Resenärernas nyhetsbrev 8 / 2021 3 nov 2021
________________________________________________
Resenärernas krav till partierna:
Gör det lätt att göra rätt!

Medlemmar i Resenärerna på möte i Stockholm
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Lördagen den 23 oktober hade Resenärerna ett medlemsmöte för att diskutera viktiga frågor att driva framöver.
Resenärerna är en aktiv organisation i Sveriges Konsumenter och där har vi tillsammans beslutat att driva frågan om
att göra det enklare i kollektivtrafiken. Resenärerna kommer att vara kontakt och driva de frågorna inom ramen i
Sveriges Konsumenter.
Vi presenterade också bakgrunderna och argumentationen för det namn som föreningen antog vid det extra årsmötet
den 11 oktober.
Vid mötet diskuterade vi i olika grupper kring viktiga frågor att driva. Vi var alla överens om att under det
övergripande paraplyet ”Lättare för Resenärerna” kan vi driva många olika frågor.
Styrelsen fick med sig många exempel på frågor som underlättar och förenklar för Resenärerna och som är lämpliga
att driva. En av dessa är frågan om en väg för att köpa alla biljetter, harmonisera de olika reglerna - t ex vad är en
pensionär?
Vi hade en trevlig och intensiv dag som vi räknar med att i någon form upprepa i vår, kanske i form av en
seminariedag med exempel på saker som gör det lättare för Resenärerna.
Stort tack alla som deltog!
Jonas Friberg
Ordförande för Resenärerna

Nu heter vi Resenärerna
Vid det extra årsmötet i oktober beslöt de närvarande enhälligt att Resenärsforum ska byta namn till
"Resenärerna – Riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter"
eller i dagligt tal bara ”Resenärerna”.
Vid årsmötet fick vi också (helt spontant) en historik över de olika namn som föreningen haft tidigare. Vårt
ursprungliga namn var ”Föreningen för framtidens järnvägstrafik”, och många av de aktiva var företrädare för
branschen. Senare antogs namnet Nordic Rail Group. År 2005 gjordes en radikal omorganisation med nya stadgar och
syften. Den gamla järnvägslobbygruppen ersattes med användarperspektivet vad gäller all kollektivtrafik, omfattande
även buss, spårvagnar och tunnelbanor, till och med inrikes båtresor, och det enda som återstod av den gamla
organisationen var faktiskt organisationsnumret. Under sommaren 2021 har styrelsen haft en omsorgsfull genomgång
av olika ord som ”kollektiv”, ”konsument”, ”trafikant”, ”kund”,osv, och ända fram till årsmötets början anmäldes nya
synpunkter, som att namnet borde innehålla ”Sveriges” eller ”supportrar”. Beslutet blev dock enligt ovan.
Årsmötet gav styrelsen också i uppdrag att formulera ett passande engelskt namn åt organisationen.
Bankerna har inte noterat vårt nya namn ännu, så det är bäst att fortfarande ange Resenärsforum som mottagare vid
inbetalningar. Kontonumren förändras inte. Än så länge gäller de gamla epostadresserna, de som slutar på
@resenarsforum.se. Vi meddelar när de nya är klara att tas i bruk. Vår postadress är densamma, Centralplan 3, 111 20
Stockholm. Våra telefonnummer påverkas heller inte.
Så länge ingen ny logotyp är fastställd fortsätter nyhetsbrevet att se likadant ut som tidigare. Det är möjligt att vi
fortsätter använda ordet Resenärsforum i vinjetten – medlemsbladet ska ju vara ett forum för resenärerna!
Anders Björkström
________________________________________________________________________________________________

Vi träffade Britt Bohlin – Trafikverkets nya ordförande
Den 25 oktober träffade en grupp av oss från styrelsen
Britt Bohlin som sedan i juli är ordförande i
Trafikverkets styrelse. Från Resenärerna deltog,
Christina, Emil, Mårten och Jonas. Vi hade en bra stunds
samtal kring frågor som är viktiga för oss Resenärer både
på kort och lång sikt och enkla såväl som mer
strukturella frågeställningar Vi fick också berätta om vår
förening, samarbetet och arbetet inom ramen för
Sveriges Konsumenter liksom vårt samarbete inom EU.
Det var ett möte i trevlig anda och där vi inbjöds att ha
en fortsatt dialog kring de gemensamt viktiga frågorna
om Resenärernas behov.
Jonas Friberg
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Trafikverkets klimatarbete får kritik
Transportsystemet står inför stora utmaningar när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Ändå tenderar
klimatperspektivet att hamna i skymundan när Trafikverket planerar för framtiden, visar forskning från VTI. Genom sin
planering skapar myndigheten förutsättningar för växande bilism, menar forskarna på VTI men på Trafikverket håller
man inte med.
Forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har undersökt hur planeringen av ny infrastruktur går till
på Trafikverket. Slutsatsen är att klimatfrågan och även andra hållbarhetsmål hamnar i skymundan medan det som
verkligen får genomslag är prognoser över det förväntade transportbehovet i framtiden.
Källa: https://www.extrakt.se/trafikverkets-klimatarbete-kritiseras-i-ny-rapport/

Trollhättan prövar ett nytt grepp i klimatomställningen
Ett nytt bostadsområde som ska byggas i Vårvik i Trollhättan prövar ett okonventionellt sätt att lösa invånarnas
transportbehov. Privata bilar är inte så välkomna, men däremot kommer delade bilar och cyklar att ingå i hyran. Det
kommer att finnas mycket färre parkeringsplatser än vanligt, något som också väntas hålla hyrorna låga.
Fastighetsägarna kommer att få lägga pengar i en så kallad mobilitetspott som hyresgästerna får använda enligt
behov. När potten tar slut kan hyresgästerna köpa tjänster för egna pengar. I området kommer det att finnas
”mobilitetshus” där elfordon och cyklar finns samlade.
Källa : Hem och hyra https://www.hemhyra.se/nyheter/har-ska-bil-och-cykel-inga-i-hyran/
________________________________________________________________________________________________

Hur ser man att en busshållplats är en busshållplats?

En hållplatsskylt i Sverige kan se ut på många olika sätt.
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Sverige har idag 21 olika regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM). Varje RKM (eller den organisation som RKM
överlåtit ansvaret till) har sin egen layout på busshållplatsskyltarna. I vissa län finns det t.o.m. flera olika varianter. Så
har t.ex. Uppsala och Västernorrland län närmare 10 olika varianter! För den som åker kollektivt hemmavid spelar det
ju ingen roll att hållplatsskyltarna ser ut på ett annat sätt på annat håll. Men hur ska den som reser i ett annat län veta
vad som utmärker en busshållplats? I dag gäller i olika län olika färg, olika layout, ibland linjenummer – ibland inte,
ibland hållplatsnamn i stor text – ibland i liten text – ibland ingen text alls, ibland anges vilken RKM som har ansvaret,
ibland inte ibland, ibland finns det tidtabellsinformation på stolpen, ibland inte…
(forts på nästa sida)
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Så här ser det ut i Estland, Lettland och Ukraina och ett antal av de forna öststaterna. Enkelt och tydligt: Svart buss på
vit botten och hållplatsens namn tydligt angiven. Eventuella tidtabeller och information om vem som trafikerar
hållplatsen finns i hållare på hållplatsstolpen!
En reflexion: Hur det skulle se ut om Trafikverket hade olika syn på hur deras skyltning längs vägarna skulle skilja sig
mellan länen (regionerna)? Nej, det vore ju inte så bra, så varför inte låta även busshållplatsskyltarna vara ett vägmärke
med Trafikverket som ansvarig?
Thomas Montgomery
________________________________________________________________________________________________

Kalmar satsar på cykel och kollektivtrafik
I Kalmar har man politiskt beslutat att fler ska resa hållbart och färre med bil. Kommunens mål är att andelen resor med
gång, cykel och kollektivtrafik årligen ska öka. Cykelvägar förbättras kontinuerligt. Förra året öppnades ett nytt
cykelgarage vid stationen i Kalmar. Där kan cykeln förvaras säkert i ett låst och upplyst garage. Möjlighet finns att
förvara exempelvis regnkläder och hjälm i skåp i garaget, om man har tillgång till ett hänglås.
Det har blivit dyrare att parkera bilen i staden, medan priset på månadskort i kollektivtrafiken har sänkts från 700 till
500 kronor för resor i Kalmar kommun. Kommunen erbjuder bilisterna två pendlarparkeringar en knapp kilometer från
centrum. Där kan man parkera för tio kronor per dag och sedan gå in till centrum.
Kommunens egna resepolicy förespråkar resfria möten, cykel, tåg och buss framför bil och flyg.
Christina Axelsson

Är batteridrift verkligen 100 % eldrift?
Det pratas mycket om elektrifiering av kollektivtrafiken (läs: busstrafiken), men dagens diskussioner handlar
uteslutande om batteri- eller hybriddrift. Jag tycker inte att det är korrekt är att prata om elektrisk drift när det egentligen
handlar om batteridrift. Batteridriftens miljöpåverkan, som tillverkning, utbyte och destruering av batterier, måste tas
med i beräkningen! Nej, när det gäller eldrift, så är tråddrift (trådbuss eller spårvagn) outstanding! Förvisso kräver
denna driftform jämförelsevis omfattande investeringar i infrastrukturen, men driftkostnaderna är "konkurrenskraftiga"!
I Sverige har vi i Landskrona ett, må vara litet, trådbussystem. Om detta råder total tystnad. Ingen info i massmedia,
inga debattartiklar m.m. vilket är ytterst förvånande. Men, en förklaring kan vara att bussbranschen, främst
busstillverkarna, inte har något som helst intresse av trådbussdrift, snarare tvärtom! Statliga bidragspengar till
investeringarna skulle göra stor nytta!
Thomas Montgomery

Källa: Linnéuniversitetet
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Evenemangskalendarium
Här redovisar vi några evenemang i november där Resenärerna planerar att finnas med:
12 nov 10.00 Möte med infrastrukturministern
24 nov Kollektivtrafikdagen, Stockholm
24 nov Järnvägsdagen, Stockholm
30 nov Rådet för Tillgänglighet och Användbarhet
30 nov 10 – 11 Webbinarium: Självkörande bilar – blir det någonsin verklighet? Trivector
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