa sitt bankkort. Nu noterar vi att man har utökat tjänsten så att det också går att köpa biljetter till reducerat 
pris på samma praktiska sätt. Den 13 september blev det möjligt för den som är pensionär, student eller ungdom att stäl-
la in betalkortet så att rabatterat pris – och inte vuxenpris – dras från kortkontot när betalkortet blippas mot biljett-
läsaren. 

Det nya betalsättet har blivit populärt. Uppemot 40 000 resenärer per dag blippar sitt betalkort för att köpa biljett. 
Genom att göra det sparar man tid och energi och behöver inte ta sig till någon särskild plats för att köpa biljett. Det är 
extra smidigt om man bor långt från närmaste biljettautomat. 

Källa:  https://sl.se/biljetter/res-med-betalkort/
________________________________________________________________________________________________

Ny nattågssträcka till Europa
 Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag har nu ett beslut om tilldelning av nattågstrafik till Hamburg tagits. 

Trafikstarten är beräknad till andra halvan av 2022 med avgång från Stockholm.
Trafikverket har fattat beslut att tilldela SJ trafiken från Stockholm till Hamburg. Den andra sträckningen från Malmö

har inte tilldelats då det inte kommit in några anbud. Kontraktet med SJ kan tecknas tidigast 10 september om inte det 
blir överprövat och sträcker sig fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Grunden för uppdraget har varit att all tågtrafik ska utföras på kommersiell basis men utöver det har Trafikverket i 
uppdrag att upphandla viss trafik som inte kan bedrivas kommersiellt. Det uppdraget handlar om att stödja 
tillgängligheten mellan olika landsändar i Sverige eller som i det här fallet till Europa.

Det kommer att finnas en resmöjlighet per dygn i vardera riktningen och hela resan kommer gå att boka på SJs 
hemsida. Restid är ca 12–13 timmar beroende på riktning. De exakta tiderna kommer inte att vara klara förrän tågplanen
fastställs i höst.
    Källa: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2021-08/ny-nattagsstracka-till-europa/ 



Lika enkelt att åka kollektivt som att köra bil??              
Inte bara information – också biljettköp måste fungera. 

  En neutral säljorganisation för all kollektivtrafik 
brådskar. De ovana resenärerna är en jättepotential 
som måste övertygas att känna attraktivitet, inte 
tveksamhet, för klimatfrågans skull. Det gynnar både
resenärerna och planeten skriver Kurt Hultgren i 
den andra av två artiklar.

De flesta regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har ambitiösa hemsidor. Men märkligt nog är det svårt att köpa 
biljetter för de ovana. Det krävs ett gemensamt och enkelt system för att köpa biljetter i verkligheten, inte bara på nätet. 
Resplus är bra på många sätt, men det är alltför okänt och tycks alltför dolt. RKM verkar inte aktiva. 

När man vill prova kollektivresealternativet och har klurat ut hur man kan åka, då är det dags att köpa en biljett. De allra
flesta ovana köper inte biljett i förväg. Biljettköpet blir ett hinder. Besöksnäringen är en större intäktskälla än industrin i
Sverige vilket få RKM tycks vara medvetna om. Det gäller att göra det attraktivt att åka kollektivt.   

Biljettkrav 1 Vanligt kontokort? Kan man använda sitt vanliga kontokort och blippa för att betala för en vanlig enkel-
resa? De flesta småköp kan numera köpas med ett kontokort utan kod. Det måste fungera också på lokaltrafiken. Det 
handlar inte om så stora belopp. Registrering är inte nödvändig. Appar behövs inte. 

Biljettkrav 2 Var kan man köpa biljetterna? Kan man inte köpa på stationen eller hållplatsen? Man bör inte vara 
tvungen att leta reda på ett inköpsställe för biljetter, en butik som säljer mest annat. Det måste finnas ett gemensamt sätt 
att beskriva vart man ska vända sig. Det kan beskrivas som ”pressbyråkiosker” , apotek, tobaksaffärer, ICA-butiker, 
Coop-butiker. Man måste kunna kolla i förväg vad som gäller i  X-stad eller Ystad. Att hänvisa till en lokal app, olika i 
varje län, är INTE acceptabelt. Det är en oförskämdhet, en diskriminering, till de minst 30 procent av befolkningen som 
inte brukar ägna sig åt appar, utan som använder sin telefon till att ringa de vanligaste samtalen med. Att installera en 
app i ett gathörn är inte ett baskrav för resenärerna.  Kontanter eller kontokort är acceptabla metoder, men inte ytterli-
gare en app. Appar är något som duger endast för vaneresenärer. 

Biljettkrav 3. Finns det dagskort? Själva priset för en kollektivtrafikresa är oftast inte så avgörande, om man inte ska 
åka många gånger. Enkelheten väger ändå tyngre för den som är ovan och provar på. Allra enklast är att köpa ett dags-
kort, som gör att man kan åka flera gånger samma dag, åka fel eller stiga på bussen i fel riktning och få ändra sig, eller 
bara åka runt och titta sig omkring. Dagskortet är det enklaste och smidigaste sättet för väldigt många ovana resenärer.  
Ett dagskort är en viktig basprodukt vid sidan av enkelbiljetten. Den bör också kunna köpas tillsammans med vilken 
långväga tågbiljett som helst, så att man har den i förväg. Att skaffa sig information när man kommer fram är bland det 
värsta en tillresande ställs inför. Det gör att många väljer bilen, för ingen vill ödsla tid på att leta sig fram. Dagskortet är
inte i  första hand en prisfråga utan framförallt en bekvämlighetsfråga. Ska man åka kollektivt ska det vara enkelt. Det 
får inte vara obegripligt svårt att hitta på en hemsida.

Biljettfråga 4. Finns pensionärspriser? I så fall, vilken åldersgräns behagar respektive RKM tillämpa? Även olika 
priser för ungdomar måste kunna utläsas. . Kollektivtrafiklagen borde föreskriva att alla län ska ha samma ålders-
gränser, vilket lagen inte föreskriver idag. Det är en fråga om tillgänglighet till kollektivtrafiken. Det är inte en fråga 
som de enskilda  regionerna kan få leka med – det får räcka med hållplatsskyltar och färgerna på bussar, spårvagnar och
tåg. Kollektivtrafiken är en basfunktion som alla medborgare ska ha enkel tillgång till, inte en marknadsprofilerings-
fråga.

Faktum är att några av de största regionerna (RKM) tyvärr utmärker sig negativt i detta sammanhang. Hemsidorna är 
inte den informationskanal som ger klarhet på ett enkelt sätt. Att leta reda på priser för olika periodkort, och var man 
kan köpa biljetter är svårt. RKM i Stockholms län saknar insikt i kundernas baskrav. (forts på sista sid) 



Någonstans i Sverige ...
För c:a 20 år sen, i samband med att Ostkustbanan fick en ny sträckning mellan Enånger och 
Ljusne, begåvades Söderhamn med en ny järnvägsstation. När stationsbyggnaden projekterades 
uppgick antalet tågförbindelser till 4 (fyra) i varje riktning – antalet idag är 15! Stationen planerades
utifrån ett fåtal förbindelser, så det blev bara EN rulltrappa och bara en mycket liten väntsal. Att 
väntsalen hamnade ovanför rulltrappan och inte i gatuplan berodde på att lokalerna i gatuplan ut-
gjordes av s.k. kommersiella ytor. Hur det blev med det, se sista stycket nedan!

Den nya stationen har lite olika namn/ beteckningar:
• På Trafikverkets publika skyltar: Söderhamn 
• Internt Trafikverket och i kommunikation med trafikföretagen: Söderhamn Västra (förkortat ShV)
• Hos SJ och Resrobot vid sökning av förbinder: Söderhamns station
• På biljetter som köps hos SJ: Söderhamn station
•X-Trafik (=RKM Gävleborg) använder Söderhamns Resecentrum såväl internt som externt, t.ex. 
vid sökning av förbindelser i X-Trafik´s reseplanerare och i X-Trafiks tidtabeller.

När den nya stationen invigdes fanns
• Resebyrå som även erbjöd manuell försäljning av SJ och X-Trafik´s biljetter
• Biljettautomat (SJ)
• Tidtabellsanslag
• Restaurang
• Turistbyrå
• Bemannad bussgodsexpedition
• ”Hemstation” för Söderhamns Taxi

I dag finns inget av detta kvar, så numera finns det ingen service alls för kollektivtrafikresenärerna!
Dessutom har hållplatserna för vissa busslinjer flyttats till nya lägen utanför själva terminalen…
Men, som ett minne från fornstora dagar sitter (fortfarande) en järnvägskarta med telefonnummer 
till företag som inte längre finns och för järnvägen mellan Härnösand och Umeå anges: 
”Järnvägsbygge pågår”, trots att denna sträcka nu har trafikerats i åtskilliga år. Denna karta sitter för
övrigt också på många andra stationer i Sverige.

Thomas Montgomery
________________________________________________________________________________

Medlemsmöte i Stockholm lördag 23 oktober
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 klockan 12 – 16.  

Som övergripande tema har föreslagits "Gör det lättare". Det kan vara en gemensam rubrik för många av de mål 
Resenärsforum vill nå: Lättare att köpa rätt biljett, slippa ladda ner en app för varje län, slippa 80 olika definitioner av 
vem som är pensionär, osv.

Vi väl gärna ha en anmälan i förväg till info@resenarsforum.se, så vi kan veta ungefär hur många vi blir.



Nu går det att låna cykel
   i Arvika och Karlstad

Region Värmland fortsätter ytterligare att utveckla sin 
satsning på resenärers möjlighet att kombinera olika sätt 
att resa.  
Under sommaren hade länets kollektivtrafikresenärer 
möjlighet att ta med sig en cykel på vissa specifika 
avgångar på de linjer som går längs med Klarälvsbanan. 
Detta fick stort genomslag. 
Nu har Region Värmland i form av Karlstad kommun 
och Arvika Kommun lanserat tjänsten Stronger 
Combined. Detta gör det möjligt för dig som resenär att 
låna cyklar på stationerna i Karlstad och Arvika. 
För att kunna låna en cykel krävs det att resenären laddar 
ner appen MOQO. I appen sker sedan registrering av den 
tid man tänkt använda cykeln, upplåsning och 
registrering av återlämning av cykeln. 

Estelle Ferger

Lånecyklar i Värmland. Foto: Estelle Ferger

________________________________________________________________________________

Rekordstort intresse för lokföraryrket – 
flera piloter redo att byta bransch

Många vill byta från cockpit till förarhytt.     Bild: infrasverige.se

Hösten 2017 var första gången MTR fick beviljat yrkeshögskoleutbildning för lokförare. Sedan dess har 141 elever 
examinerats. Den 30 juli startade den sjätte i raden av lokförarutbildningar i Älvsjö i Stockholm. I år noteras en 
toppnotering för antal sökande till yrkeshögskolan och flera av de sökande kommer från flygbranschen. Läs artikeln på 
http://www.infrasverige.se/rekordstort-intresse-fa-r-lokfa-raryrket-flera-piloter-redo-att-byta-bransch



Lika enkelt att åka kollektivt … (forts fr sid 2) Skånetrafiken lider av samma navelskådande detaljbeskrivning utan 
egentlig grundläggande information. I Skåne tillkommer en obegriplig zonindelning. Men om man knäcker koden inser 
man att i Skåne kostar en resa ett maxpris på 105 kronor för en  pensionär, något högre för det som kallas för vuxen.  
Det är inte så krångligt som det verkar, men att beskriva enkelt tycks vara svårt.  Att somliga stationer måste ha fem 
olika automater för olika trafikföretag gör biljettköp obegripligt. Och alla RKM säljer bara sina egna biljetter.

Ett gemensamt neutralt biljettsystem brådskar.  Generellt måste konstateras att dagens svårigheter att 
köpa kollektivtrafikbiljetter är en skandal. Samtidigt som politikerna på riksnivå, regional nivå och kommunal nivå 
förordar ökat kollektivtrafikresande, och hänvisar bland annat till klimatfrågan, så tillåts de olika regionerna att hitta på 
och hålla fast vid olika biljettköpssystem. Naturligtvis måste de få tillämpa olika priser, men det borde vara självklart att
kunna använda samma sätt att köpa biljetter. Det fanns ju ett sådant tidigare  nämligen kontanter. Men om nu inte kon-
tanter accepteras, ja då måste det vara riksdagens sak att i kollektivtrafiklagen föreskriva vilket betalsystem som ska 
användas, generellt för hela landet. Att köpa bensin går hur bra som helst på samma sätt över hela landet. Men att åka 
kollektivtrafik är ett förvirrande mysterium, så otroligt oattraktivt. Det är en oacceptabel situation. Resenärsforum har 
krävt en genomgripande reform av betalsystemet sedan femton år av olika regeringar sedan 2006. Möjligen har till slut 
klimatkrisen lyft fram nödvändigheten av en reform. Nu har infrastrukturministern Tomas Eneroth  dragit slutsater av  
den utredning som gjordes för ett år sedan och de skarpa kommentarerna kring den. Nu har han klokt förklarat att ett 
gemensamt biljettköp-system ska införas senast 2022. 

Det krävs en ändring i kollektivtrafiklagen för att åstadkomma detta neutrala och gemensamma säljsystem. Förhopp-
ningsvis ingår även att säljorganisationen ska vara neutral, dvs inte tillhöra en av trafikaktörerna  i de planer om för-
enklade biljettköp som ministern önskar genomförda. En proposition har ännu inte skymtats.  Lagändringen  krävs för 
att de 21 olika RKM hittills inte förmått inse eller kunnat lösa de problemen som de själva bidragit till, det problem som
är en tröskel för resenärerna. Att ett enklare köp också blir attraktivare för resenärerna blir kanske en överraskning för 
både RKM och operatörerna – med det är faktiskt resenärerna – och de potentiella resenärerna - som avgör vad som är 
attraktivt. ●

Kurt Hultgren
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Evenemangskalendarium
Här redovisar vi några evenemang den närmaste månaden där Resenärsforum planerar att finnas med:

4 okt     10-12 Styrelsemöte Sveriges Konsumenter 
4 okt     14-16 Representantskap Sveriges Konsumenter
11 okt    kl 19 Extra årsmöte i Resenärsforum (se sid 1)
14 okt European Passenger's Federation (EPF) styrelsemöte
              Kollektivtrafikdagen både live- och online publik
18 okt Presentation på SmartRail Conference
23 okt    12-16 Medlemsmöte i Resenärsforum med temat “Inför valet”
31 okt Delredovisning Trygghetsberedningen
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