
 
 

VARFÖR oroar sig allt fler äldre på sistone när de ska ut och resa i 
kollektivtrafiken? 
Jag tror inte att det har att göra med några otäcka incidenter där först en barnvagn blev 
fastklämd i en tunnelbanedörr och sedan en äldre kvinna fastnade med rollatorn i 
mellanrummet mellan perrongen och tunnelbanevagnen. Utan det har att göra med så 
mycket annat, t.ex. alla rulltrappor, som plötsligt står stilla, framförallt på Stockholm City och 
Odenplan, men även på andra ställen och hissar som inte fungerar för dem som inte klarar 
att åka rulltrappa så kan de bli fast på perrongen! Alla vet kanske inte att de kan ringa 020 
120 20 22 och få assistans eller bli hänvisade till en annan station. Tveka heller inte att fråga 
alla dessa trevliga trafikvärdar i gula västar om hjälp om ni inte hittar dit ni ska (OBS! de har 
inget med dem i Frankrike att göra!!) 
I veckan skrevs det mycket om sommarens arbeten med plattformar och tunnlar framförallt 
runt Gullmarsplan och Fridhemsplans tunnelbanestation på gröna linjen som ska rustas upp. 
Naturligtvis kommer detta att orsaka stor osäkerhet inför resor man kanske är van vid eller 
inte rest förut. Rekommenderas att då använda sig av appen ”Reseplaneraren” där man får 
tips om alternativa resvägar, men som sagt det kommer att finnas mycket extra personal på 
dessa stationer i sommar. När man nu kommer att dra in de tryckta tidtabellerna är det ännu 
viktigare att man lär sig använda ”Reseplaneraren” eller hemsidan Sl.se!  
På våra månadsmöten eller på mail eller bara i möten med medlemmar får jag ibland frågor 
angående trafiken, men på sistone har det blivit andra frågor än inställda bussturer; utan 
”Varför startar T-banan så fort så man inte hinner sätta sig?” Förut var det mest 
busschaufförerna man klagade på! ”Varför gnisslar vagnarna så hemskt på röda linjen?” 
”Varför gör man inget åt plankarna som tränger sig på efter oss i spärrarna? Det känns 
väldigt obehagligt!” Just denna fråga har jag lyft på nästa Samverkansråd och hoppas få 
något svar då! Kanske införa en varningssignal när fler en två försöker gå igenom spärren? 
Om vi hade en utgångsspärr som i London hade vi kunnat lösa mycket av detta problem!  
En annan fråga som har hängt i luften länge är NÄRTRAFIKEN som jag nu hoppas får svar på 
septembermötet. Det är en komplex fråga eftersom den innefattar allt ifrån skillnaden 
mellan anropstyrda resor eller linjebundna, upphandlingsfrågor och olika ansvarsområden! 
Eftersom jag fått frågor runt detta kommer jag naturligtvis bevaka dem och återkomma! 
Dessutom finns det önskemål om en uppdatering av plattformsbarriärerna, som har varit en 
studie men är nu ett projekt. Det ska göras en fullständig testinstallation på båda sidorna av 
plattformen på en inomhusstation, det har ännu inte fattats beslut om vid vilken station. Det 
ska passa både vagnarna C20 och C30 som har olika placering av dörrarna. Enda möjliga 
lösning är vajerbarriär (vertikalridåer). Målet är att testinstallationen ska vara klar sommaren 
2020, men det beror även av andra projekt i tunnelbanan. Kan det inte vara möjligt att 
olyckor som där någon fastnar mellan perrong och vagnen kan undvikas i.o.m dessa 
barriärer?  
Med en önskan om en lagom varm sommar! 
Alexandra Birk 

PS Rekommenderas att sprida denna film till era medlemmar om ni inte redan fått den; 
”Tryggare bussresa för dig som senior”. Filmen finns på www.youtube.com/user/KanalSL 
under rubriken Alla reser olika. Där finns även fem kortare avsnitt av filmen. 
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