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Vad gör du för miljön?
Ingen kan väl ha undgått all information och debatt 
som varit kring miljöfrågorna det senaste året. 
Väckarklockorna har ringt oroväckande ofta och 
påmint oss om att vi faktiskt bara har en jord. 
Mitt i all denna störtflod av budskap är det lätt att 
känna sig både maktlös och blasé. Är larmrapporterna 
verkligen trovärdiga? Eller är det till och med ännu värre? 
    Men alla kan vi göra något för att vända trenden. 
Läs artikeln på sidorna12-13 och fundera sedan på 
om du kan ändra några av dina vanor när det gäller 
dina resor. 
    Vi försöker också reda ut begreppen kring miljö-
vänliga bränslealternativ, vilket visar sig vara mer 
komplicerat än det först verkar.
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Skicka

eller

till

För mer information: www.x-trafik.se och www.brynas.se

Åk med TuRe till Läkerol Arena

Nu kan du göra din resa ännu enklare genom att lösa den 
speciella evenemangsbiljetten TuRe. Då reser du tur och 
retur med linje 13 för 40 kronor och slipper tänka på att ha 
kontanter tillhands på bussen.
    TuRe kan köpas i förväg på våra kundcenter, köpställen 
eller på Brynässhopen.

Linje          – direktlinje mellan Rådhuset - Läkerol Arena
Linje 13 avgår från Rådhuset var 10:e minut från två timmar 
innan matchstart. Cirka 10 minuter efter matchen går 
bussarna tillbaka ner mot Rådhuset igen.
    

Gäller Stadsbussarna i Gävle
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– I rätten möter jag många som blir av 
med körkortet. De flesta upplever det 
som en katastrof, men det har jag per-
sonligen lite svårt att förstå. Att beskriva 
Micael Dahlberg som en inbiten tågre-
senär är ingen överdrift. Han har inget 
körkort och reser åtskilliga mil i tjänsten 
varje år. 

– Jag tog kanske tio körlektioner för att en 
tidigare arbetsgivare krävde det, berättar 
Micael. Men jag tyckte inte om att köra bil, så 
jag tog aldrig körkort. Nu har jag inrättat mitt 
liv efter att åka kollektivt eller taxi.

Micael Dahlberg är åklagare vid Åklagar-
kammaren i Gävle. Det betyder att han leder 
förundersökningar, väcker åtal och agerar i 
tings- och hovrätten. Det är framför allt be-
söken i rätten som leder till resor för Micael. 
Det blir många besök i domstolarna i Söder-
hamn, Hudiksvall och Sundsvall varje år.
– På jobbet har vi fem stycken årskort på X-
Trafik som vi delar på. Vi reser väldigt mycket 
i tjänsten, faktiskt så mycket att det mot-
svarar en hel årsarbetskraft. Årskorten har 

Åklagaren  
som inte vill 
ha körkort

för att till exempel få ett besked, men det är 
inte alltid möjligt. 
–Turtätheten är ändå det viktigaste för att tåg 
och bussar ska vara ett attraktivt alternativ. 
Men om jag får vänta någon timme ibland i 
Sundsvall gör det inte så mycket. Då brukar 
jag passa på att gå i affärer eller på något 
konditori och ta en fika.

Micael Dahlberg är även aktiv som politiker 
i Gävles kommunfullmäktige. Han represen-
terar Moderaterna, ett av de mer bilvänliga 
partierna i riksdagen. Hur ser han på kollek-
tivtrafiken ur det perspektivet?
– Kollektivtrafiken måste självklart finnas. 
Men jag tillhör inte dem som tror att den kan 
vara helt avgiftsfri. Man måste också inse att 
det aldrig kan vara samma höga servicenivå i 
glesbygd som i storstäderna.
– Jag är också tveksam till satsningar som 
Bothnia-banan. Jag tycker att det är bättre 
att göra satsningarna där trafiken är tät och 
där behoven är som störst. Att de inte byggt 
färdigt dubbelspåret mellan Gävle och Stock-
holm är ett exempel på en felsatsning, som 
jag ser det. Det orimligt höga biljettpriset på 
den sträckan måste de också göra något åt.

Har han aldrig funderat på att skaffa körkort 
på senare år?
– Nej, jag är ensamstående, bor mitt i stan 
och jobbar mitt i stan. Vill jag till Stockholm 
eller Arlanda tar jag tåget. Det är klart, att om 
jag vill köpa en ny TV kan jag inte ta den på 
bussen. Men då beställer jag hemkörning. 
Jag kan åka väldigt mycket taxi och beställa 
många hemkörningar för de pengar som jag 
sparar på att inte ha bil.

Namn: Micael Dahlberg
Ålder: 45 år
Familj: Ensamstående
Gör: Åklagare vid Åklagarkammaren i Gävle
Åker: X-Tåg, X2000 och taxi
Kör: Nej
Drömresa: Åker gärna till Paris

R E S E N Ä R E N

X2000-tillägg så att vi ska kunna åka även 
med de tågen. Det mesta av resorna sker på 
arbetstid, men vi har även jour vissa helger 
och får vara beredda att åka iväg till de andra 
domstolarna med kort varsel.
– Man får vara bra på att planera och att läsa 
tidtabeller, förklarar Micael. Ändå blir det en 
del väntan, ibland för att förhandlingar slutar 
tidigare än beräknat. I Sundsvall planerar de 
domstolsförhandlingarna efter tågtiderna så 
att vi ska hinna dit. Vid vissa större fall brukar 
jag åka upp kvällen innan för att kunna förbe-
reda mig ordentligt på plats.

Ofta brukar förespråkarna för tåg nämna 
möjligheten att arbeta ombord som en av 
de stora fördelarna. Micael håller med till viss 
del.
– Jag försöker arbeta så mycket som möjligt 
på tåget, men ofta har jag ju känsliga hand-
lingar med mig och det är inte så lämpligt att 
sitta öppet med dem. Det är lite lättare att 
arbeta på X2000 än på Regina-tågen.
– Ett annat problem är att det är dålig tele-
fonmottagning på vissa delar av sträckan. 
Många kan behöva nå mig och mina kollegor 

3resa



4 resa

X-Trafik introducerar ett helt nytt biljettsys-
tem under 2009. Med det nya biljettsystemet 
kommer du att kunna ladda ditt kort med 
pengar eller resor via Internet. Du kan göra 
det hemma i lugn och ro, vid biljettautoma-
ter, direkt på bussen, på tåget eller på X-Tra-
fiks försäljningsställen. 

Via din egen sida på In-
ternet kan du hålla reda 
på ditt eget reskonto – 
hur mycket du har rest 
och hur mycket du har 
kvar på ditt kort.

När du kliver ombord på 
bussen behöver du bara 
hålla kortet mot en avlä-
sare som registrerar din resa. Det ska göra 
att det går snabbare att komma ombord, vil-
ket gör stopptiden vid varje hållplats kortare. 
På samma kort kan du ha flera olika valmöj-
ligheter lagrade. Det betyder att du kan välja 
vilket slags rabatt du vill ha för varje resa. Du 
kan ju till exempel vilja vänta med att inleda 
en 30-dagarsperiod på ditt kort och istället 
betala den aktuella resan som en vanlig en-
kelbiljett.

Även för förarna innebär det nya biljettsyste-
met stora förbättringar. Via en stor pekskärm 
kan de hämta information om priser, körvä-
gar och annat som underlättar deras arbete.

Självklart innehåller det nya systemet också 
bättre möjligheter till statistik och uppfölj-
ning än det nuvarande. Våra resvanor är en 
viktig grund för trafikplaneringen.

Gränslöst resande
– Vi har arbetat länge för att ta fram ett bil-
jettsystem som ska motsvara framtidens krav 
på hur betalningen ska gå till, säger X-Trafiks 
marknadschef Lars Björling. Tillsammans 
med representanter från fem andra län ingår 
han i den grupp som har tagit fram kraven 

som det nya systemet ska uppfylla. 
– Det är alltid lite svårt att förutse vilka funk-
tioner som ska gälla fem eller tio år framåt. 
Teknikutvecklingen går ju hela tiden framåt 
och våra resenärer har rätt till ett modernt 
system som håller och kan utvecklas vidare.

En av de stora fördelarna 
med att flera län nu tar fram 
ett gemensamt system, är 
att resenärerna ska kunna 
resa över länsgränserna och 
utnyttja sitt kort även i andra 
län.

De övriga länen är Da-
larna, Uppsala, Västman-
land, Örebro och Värmland 
samt Tåg i Bergslagen. Med 

andra ord, en stor bit av mellansverige.

Om två år kommer resorna med buss och tåg i Gästrikland att vara en 
något annorlunda upplevelse än i dag. Nej, det handlar inte i första 
hand om själva bussarna och tågen, utan mer om hur du kommer att 
betala för dina resor.

Om två år 
förändras dina resor

Det är alltid lite 
svårt att förutse 
vilka funktioner 

som ska gälla fem 
eller tio år framåt. 

Målsättningen att skapa ett gemen-
samt biljettsystem för flera län, så 
att länsgränserna ska bli ett mindre 
hinder i framtiden.
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Med de här tipsen kan du till och 
med resa billigare än tidigare.

Den 17 juni gjordes vissa justeringar i X-Tra-
fiks biljettpriser. Prisförändringar sker med 
vissa mellanrum och den här gången var det 
ett par faktorer som fick styra.

Minska kontanterna ombord
Hanteringen av kontanter ombord på 
bussarna skapar problem på flera sätt. 

• Risken för rån och våld mot förarna har ökat 
de senaste åren.

• Att ta betalt och lämna växel tar längre tid 
än om man betalar sin resa med något av 
X-Trafiks kort. Ofta är tidtabellerna så snäva 
att det finns risk för förseningar om allt för 
många betalar kontant.

• Redovisningen av förarnas kassor tar tid 
och kräver administration.
Genom att höja priset på de resor som beta-
las kontant i bussen hoppas X-Trafik minska 
en del av dessa problem.

Dagkortet
Ett av X-Trafiks mest förmånliga kort är Dag-
kortet. Kortet gäller för obegränsat antal re-
sor i hela länet under en dag, men även för 
resor med X-Tåget till Sundsvall. I förhållande 
till andra biljetter och resealternativ behövde 
Dagkortets prisnivå anpassas.

Tips för att resa billigare!
• Res med något av X-Trafiks kort. Det är all-
tid billigare än att betala kontant ombord på 
bussen eller X-Tåget. Hur mycket rabatt du 
får beror på vilket kort du väljer och hur ofta 
du åker. På X-Trafiks hemsida finns alla kort 
och priser. Du kan även ringa Trafikupplys-
ningen 0771-9 10 10 9 och beskriva hur du 
vill resa, så föreslår de ett lämpligt kort.

• Köp ett 5-dagskort för den sträcka som du 
vill resa. Väljer du att resa i hela länet blir pri-
set 112 kronor per dag, vilket till och med är 
lägre än vad Dagkortet kostade före prishöj-
ningen. Du har 120 dagar på dig att nyttja de 
5 resdagarna.

Om två år 
förändras dina resor

Har dina resor 
blivit dyrare efter 
prishöjningen? 

Dagkort gäller för obegränsat 
antal resor i länet 

under en dag.

Använd X-Trafiks kort! 
Billigare än att betala 

kontant ombord!

Ett 5-dagskort som gäller 
i hela länet kostar 
112 kr per dag.
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Daniel bor i Sandviken, dit han flyttade med 
sin familj från Stockholm när han var två år. 
Nu är han 17 år och på god väg att ta steget 
ut i den stora golfvärlden.
– Jag jobbar så hårt jag kan för att kunna 
försörja mig på min hobby. Jag är bara sån 
– om jag ska göra någonting vill jag göra det 
ordentligt.

Golfen har redan tagit Daniel på resor längre 
bort än han kunde drömma om för några år 
sedan.
– Jag brukade klaga hemma att vi aldrig åkte 
någonstans på semestern. 
Nu har resorna blivit vardag 
för mig. Det enda som är lite 
pirrigt är om klubborna ska 
komma bort på flyget, då 
blir det kris.
Daniel är precis hemkom-
men efter en veckas golf-
spel i England. Men det är 
VM-resan till Japan i juni 
som han minns allra bäst. 
Inte bara för att det blev ett 
VM-guld där borta.
– Japan var fantastiskt! Människorna var så 
trevliga och hjälpsamma. Tyvärr hinner vi inte 
se så mycket av länderna vi besöker. Det blir 
mest flygplatser, hotell och golfbanor.

Ett annat starkt golfminne är förstås första 
gången han slog en albatross. För den oin-
vigde, betyder albatross att man prickat hå-
let efter bara två slag på ett hål där idealre-
sultatet är fem slag.
– Det var på ett landslagsläger i Spanien och 
vår coach stod och kissade vid sidan om ba-
nan. Då får han se en boll komma studsande 
och rullande fram emot hålet. Den rullar 
sakta allt närmare och stannar sedan precis 
på kanten innan den ramlar i. Känslan går 
knappt att beskriva!
– Det är klart att det är tur, men ändå så skönt 

att lyckas med. Min första hole-in-one gjorde 
jag som tioåring.
– Min styrka i golf är att jag slår långt och är 
bra på att chippa bollen in mot flaggan. Putt-
ningen är lite sämre, så där måste jag träna 
mer. Jag gillar också när det blir nerver i täv-
lingarna.

Många hobby-golfare tar gärna en runda 
när solen skiner och de kan räkna med några 
sköna avkopplande timmar på banan. Som 
golfspelare på Daniels nivå måste man vara 
beredd att spela i alla slags förhållanden.

– Jag ser till att träna när det 
är riktigt skitväder också. Bara 
för att vara beredd och veta 
hur jag ska hantera det på 
tävling. Nu i England gick vi 
ut på banan den andra dagen 
klockan 06.50 med stormvar-
ning och spöregn. Och jag 
spelade drömgolf!

På sommaren blir det oftast 
sex-sju timmars träning varje 
dag för Daniel. Målet är klart, 

han ska ut och spela på någon av proffstour-
erna om något år.
– Jag vill spela i landslaget något år till. Där 
spelar vi många lagtävlingar och det är roligt. 
Nästa år ska jag försöka kvala in till Scandi-
naivan Masters. Det skulle vara ett bra sätt 
att visa upp sig inför proffskarriären.

Hur bra är då denne bollbegåvade 17-åring? 
Det är förstås svårt att ge ett enkelt svar på 
den frågan. Men man kan åtminstone kon-
statera att han spelar i landslaget för pojkar 
födda 1988 trots att han själv är två år yngre. 
Han har handicap +2,0. Det ÄR bra! Han slår 
270-280 meter, vilket är fullt godkänt för seni-
orer på elitnivå. Ändå är nog hans psyke den 
största tillgången – den vinnarskallen kan ta 
Daniel hur långt som helst.

Jag jobbar så 
hårt jag kan 
för att kunna 

försörja mig på 
min hobby.

Daniel – en vinnarskalle!
Daniel Jennevret tillhörde sverigeeliten i squash. Under två år 
vann han alla tävlingar han ställde upp i – till och med SM. Trots 
det blev han inte uttagen till landslaget. Så då bytte han racketen 
mot golfklubbor och nu kan han titulera sig världsmästare i lag. 
Daniel är en sällsynt bolltalang. 
    – Jag har en riktig vinnarskalle, säger Daniel så självklart att 
man inte ens kommer på tanken att ifrågasätta det. Det kändes 
surt när jag inte fick chansen i squash, därför började jag spela 
golf istället.
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Daniel – en vinnarskalle!

Namn: Daniel Jennevret
Ålder: 17 år
Familj: Mamma Monica och pappa 
Anders
Bor: Sandviken 
Gör: Går andra året på Handelslinjen, 
Bessemergymnasiet.
Spelar: Golf för Gävle Golfklubb och 
landslaget födda 1988 och yngre
Handicap: + 2,0
Intressen: Golf (förstås), all sport men 
särskilt bollsporter 
Åker: Flyg, tåg, buss och bil
Drömresa: USA, har alltid längtat dit
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Flextrafiken en livlina 
Aina Persson i Östansjö stiger på först. 
Nästa stopp är hos Annie Hedenström i 
Nyhyttan. Det är fredag morgon och dags 
att åka in till Torsåker för att helghandla. 
Vid kvart i tio släpper föraren Lasse Jen-
sen av de sju som åkt med honom på da-
gens första flextrafiktur.

– Det är tredje året jag kör den här turen och 
det är alltid lika trevligt, säger Lasse som är 
anställd av Torsåkers Buss. För många som 
åker här är det en viktig social kontakt. Om 
det finns tid brukar vi stanna till vid macken 
på vägen hem och ta en fika också.
– Ofta är det nio eller tio stycken som åker 

med flextrafiken. De hjälps åt att hålla reda 
på vilka som ska med varje gång eller vem 
som hoppar över av någon anledning.
– 30 kronor är ju inget pris för den här resan, 
menar Aina. Jag har en mil till närmaste or-
dinarie busshållplats. Om jag skulle ta vanlig 
taxi räcker knappast 200 kronor.
– Ibland åker jag in till Hofors också, för att 
gå på Apoteket, säger Annie. Och chauffö-
rerna är så bra, de bär in varorna ända in på 
köksbordet åt oss.

Den servicen ligger kanske lite utanför vad 
flextrafiken ska erbjuda. Men det visar om 
inte annat vilken viktig funktion den fyller för 

Chaufför Lasse Jensen Aina Persson, Östansjö

de här människorna som bor en bit utanför 
de större samhällena. För många har det bli-
vit en livsviktig kontakt med omvärlden.
– Den sista december 2001 stängde de  
butiken i Hästbo, så då blev vi helt utan  
affär, berättar Aina.

När veckohandlingen på affären i Torsåker 
är avslutad finns det tid för en stunds små-
prat i solskenet utanför. 10.40 kommer mini-
bussen tillbaka för att ta dem hem igen. Och 
vem vet, kanske blev det ett fikastopp vid 
macken även denna soliga augustifredag.
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Nu gäller länskortet 
på alla Upptåg

Många pendlar över länsgränsen mellan Upp-
land och Gävleborg men har hittills varit 
hänvisade till vissa avgångar med Upptåget. 
Från 20 augusti har villkoren ändrats. Alla 
som har ett 30-dagarskort eller Årskort för 
vuxen eller studerande med länsgiltighet kan 
nu resa med alla Upptåg.

För information om Upptåget och tidtabeller se 
www.ul.se

Vinnare i tävling
I dagspressannonser under våren frågade X-Trafik efter bra motiveringar för 
att åka buss eller tåg. Bland bidragen som kommit in har en jury bestående av 
representanter för X-Trafik och Kilometer Reklambyrå valt ut följande bidrag 
som vinner ett Värdekort laddat med 500 kronor.

”Jag åker med X-Tåg därför att det är enkelt och billigt i jämförelse med andra 
transportmedel. Jag kan åka med samma tåg från Gävle till Söderhamn och 
därifrån med buss till min lägenhet på Tallvägen. Med X-Tåg är min säkerhet 
en garanti och jag kan åka överallt i hela Gästrikland och Hälsingland, utan 
problem,”

Kenyon Favour, Söderhamn

Juryns motivering:
Kenyon Favour har förstått 
möjligheterna med att resa 
kollektivt, att man kan ta sig 
kors och tvärs i hela länet. 
Resandet är enkelt,  
prisvärt och tryggt.

Annie Hedenström, Nyhyttan

Flextrafiken är ett kom plement 
till den ordinarie trafiken och ska 
göra det möjligt att komma till en 
busslinje som kan ta resenären  
vidare. Flextrafiken måste alltid 
förbeställas och följer bestämda 
resrutter och tider. Däre mot skil-
jer sig regler och biljettkostnader 
mellan länets kommuner. 

Fullständig infor mation och 
tidtabeller finns på vår hemsida  
www.x-trafik.se/tidtabeller/flex-
trafik.asp 

Du kan även ringa Trafikupp-
lysningen 0771-9 10 10 9. Telefon-
numret till beställnings centralen 
för hela länet är 020-49 79 39.

Grattis!
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1920-tal
Strömsbro Fotograf: ur Sigurd Söderbergs arkiv.

1920-tal
Valbos första buss. 

1920-30
Buss som gick mellan Gävle och Haga-
ström. Chaufför Herbert Jansson med 
biljettpojke. Original hos Olle Olsson.  

1925-30 
Strömsbrobussar vid kyrkan. 
Fotograf: ur Sigurd Söderbergs arkiv.

1942 
Stortorget-Busstorget.  
 

1950-tal 
Buss på Stortorget-Busstorget. 
Fotograf: Bengt Almgren. 

1955 
Volvo. Ur belysningsverkets album.

1963 
Scania leveranskort.

En tidsresa i busshistorien
Resa dök ner i Gävle Stadsarkiv för att se hur bussarna såg ut 
förr i tiden. Det här är en del av vad vi hittade. Man kan ändå 
spåra en viss utveckling fram till dagens luftkonditionerade, 
bekväma bussar. Men en härlig nostalgitripp är det!
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Info från Stadsbussarna i Gävle

Cityfest med SMS-biljett

Billigare busskort för dig 
som studerar på Högskolan!

Stadsbusskort
Gäller obegränsat 
antal resor under en 
30-dagars-period 
inom Stadsbuss-
nätet i Gävle för 
1–2 zoner (zon 61 
och 64). Nattaxa 
ingår.

Res så mycket du vill 
ett helt år inom Stads-
bussnätet i Gävle, 1–2 
zoner (zon 61 och 64). 
Du betalar endast för 
8,5 månad om du re-
ser hela året. Nattaxa 
ingår.

Årskort

SJ Resebutik, 
Gävle Central (ej Årskort)

Pressbyrån, 
Drottninggatan

Café 2000 
(bussterminalen)

Studentkåren 
(endast för studenter)

i-butik, 
(Valbo Köpcentrum)

Turistbyrån, 
(Gallerian Nian)

Biljett eller kort köper du på bussen,  
X-Tåget, på våra kundcenter eller köp-
ställen. På kundcenter  kan du även byta 
ut trasiga kort. 
    Årskortet kan köpas på Pressbyrån, 
Drottninggatan eller beställas mot post-
förskott eller via autogiro från X-Trafik.  
Seniorkortet beställs mot postförskott från 
X-Trafik.

Kundcenter Köpställen

Lagom till årets Cityfest i Gävle lanserade 
X-Trafik det senaste sättet att betala sin 
bussresa. SMS-biljett köper du genom att 
skicka GU (ungdom) eller GV (vuxen) till ett 
72472. Som svar får du ett SMS-medde-
lande som gäller som biljett under 90 mi-
nuter framåt. Biljetten måste lösas innan 
du påbörjar din resa och visas för föraren 
när du kliver ombord på bussen. Möjlig-
heten till SMS-biljett finns ännu bara inom 

Gävles stadstrafik. En enkel resa 
kostar 20 kronor för vuxen och 
12 kronor för barn. Kostnaden för 
SMS-meddelandet tillkommer, men är för 
de allra flesta under en krona (beroende 
på vilket telefonabonnemang du har).
    Under Cityfesten löstes totalt cirka 700 
SMS-biljetter. X-Trafik uppskattar att 10 
procent av kontantresorna inom stadstra-
fiken på sikt betalas på detta sätt.

Här köper du 
ditt kort

  

15 % 
rabatt

Köp eller beställ 
busskort på 

Studentkåren 

1920-tal
Valbos första buss. 

11resa

Roligare 
Busskort

Hyr bil eller åk taxi billigare med busskort
Mervärde till alla som har ett Stadsbusskort, Seniorkort eller Årskort. Håll utkik efter aktuella 
erbjudanden på www.x-trafik.se

Weekendbil för 595 kronor 10% billigare taxiresa
Uppge att du har busskort vid beställning.
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Varje miljövänlig 
handling, hur liten 
den än är, är bättre 

än ingen alls.

Miljön – vem har nyckeln?
Klimatfrågan har på kort tid blivit en 
av de absolut viktigaste punkterna på 
den globala dagordningen. Men medan 
regeringar, företag och forskare har svårt 
att komma överens om vad som måste 
göras för att förhindra den pågående 
klimatförändringen, har många personer 
själva valt att börja leva mer ekologiskt 
hållbara liv. Den miljörörelse som på 60-
talet uppfattades som flummig och aningen 
kontroversiell har förvandlats till en slags 
vardagsnära folkhemsrörelse, där alla drar 
sitt strå till stacken genom att bidra med 
små insatser som att källsortera, slå av 
TV:n då den inte används och installera 
lågenergilampor. 

Alla kan göra något
När den internationella artisteliten i somras 
ställde sig på en rad scener världens över 
under det hektiska Live 
Earth-dygnet var det de 
små, vardagliga upp-
offringarna som stod i 
fokus. Enligt Johan Lundin 
på Naturvårdsverkets 
enhet för transport och 
energi är det just dessa 
saker som vi som privat-
personer främst kan göra 
för att bidra till en bättre miljö.
– Varje miljövänlig handling, hur liten den 
än är, är bättre än ingen alls. Ingen kan 
göra allt men alla kan göra något. Man kan 
också komma långt genom att tänka till 
och utmana sina slentrianmässiga vanor, 
säger Johan. 
– Det kan vara svårt att bryta en vana, men 
ofta är det förvånansvärt lätt att fortsätta 
med den när man väl har gått igenom 
förändringsfasen. Har man, till exempel, väl 
börjat källsortera blir det ofta efter ett tag 
så självklart att det känns oerhört konstigt 
att inte göra det, fortsätter han.

Nödvändiga resor
Johan Lundin har en rad tips på småsaker 
som alla kan göra för att minska mängden 

utsläpp. Bland annat tycker han att vi alla 
ska fundera över vilka resor som verkligen 
är nödvändiga och då vi väl reser kan vi 
välja lämpligast möjliga färdsätt – cykel, 
kollektivtrafik och tåg är alltid ett bättre 
miljöalternativ än bil och flyg. Men även då 
bilen är det enda alternativet går det att 
minska sin miljöpåverkan. 
– Man kan samordna sina resor så att fler 
personer kan åka tillsammans. Sen ska man 
inte glömma bort att en rätt underhållen 
bil drar mindre bränsle, vilket minskar så 
väl utsläppen som milkostnaden. Man 
bör även tänka på att ha rätt lufttryck i 
däcken och inte åka med takräcke eller 
luftkonditioneringen på i onödan, säger 
Johan.
– Sen tycker jag att man inte ska köpa en 
större bil än vad man behöver. En liten bil 
drar mindre bränsle än en stor. Man kan ju 

även välja en bil som går 
att köra på alternativa 
bränslen, en hybrid eller 
en ren elbil.

Oeniga experter
Just transporter och 
resande är något som 
påverkar miljön enormt 
mycket. Det är även 

områden där debatten om vilka som är de 
bästa alternativen ur miljösynpunkt är som 
mest högljudda. Det finns faktiskt en rad 
olika återgärder som, på papperet, verkar 
vara skonsamma för miljön, men som i en 
förlängning kan vara ännu sämre än de 
traditionella alternativen. 

På Internet kan privatpersoner få lära 
sig av entusiastiska bilägare hur de kan 
minska både sina bränsleutgifter och 
sitt koldioxidutsläpp genom att öka 
etanolhalten i tanken på deras vanliga 
bensin- eller dieseldrivna bilar. Det låter 
onekligen som en ordentlig vinstlott 
för alla de som inte haft råd eller lust 
att byta till en energisnålare bil. Men 
somliga experter har avfärdat det här lilla 

Regniga somrar, plötsliga 
stormar och obekväma san-
ningar levererade av den 
före detta presidentkandi-
daten Al Gore i en uppmärk-
sammad dokumentärfilm 
har fått de flesta av oss att 
på allvar börjat reagera över 
klimatfrågan. Men frågan är 
vad vi som privatpersoner 
egentligen kan göra?

Text: Håkan Durmér

Illustrationer: Dietmar Kämmerling
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trolleritricket rakt av. Enligt dem påverkar 
en etanolkoncentration i bränslet, som 
är högre än den som bilen egentligen är 
byggd för, bilens motor på ett sådant sätt 
att den börjar förbruka mer energi än 
annars, särskilt under vinterhalvåret. Den 
tilltänkta vinsten förvandlas, enligt dessa 
experter, till en förlust – för både miljön 
och plånboken. Vad den exakta sanningen 
är vet nog ingen med säkerhet just nu.

Etanol bättre än bensin, men …
Ett annat område där de långsiktiga 
effekterna debatteras intensivt nu är 
huruvida etanol verkligen är ett hållbart 
alternativ till bensin och diesel. När etanol 
och övriga biobränslen först på allvar 
började lanseras framställdes de nästan 
som de slutgiltiga lösningarna på hela 
växthuseffekten. Nu vet vi att svaret inte 
är fullt så enkelt. Även om förbränningen 
av etanol är betydligt mer skonsam för 
miljön än vad motsvarande användning av 
bensin och diesel är så är det inte säkert att 
etanolen hjälper oss till en bättre miljö i ett 
större perspektiv.
– Etanolen är avgjort bättre än fossila 
bränslen, åtminstone gäller det etanol som 
finns att köpa på den svenska marknaden. 
Hur mycket bättre beror på hur och var 
etanolen framställs, tycker Johan Lundin. 

Elmotorn överlägsen
Vinsten med etanol är att mängden 
fossilt koldioxid minskar radikalt. Den 
spannmålsetanol som framställs i Sverige 
ger, vid förbränning, upphov till ungefär 
hälften så stor mängd koldioxid per mil 
som vanlig bensin. Sockerrörsetanolen 
från Brasilien är ännu mer effektiv, med 
koldioxidutsläpp på ner till en tiondel av de 
värden som bensin genererar. Problemet 
med etanolen är att den utvinns ur 
snabbväxande grödor som utarmar marken. 
Det krävs stora arealer jordbruksmark för 
att producera grödorna och på sistone har 
det kommit larmrapporter om hur bönder 
i bland annat Brasilien börjat prioritera att 

odla sockerrör till etanolindustrin i stället för 
att producera spannmål. En alltför utbyggd 
etanolproduktion kommer med största 
sannolikhet att påverka ekosystemet. Med 
dagens bränsleförbrukning är en total 
övergång till biobränslen ingen realistisk 
tanke. 
– Däremot kan biobränslen spela en viktig 
roll i ett framtida, betydligt energisnålare, 
transportsystem, säger Johan Lundin och 
framhäver att el, eventuellt i kombination 
med biobränsle och kanske även vätgas, 
troligen är framtidens miljövänliga bränsle.
 – Den konventionella förbränningsmotorn 
har inget att sätta emot elmotorn vare sig 
när det gäller effektivitet eller prestanda. 
Elbilens enda nackdel är den begränsade 
räckvidden som dagens system har, 
avslutar han.

Att ta sitt ekologiska ansvar då det kommer 
till transporter och resande är med andra 
ord inte det lättaste. Även de bästa uppsåt 
kan ha indirekta konsekvenser som är dåliga 
för miljön. Hela tiden kommer det nya rön 
som kullkastar tidigare glädjekalkyler. Men  
oavsett vad som kommer att hända inom 
den närmaste tiden kan vi ta med oss upp- 
maningen om att varje miljövänlig handling, 
hur liten den än är, är bättre än ingen alls.

Svenska Naturskyddsföreningens tips på 
vad du kan göra för att bromsa växthuseffekten:
1.  Gå, cykla eller åk kollektivt så ofta du kan i stället för att köra bil.
2.  Samåk till och från jobbet, skolan eller möten.
3.  Använd bränslesnåla bilar och kör mjukt. Om alla höll hastighets- 
 gränserna skulle koldioxidutsläppen i Sverige minska med cirka  
 en miljon ton.
4.  Åk tåg istället för att flyga inrikes.
5.  Köp och använd energieffektiva hushållsapparater och   
 energisnåla lampor.

Mer information för den intresserade: 
www.liveearth.com – tips på hur du gör din vardag mer miljövänlig.
www.dn.se/klimat - Följ debatten.
www.snf.se – Svenska Naturskyddsföreningen.
www.miljofordon.se – Sveriges miljöbilsportal.
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Rätt lösning  nr2/07

I den tryckta tidtabellen för X-Tåget har 
det smugit sig in ett fel. Eftermiddagståget 
på lördagar från Gävle till Sundsvall avgår 
15.10, alltså fem minuter tidigare än vad som 
angivits. Samtliga hålltider längs sträckan är  
därmed också fem minuter tidigare än i  
tabellen. Samma sak gäller när tåget sedan 

resa utges av X-Trafik. Tidningen distribueras 

till samtliga hushåll i Gävleborgs län.

Ansvarig utgivare: Lars Björling.

Produktion: Kilometer Reklambyrå. 

Omslagsfoto: Pernilla Wahlman.

Tryck: Color Print. Upplaga: 145.000 ex.

För ej beställt material ansvaras ej. All eventuell 
vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren. 
Med reservation för eventuella tryckfel.

Tidtabellen 
i fickan
Nu kan du få din tidtabell i 
fickformat på vissa busslinjer. 
Det gäller linjerna 

 41  Gävle-Sandviken 

 53  Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal 

 62  Utvik-Vågbro-Söderhamn-Resecentrum-E-Center 

 63  Sandarne-Stugsund-Söderhamn-Resecentrum-E-Center 

 64  Vallvik-Ljusne-Söderhamn-Bergvik-Skog-Holmsveden 

100  Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn-Hudiksvall

Du får dem gratis på bussarna eller hos X-Trafiks Kundcenter.

Busstidtabell 

Måndag - fredag    – 
    – 

    – 
05.00 05.05

06.40 07.02 07.10 07.35 07.40

    – 
    – 

    – 
12.20 12.25

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30

o.s.v. var 60:e minut fram till

07.35 07.40 08.55 12.20 12.25

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30

05.00 05.05 06.05 06.40 07.02

07.35 07.40 08.55 12.20 12.25

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30

Lördag
    – 

    – 
    – 

05.00 05.05

06.40 07.02 07.10 07.35 07.40

    – 
    – 

    – 
12.20 12.25

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30    

– 
    – 

    – 
05.00 05.05

06.40 07.02 07.10 07.35 07.40

    – 
    – 

    – 
12.20 12.25

Sön- och helgdag    – 
    – 

    – 
05.00 05.05

06.40 07.02 07.10 07.35 07.40

    – 
    – 

    – 
12.20 12.25

16.35 16.52 17.00 17.25 17.30    

– 
    – 

    – 
05.00 05.05

06.40 07.02 07.10 07.35 07.40

    – 
    – 

    – 
12.20 12.25

Hudiksvall - Delsbo -Ljusdal
1 juni 2007 - 30 maj 2008
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Storvik – Gästrike H. – Kungsgården

Tystare och mer 
plats på X-Tåget
Den 20 augusti var det premiär för nya 
längre X-Tåg. Som många resenärer redan 
konstaterat, har det varit svårt att kunna er-
bjuda sittplatser till alla ombord på de gamla 
tågen. Genom att förlänga tågsättet med 
en vagn finns nu ytterligare 100 sittplatser 
på varje tåg. Det har också gjort att X-Tåget 
nu har en mobilfri avdelning. Vi vet att det 
är ett önskemål från många resenärer som 
åker längre sträckor och vill kunna vila eller 
arbeta utan att störas av ljudliga telefon-
samtal och signaler.

Kvälls-
bussar från 
Söderhamn
Söderhamns kommun 
har målsättningen att bli 
Sveriges bästa ungdoms-
kommun senast år 2012. 
Som en del i den sats-
ningen har kommunen nu 
satsat pengar på att utöka 
antalet bussturer kvällstid 
från centrum till ytterom-
rådena. Kommunen vill 
underlätta för ungdomar-
na att delta i aktiviteter, 
bland annat i allaktivitets-
huset Verkstäderna, och 
sedan ha möjlighet att ta 
sig hem med buss.

Försök 
med SMS i 
Hudiksvall
Vid årsskiftet inleds ett försök inom 
stadstrafiken i Hudiksvall med SMS-
biljetter. Möjligheten att betala sin 
resa med SMS finns sedan augusti i 
Gävle. I Hudiksvall ska X-Trafik prova 
en annan teknisk lösning.
– Vi samarbetar med några andra 
län för att hitta den bästa lösning-
en, berättar Henrik Strömberg, IT-
chef på X-Trafik. Den här tekniken 
bygger på en scanner som läser av 
displayen på mobiltelefonen. Du 
skickar ett SMS till ett nummer och 
får en SMS-biljett. När du går om-
bord på bussen läser scannern av 
din mobiltelefon och skriver ut en 
biljett. Försöket pågår under 2008.

vänder i Sundsvall mot Gävle. Den korrekta 
avgångstiden är 18.05, alltså fem minuter tidi-
gare än i den tryckta tabellen. Även på denna  
sträcka är hålltiderna därmed fem minuter 
tidigare. På vår hemsida www.x-trafik.se är 
tidtabellen korrekt. Har du frågor om detta, 
ring Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9.

Fel avgångstider för X-Tåget
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Vinn Värdekort! Skicka korsordet senast 31 oktober.
2007 till: X-Trafik, Box  264, 826 26 Söderhamn. Märk kuvertet
”Korsord”.Endast postade lösningar gäller!  1:a pris är ett Värdekort 
på X-Trafik laddat med 500 kr. 2:a-5:e pris är Värdekort laddade 
med 400 – 100 kr. Vinnarna meddelas per brev och publiceras i 
nästa nummer av RESA. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Vinnare i korsordet nr 2-07. 
1:a pris Värdekort 500 kr: Elisbeth Persson,
Hudiksvall. 2:a pris Värdekort 400 kr: 
Elisabeth Johansson, Ljusdal. 3:e pris Värde-
kort 300 kr: Kenneth Pettersson, Torsåker. 
4:e pris Värdekort 200 kr: Ingela Emilsson, 
Söderhamn. 5:e pris Värdekort 100 kr: Lisa 
Hällgren, Gävle. Grattis och trevliga resor!

Namn: Adress:
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X-Trafik AB, Box 125, 826 23 Söderhamn. Tel 0270-741 00, www.x-trafik.se

Fundera en stund över dina 

resvanor – hur ofta tar du bilen 

av ren slentrian? Promenera 

till kiosken istället, plocka fram 

cykeln och trampa iväg till  

jobbet, samåk med grannen  

till träningen. Eller res med  

X-Trafik när du behöver för-

flytta dig lite längre sträckor 

där du bor eller i länet. 

    Tillsammans kan vi göra en 

insats för miljön och oss själva. 


