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V i börjar nu se huvuddragen i
den framtida organisationen
på järnvägsområdet. Det finns

förslag om en järnvägsstyrelse som får

ett övergripande ansvar för hela trans-
portsystemet. Banverket har sektorsan-
svaret för infrastrukturen. Ett antal fö-
retag bedriver spårtrafik, även om SJ
AB fortfarande är den största operatö-
ren. På tillverkningssidan finns en rad
företag, också utländska. Landstingen
och regionerna är stora och viktiga tra-
fikhuvudmän på spår.

Vi ser ett tydligt mönster träda fram
men mycket återstår. Med rätta riktas
stark kritik mot att samspelet inte
fungerar tillfredsställande. Det finns
dock en stark vilja att ändra på detta.
Tillkomsten av Tågoperatörerna som
samverkansorgan för företag som be-
driver tågtrafik var ett viktigt steg.
Men det behövs ytterligare insatser för
att samspelet ska fungera.

Att det behövs gemensamma tag,
ett kitt mellan de skilda järnvägsintres-
s en t e r -
na, såg
NRG re-
dan för
flera år
s e d a n .
Uppdel-
ningen i SJ och Banverket var utan tvi-
vel en positiv förändring. Men samti-
digt försvann det gamla SJ med sin
övergripande roll. Därför tog NRG ini-
tiativ till olika former av samverkan
på järnvägsområdet. Föreningen döp-
tes om till Järnvägsforum NRG för att
markera rörelseriktningen.

Nu tas ytterligare steg. De stora ak-
törerna - Banverket, SJ, Green Cargo,

Bombardier, Alstom ? har sett behov
av att på ett tydligare sätt gemensamt
hävda järnvägens intressen som
transportmedel, i konkurrens och
samverkan med andra. De har därför
gått i bräschen för att ett forum ska
etableras där järnvägens röst tydligt
kan höras, ett järnvägsforum.

Där ska alla järnvägssektorns ak-
törer kunna komma till tals. Men det
ska också vara ett tydligt och slagkraf-
tigt organ för sektorns samlade
intressen.

Planeringen för detta har pågått i
ett år. Frågan var uppe till diskussion
på föreningens senaste årsmöte. Stor
enighet rådde om att det är dags att
forma den nya organisation som krävs
och som kan hävda järnvägens
intressen. I konkurrens - men även i
samverkan - med Svenskt Flyg,
Sjöfartsforum och Svenska Vägfören-
ingen.

Hur ser då det ”nya” NRG:s fram-
tid ut? Jag tillhör dem som har saknat
ett samlat uttryck för trafikantintres-
set på järnvägsområdet. Det är vik-
tigt att alla företag ? från fordonstill-
verkare till spårbyggare och operatö-

rer? känner av trafikanter-
nas reaktioner på det ar-
bete de utför. NRG kan bli
en sådan samlande konsu-
mentorganisation. En san-
ningssägare, kravställare
och samtalspartner gente-

mot aktörerna i järnvägsbranschen.
Det blir en spännande uppgift att

bygga detta nya NRG. Det finns så
många engagerade och kunniga män-
niskor, både i nuvarande organisation
och presumtiva nya medlemmar, som
kan ge föreningen denna nya inrikt-
ning.

Det finns också ett stort antal in-
tresse- och konsumentorganisationer

att inleda ett fruktbart samarbete med.
Järnvägsforum och nya NRG har

alla förutsättningar att bli de två tydli-
ga röster som järnvägssektorn behö-
ver för en fortsatt positiv utveckling.

 Delta gärna i den debatten!

Bengt K.Å. Johansson

”Jag tillhör dem som har
saknat ett samlat uttryck
för trafikantintresset på
järnvägsområdet”

Järnvägsforum
NRG:s ordfö-
rande Bengt
K.Å. Johans-
son.

Omslagsbilden:   Foto Peter Lydén
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I det här numret av Mo-
dern Järnväg redovisas
förslagen om Järnvägsfo-
rum NRG:s omorganisa-
tion. Vi har intervjuat ett
antal personer om  deras
krav och förväntningar på
de nya organisationerna
och på järnvägen.

Roger Läth, redaktör
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Sveriges Konsumentråd

Sveriges Konsumentråd bildades
1992 och har idag 21 medlemsor-
ganisationer:
·ABF
·Riksförbundet FUB
·Halmstads Konsumentråd
· Handikappförbundens samar-
betsorgan
· Hushållningssällskapens förbund
· KF
· Kilen - Konsumentinstitutet Lä-
kemedel och Hälsa
· Konsumentföreningen Väst
· Konsumentgillesförbundet
· KonsumentGruppen i Nyköping
· Konsumentrådet i Väst
· LO
· PRO
· Riksförbundet Hem och Samhäl-
le
· Sveriges Kvinnolobby (tidigare
SAMS)
· SIOS - Samarbetsorgan för etnis-
ka organisationer i Sverige
· Studieförbundet Vuxenskolan
· Sveriges Pensionärsförbund
· Synskadades Riksförbund
· TCO
· Hyresgästföreningen

Konsumentmakt också
i transportsektorn

ande. Vi lever i en tid där alltfler män-
niskor pendlar, eller tvingas att pend-
la. En annan aspekt är att samhället
kanske ska öka människors möjlighe-
ter att pendla.

LO har lanserat ett förslag som Ing-
er Persson tycker borde prövas. Det
innebär att en maxikostnad för ett kort
införs på 500 kronor i månaden. Med
det kortet skulle man kunna resa över
länsgränserna inom ett avstånd av
förslagsvis 5 mil.

Det kostar naturligtvis stat, kommu-
ner och landsting en del. Men om
förslaget genomförs skulle det kun-
na ge mångdubbelt igen i form av till
exempel ökad rörlighet eller möjlig-
het för unga människor att bo kvar
på mindre orter.

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett nyckelord när vi
talar om konsumentmakt i transport-
sektorn. Det finns ett tillgänglighets-
mål som ska vara uppnått år 2010.

Inger Persson konstaterar att det
fortfarande finns mycket att göra för
att förbättra tillgängligheten i kollek-
tivtrafiken i Sverige. Hon jämför med
USA som har hunnit mycket längre.
En förklaring kan vara att handikapp-
organisationerna har varit framgångs-

rika i sitt arbete. En
annan kan vara möj-
ligheten att stämma
och utkräva kraftiga
skadestånd. Detta i
USA så populära till-
vägagångssätt är
Inger Persson inte så
förtjust i. Det tende-
rar att gynna de star-
ka.

Hon påpekar att
Sverige skiljer sig
från de flesta länder
när det gällerhur
konsumentintresse-
na ska tas till vara.

I Sverige har vi
– Pendling är ett område inom transportsektorn
där det behövs nytänkande, säger Inger Persson.

Sveriges Konsumentråd har formule-
rat sin grundsyn på bland annat föl-
jande sätt:

”Konsumentmakt handlar om att
tala om för säljare och producenter
vilka varor och tjänster vi gillar och
vilka vi inte gillar.”

- De problem som pendlarna i stock-
holmsregionen tvingades stå ut med
förra vintern är ett exempel på avsak-
naden av konsumentmakt. Man blir
förundrad över att det varje höst och
vinter blir problem med tågen. Det
borde inte komma som en överrask-
ning med det klimat vi har i Sverige,
säger Inger Persson.

- I vintras var vi aktiva på olika sätt.
Problemen i pendeltrafiken i stock-
holmsregionen visar hur viktigt det är
att införa någon form av garanti för
trafikanterna.

Pendlingen är ett område där det en-
ligt Inger Persson behövs ett nytänk-

Jag är övertygad om att konsument-
frågorna, frågor som rör innehåll och
kvalitet, kommer att få en allt större
betydelse för människor. Det gäller
självklart också människors krav på
transportsektorn. Det säger Inger Pers-
son, ordförande i Sveriges Konsument-
råd och anställd vid LO

ordnat det så att staten genom bland
annat Konsumentverket svarar för
konsumentpolitiken. Det positiva med
det är att vi har en bra lagstiftning.
Det negativa är att konsumentorga-
nisationerna har relativt små resur-
ser jämfört med hur det är i många
andra länder.

Detta blir inte minst tydligt i EU
där svenska konsumentorganisationer
har en svagare ställning än motsva-
rande organisationer från flertalet
andra medlemsstater.

Inger Persson framhåller att EU får
en allt viktigare roll för att på
europeisk nivå hävda konsumentin-
tressena. Det gäller också i hög grad
transportsektorn som ju ofta är gräns-
överskridande.
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Medan Järnvägsforum blir en
organisation för tågoperatö-
rer, järnvägsindustri och

andra aktörer inom järnvägssektorn
ska NRG alltså bli en röst och en lob-
byorganisation för enskilda trafikan-
ter.

- NRG ska bli en lobbyorganisation
som tar till vara resenärens och
godskundens intressen både på natio-
nell och regional/lokal nivå, säger
Kjell Sevefjord, ombudsman på SEKO
och styrelseledamot i nuvarande
Järnvägsforum NRG.

På sistnämnda nivå är länshuvud-
männen en självklar samtalspartner.
Det är också viktigt att etablera kon-
takt med Rikstrafiken. Kjell Sevefjord
konstaterar att Rikstrafiken idag säl-
lan möter konsumenterna/resenärer-
na utan det sker via bland andra läns-
huvudmännen. Behovet av en direkt-
kontakt finns således inte bara hos
NRG utan även hos Rikstrafiken.

Viktiga frågor

Vilka frågor är då angelägna för NRG
att driva? Kjell Sevefjord tar några
exempel.

- Arbetet måste fortsätta att utveck-
la ett enkelt och begripligt biljettsys-
tem. Resenärerna ska bara behöva ha
ett enda dokument oavsett hur
många byten de gör.

- Det är nödvändigt att utvärdera och
göra om dagens länshuvudmannaor-
ganisation. Mälardalen är ett tydligt
exempel på att nuvarande länsindel-
ning är förlegad. Barriärerna mellan

”Järn”Järn”Järn”Järn”Järnvägens kvägens kvägens kvägens kvägens konsumentoronsumentoronsumentoronsumentoronsumentorganisaganisaganisaganisaganisation ”tion ”tion ”tion ”tion ”

NRG ska bNRG ska bNRG ska bNRG ska bNRG ska bli en röst för denli en röst för denli en röst för denli en röst för denli en röst för den
enskilde renskilde renskilde renskilde renskilde resenäresenäresenäresenäresenärenenenenen

länshuvudmännen måste rivas. Det
har blivit bättre men mycket återstår
att göra.

- En annan angelägen åtgärd är att
förbättra informationen till trafikante-
rna.

- Ett tredje viktigt område är bättre
tillgänglighet. Det ska bland annat
ske genom en bra dialog med fordons-
tillverkarna så att de tar större hän-
syn till funktions-
hindrades krav.

Kjell Sevefjord
ger ett exempel på
bristerna i dagens kollektivtrafik som
han nyligen bevittnade. En rullstols-
buren hade efter stor möda kommit
in i pendeltåget för att där upptäcka
att rullstolen inte fick plats eftersom
tillverkaren placerat en stång mitt i
gången. Säkert bra för de passagerare
som inte får sittplats men mindre bra
för en rullstolsburen.

Att resenärerna får en bra resega-
ranti är enligt Kjell Sevefjord en frå-
ga NRG bör engagera sig i. Det sys-
tem som finns idag är mycket brist-
fälligt. Resegarantin utformas på fö-
retagens villkor.

Godskunder

När det gäller godskunderna kan NRG
bli deras organisation för att till
exempel hitta lösningar för en enkla-
re lasthantering. NRG kan bland an-
nat hjälpa till att etablera kontakt med
universitet och högskolor.

Med vilka ska NRG samarbeta? Kjell
Sevefjord nämner bland andra

pendlarföreningar, handikapporgani-
sationer och pensionärsorganisationer.

- De medlemmar föreningen har
idag är en bra grund att stå på. Men
om NRG ska bli en lobbyorganisation
som verkligen kan påverka måste den
bli större. Vi måste bli fler medlem-
mar och då inte bara enskilda utan
också föreningar och organisationer.
Föreningen måste också ha hyggliga

ekonomiska resurser.
Kjell Sevefjord understryker

vikten av att medlemmarna har
inflytande. Ett sätt att öka inflytandet
är att de har rätt att motionera till års-
mötet. Den rätten finns inte idag.

Pendlarorganisationer

Det finns ett antal pendlarorganisatio-
ner och andra sammanslutningar som
hävdar tågresenärernas och järnvä-
gens intressen.

- Det är utmärkt att det finns lokala
påtryckargrupper. NRG skulle då kun-
na ha rollen att i samarbete med bland
andra dessa organisationer driva de
övergripande frågorna om till exem-
pel biljettsystem eller tillgänglighet.

NRG ska bli en organisation som har ett konsumentperspektiv. En röst för
den enskilde resenären men också för godskunderna och då framför allt för
småföretagen. Den inriktningen har Kjell Sevefjord som leder arbetet att
forma det ”nya” NRG.

”Länsindelningen
 är förlegad”

Järnvägsforum

Vilken hållning ska NRG ha gentemot
Järnvägsforum? Kjell Sevefjord säger
att NRG ska stå fri. I vissa fall är na-
turligtvis medlemsföretagen en
motpart som resenärerna ställer krav
på. Men samtidigt har NRG och
Järnvägsforum en gemensam grund-
syn om behovet av att satsa på järn-
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- Ett sätt att öka inflytandet är att medlemmarna ges rätt att motionera till års-
mötet, säger Kjell Sevefjord. Foto: Per Asplund.

Bättre tillgänglighet, ett enkelt och begripligt biljettsystem och en översyn av dagens länshuvudmannaor-
ganisation ser Kjell Sevefjord som några angelägna uppgifter för NRG.

vägen och att de 100 miljarder som
ska investeras verkligen kommer
fram.

Han ser Järnvägsforum mer som en
samtalspartner än som en motpart.

Han betonar också hur nödvändigt
det är att lyfta blicken utanför landets
gränser. I EU får konsumentfrågorna
en allt större betydelse. Det gäller
också persontrafiken på järnväg.

Fortsatta arbetet med NRG

Hur ska arbetet med att forma det
”nya” NRG fortsätta? Kjell Sevefjord
anger några punkter.

I mars-april blir det årsmöte. Stad-
garna ska ses över.

Verksamhetsinriktningen ska fast-
läggas och en aktivitetsplan tas fram.

Expertrådets roll och eventullt änd-
rade uppgift ska klargöras. NRG:s ar-
bete som lobbyorganisation ska öka på
lokal och regional nivå. Därför måste
de regionombud som har funnits i nu-
varande organisation få en mer cen-
tral roll.

- Jag hoppas att det blir en ordent-
lig diskussion
bland medlem-
marna om NRG:s
nya roll och upp-
gifter, säger Kjell
Sevefjord
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Viktig uppgift för Järnvägsforum:
Säkerställ de 100 miljarderna

De 100 miljarder som har anvisats för järnvägsin-
vesteringar måste säkerställas. Det blir en viktig
uppgift för Järnvägsforum, säger Roger Kristenson
som samordnar arbetet att bilda den nya organi-
sationen.

Järnvägsforum ska enligt planer-
na starta sin verksamhet den 1
januari. Målet är att få med alla

     aktörer som har anknytning till
järnvägsbranschen – operatörer, till-
verkare av fordon och annan järn-
vägsmateriel men även till exempel
företag på anläggningssidan, liksom
forskargrupper vid universitet och
högskolor.

Tunga med-
lemmar är gi-
vetvis bland
andra SJ,
Green Cargo,
Bombardier
och Alstom.
Mindre företag går sannolikt i många
fall in via sina branschorganisationer.
Roger Kristenson utgår ifrån att ock-
så Banverket kommer att bli medlem
men att man som statlig myndighet
inte kommer att ha en aktiv roll som
lobbyist.

Några enskilda medlemmar blir det

inte i Järnvägsforum. De hänvisas
till NRG som är tänkt att bli just en
organisation för enskilda men ock-
så organisationer och med inrikt-
ning på trafikant- och konsument-
perspektivet.

6

”Att komma till rätta med
flaskhalsar är kanske inte
så glamoröst som att före-
slå nya stora investeringar”

Om än stora så är SJ och Green Cargo idag två av flera operatörer på järnvägsmarknaden. Detta är en viktig
skillnad mot den tid när Rail Forum verkade som lobbyorganisation. Foto: Peter Lydén.

Uppgifter för Järnvägsforum

Med vad och hur ska Järnvägsforum
arbeta? Kontakt med
politiker och andra
beslutsfattare är en
självklar uppgift.
Kunskapsinhämt-
ning och kunskaps-
spridning är en an-

nan. Det ska ske bland annat genom
seminarier. Planerade ämnen för se-
minarierna är exempelvis avreglering-
ens konsekvenser, samhällsekono-
misk lönsamhet, järnväg och miljö
samt planeringssystem/planfrågor.

En angelägen uppgift är att ha god
kontakt med trafikforskarna. Nätverk

De 100 miljarderna

100 miljarder finns alltså avsatta för
järnvägsinvesteringar under perioden
2004-2015. Men det betyder inte att de

ska etableras. Det kan också bli aktu-
ellt att finansiera forskningsprojekt.
Ambitionen är som nämnts att fors-
kargrupper vid universitet och högsko-
lor ska bli medlemmar i Järnvägsfo-
rum.

Även med andra viktiga grupper ska
nätverk etableras. Ett exempel är mil-
jörörelsen, ett annat är kvinnliga nät-
verk inom trafikpolitiken.

En central uppgift för Järnvägsfo-
rum blir att försöka bestämma sig för
vilka järnvägsprojekt som är viktigast
och att aktivt driva opinion för att de
förverkligas. Roger Kristenson betonar
att opinionsarbetet inte bara ska be-
drivas på riksnivå. Det behövs också
ett lokalt och regionalt engagemang.
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- Vi måste se till att de 100 miljarderna säkras för
järnvägen och att en del inte går till exempelvis väg-
investeringar. Det är nu upp till järnvägssektorn att-
ta till vara det goda utgångsläget, säger Roger Kris-
tenson.

Det behövs investeringar i nya järnvägar. Men Roger Kristenson understry-
ker också vikten av att förbättra det järnvägssystem vi har. De kan ske med
jämförelsevis små insatser.

pengarna ligger i tryggt förvar och bara
väntar på att bli använda.

- Vi måste se till att de 100 miljarde-
rna verkligen säkerställs för det de är
avsedda för så att inte en del i stället
går till exempelvis väginvesteringar
eller används på annat sätt, säger Ro-
ger Kristenson.

För att uppnå det målet är det helt
nödvändigt att prioritera.

- Det är naturligtvis bra och gläd-
jande att järnvägen finns med i reso-
nemangen om det som kallas region-
förstoring och att nya investeringar
presenteras. Men det är inte lika bra
om det innebär att olika järnvägspro-
jekt ställs mot varandra. Förslag om
nya projekt bör rimligtvis också inne-
bära att man förutsätter att mer peng-
ar tillskjuts, säger Roger Kristenson.

Satsa på det vi har

Det behövs självklart investeringar i
nya järnvägar. Men minst lika viktigt
enligt Roger Kristenson är att uppgra-
dera det järnvägssystem vi har. Med
jämförelsevis små ekonomiska insat-
ser kan man få mycket stora effekter.
Det gäller till exempel i befolknings-
täta regioner i Sörmland och Östergöt-
land.

- Men att på det här sättet försöka
komma till rätta med flaskhalsar i
järnvägssystemet är kanske inte så
glamoröst som att föreslå nya stora in-
vesteringar, säger Roger Kristenson.

Han påpekar att det för närvarande
är uppåt för järnvägen. Utgångsläget
för lobbyorganisationen Järnvägsfo-
rum är alltså gott. Det är nu upp till
järnvägsbranschen att bevisa att de
satsningar som har gjorts har varit väl
använda pengar och att det finns goda
skäl att göra nya satsningar. Klarar
man inte sina åtaganden kommer i
stället andra trafikslag att bli vinnare.

Rail Forum

Många i järnvägssektorn kommer sä-
kert att jämföra Järnvägsforum med
Rail Forum som under Curt Nicolins
kraftfulla ledning blev en stark röst i
trafikdebatten. Roger Kristenson ser
den organisationen som en inspira-
tionskälla. Men en väsentlig skillnad,
och som idag skapar ett behov av en

organisation som Järn-
vägsforum, är att det är
många fler på banan än
SJ.

Om än stora så är SJ
och Green Cargo idag två
av flera operatörer på järn-
vägsmarknaden. Och
bland tillverkarna har kon-
kurrensen ökat.

- Det räcker att åka på
järnvägsmässan Nordic
Rail för att se skillnaden.
Antalet utställare är idag
betydligt fler än tidigare.

En självklar fråga är om
det var nödvändigt att bil-
da en ny organisation för
att hävda järnvägens in-
tressen.

- Järnvägsforums inrikt-
ning är, till skillnad från
NRG:s, att vara en renod-
lad lobbyorganisation och
vi måste lyckas minst lika
bra som andra lobbyorga-
nisationer inom trafiksek-
torn, säger Roger Kristen-
son
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Jan BrJan BrJan BrJan BrJan Brandborn,andborn,andborn,andborn,andborn, Järn Järn Järn Järn Järnvägsutrvägsutrvägsutrvägsutrvägsutredningen:edningen:edningen:edningen:edningen:

Stärk kStärk kStärk kStärk kStärk konsumenternas ställningonsumenternas ställningonsumenternas ställningonsumenternas ställningonsumenternas ställning
Konsumentperspektivet måste stärkas i tågtrafiken.
Det säger Jan Brandborn, som är ordförande i Järn-
vägsutredningen.

- Målet är att resenärerna snabbt ska få sin ersättning oavsett var felet ligger i
ansvarskedjan, säger Jan Brandborn.

renssituationen stärkas.
I direktiven konstateras att järnvä-

gen i Europa har haft svårt  att anpas-
sa sig till den nya situationen med den
inre marknaden. Den är fortfarande i
alltför hög grad inriktad på de natio-
nella transportmarknaderna.

”Sammantaget har järnvägens na-
tionella inriktning samt dess produk-
tionsorienterade organisation lett till
en avsevärt minskad konkurrenskraft
i förhållande till andra transportslag,
vilket har medfört minskande mark-

ma med förslag som utvecklar järn-
vägens konkurrenskraft och därmed
främja konsumentintresset. Två av
uppdragen är enligt direktiven att:

· Beskriva förutsätt-
ningarna för och ana-
lysera effekterna av
en fortsatt utveckling
av konkurrensen

inom den nationella persontrafi-
ken på järnväg.
· Lämna förslag till hur godstrafiken
på järnväg kan utvecklas och konkur-

- Ingen begär att det ska finnas en be-
redskap för till exempel det snökaos
som inträffade i  gävleområdet  här-
omåret. Men det är  oacceptabelt det
som hände i
midsommar
när ett stort
antal tåg
ställdes in på
grund av
förarbrist. Om det inte är sådana ex-
ceptionella förhållanden som i Gävle
ska resenärerna inte behöva accepte-
ra att stå på perrongen och vänta på
tåg som inte kommer, säger Jan Brand-
born.

- Resenärernas rättigheter måste
bättre tas till vara än vad som är fallet
idag. Det måste bli lättare att få er-
sättning. Idag ligger bevisbördan på
resenären. Resevillkoren är så skriv-
na att de gynnar trafikutövaren. In-
ställningen borde i stället vara att man
tror på vad den klagande anför, även
om det innebär att man kan bli lurad
ibland i vissa situationer

Jan Brandborn säger att ambitionen
är att skapa övergripande resevillkor
som kan gälla oavsett trafikslag för ex-
empelvis ersättning vid större förse-
ningar. Men om inte det lyckas arbe-
tar utredningen vidare med att skapa
nya resevillkor för tågsektorn.

Resenären ska snabbt få sin berät-
tigade ersättning oavsett var felet lig-
ger i ansvarighetskedjan från tågope-
ratör till infrastrukturhållare.

Järnvägsutvecklingen

Jan Brandborn, med ett förflutet som
bland annat generaldirektör för Ban-
verket, har i uppdrag att leda Järnvägs-
utredningen som ska vara klar i no-
vember nästa år. Uppgiften är att kom-

”Vi måste inse att många
av järnvägens problem är
av organisatorisk natur”
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- Resenärernas rättigheter måste bättre tas tillvara, säger Jan Brandborn som le-
der Järnvägsutredningen. Foto: Stefan Bohlin.

sen har kommit för att stanna. Det
händer nu saker också i övriga Euro-
pa. När Sverige 1988 genomförde upp-
delningen i SJ och Banverket var vi
först i världen. Många var skeptiska
men nu tas i varje fall grundidén över
av allt fler.

Han påpekar att Sverige inte läng-
re ligger i täten. En viktig uppgift för
utredningen är att se till att vi hänger
med de beslut som fattas i Bryssel och
se till att de införs i svensk lagstift-
ning.

Det talas om rejäla infrastruktur-
satsningar. Jan Brandborn instämmer
i att det behövs en utbyggnad. Men
samtidigt måste vi inse att många av
järnvägens problem är av organisato-
risk natur, inte minst på kontinenten.

Det märks kanske särskilt tydligt
inom den internationella godstrafiken.
Den genomsnittliga hastigheten är nu
nere i 17-18 km i timmen  för godstå-
gen  Inte underligt då att järnvägen
har svårt att konkurrera med bilen om
godset.

Delbetänkande

Järnvägsutredningen har lagt fram ett
delbetänkande. I det föreslås att alla
som är kvalificerade för licens får köra

gods på hela järnvägsnätet.
Man föreslår också att en ny myn-

dighet - Järnvägsstyrelsen - inrättas.
En grundtanke med det förslaget är
att den nya myndigheten ska skapa
maktbalans mellan de olika aktörer-
na på den avreglerade järnvägsmark-
nad som vi har och kommer att få i
Sverige. Järnvägsstyrelsen ska ha en
övervakande funktion och vara be-
svärsinstans. En sådan myndighet bör
inte samtidigt vara en av huvudaktör-
ena inom järnvägssektorn. Järnvägs-
inspektionen föreslås ingå i Järnvägs-
styrelsen.

Jan Brandborn konstaterar att för-
slagen i huvudsak har fått ett mycket
positivt gensvar. Fackliga organisatio-
ner, Svenskt Näringsliv, Konkurrens-
verket, Riksrevisionsverket, Statskon-
toret m.fl. bejakar exempelvis försla-
get att inrätta Järnvägsstyrelsen. Det
stora undantaget är  Banverket. ”Ut-
redningen tar sakerna i fel ordning och
andas en övertro på myndighetsutöv-
ning som styrmedel”, är det omdöme
som Banverkets generaldirektör Bo
Bylund har gett.

nadsandelar, särskilt på godstransport-
marknaden”, är den kärva slutsatsen
i regeringens direktiv till utredning-
en.

Jan Brandborn menar att det inte
finns någon väg tillbaka från den av-
reglering som har genomförts. Men
som det försiktigt uttrycks i direktiven:
”Samtidigt har övergången till de nya
operatörerna inte varit helt oproblema-
tisk.

Som exempel tas Sydvästens över-
tagande av trafiken på Västkustbanan
som slutade i konkurs. Ett annat är
hur resenärerna drabbades av problem
när de skulle köpa biljetter. Biljettsam-
ordningen var dålig.

Stationerna

Jan Brandborn tar ytterligare ett ex-
empel på hur resenärernas och inte
heller järnvägens intressen har tagits
till vara, nämligen stationerna.

- Det är naturligtvis helt fel att det
är avkastningskravet som styr.
Stationerna ska i första hand tillgodo-
se resandet och järnvägen. Andra
företag får inte tränga ut järnvägens
behov. Jernhusen har ansvar för
stationerna. Men det är inte de som
gör fel utan instruktionerna som mås-
te ändras.

Järnvägssektorns organisation

Också upphandlingssystemet ska ses
över. Det ska inte vara så att systemet
i sig ger fördelar. En fråga som måste
lösas är hur de konkurrerande
företagen ska ha tillgång till fordon
på någorlunda lika villkor.

Jan Brandborn påpekar att konkur-
rensen på järnväg fungerar annorlun-
da än för andra trafikslag. Slås ett fö-
retag ut vid en upphandling är det
svårt att sedan komma igen, till skill-
nad från exempelvis i buss- eller
taxibranschen. Det som kortsiktigt blir
en vinst för trafikanterna kanske
inte blir det i ett längre perspektiv.

Han tror att Rikstrafiken kommer
att få en allt viktigare roll för att ga-
rantera trafik som inte är företagse-
konomiskt lönsam. Men det förutsät-
ter att man får ökade resurser.

Jan Brandborn är alltså övertygad
om att avregleringen och konkurren-
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SLTF har utvecklat Kollektivtrafikba-
rometern som ett av flera projekt i sin
affärs- och marknadsutveckling. Ge-
nom mätningar varje månad tar man
reda på vad
allmänhe-
ten anser
om kollek-
tivtrafiken.
Förra årets mätningar visade att 67
procent av kunderna var nöjda men
bara 56 procent av allmänheten. An-
delen positiva har ökat.

På en punkt är betyget dåligt. Kol-
lektivtrafiken anses inte vara lyhörd
för synpunkter och vara dålig på in-
formation vid framför allt försening-
ar och stopp.

Men frågan är vilka allmänheten
kritiserar. Anita Stenhardts intryck är
att svenska folket värnar om kollek-
tivtrafiken men att man inte tycker att
politikerna gör det i samma utsträck-
ning.

- Det finns mycket som är positivt
med kollektivtrafiken och som vi mås-
te bli bättre på att framhäva. I det ar-
betet är naturligtvis resenärerna goda
ambassadörer.

Tre huvuduppgifter

SLTF är branschorganet för trafikhu-
vudmännen men har också associe-
rade medlemmar, de branschen när-
stående leverantörerna. Uppgiften har
sammanfattats i tre punkter – intres-
sebevakning, informations- och opini-

onsbildning samt affärs- och mark-
nadsutveckling.

Anita Stenhardt understryker att när
vi talar om branschen så innefattar

det alla trafikslag. Det
synsättet kommer till
uttryck på många sätt.
Ett exempel är projek-
tet Hela resan. Det syf-

tar till att förverkliga målet att Sverige
år 2010 ska ha en kollektivtrafik som
är tillgänglig för alla. En förutsättning
för att klara den uppgiften är att sam-
ordningen fungerar mellan trafiksla-
gen.

Järnvägen

När det gäller järnvägsfrågor har SLTF
ett projekt för att bland annat ta
fram förslag till roller och regelverk i
syfte att utveckla järnvägen
lokalt och regionalt. Den bristande
spårkapaciteten i Stockholm liksom
frågan om Banverkets sektorsansvar
är andra områden där föreningen har
engagerat sig.

Anita Stenhardt tar upp ytterligare
en för SLTF angelägen järnvägsfråga,
nämligen stationerna. Föreningen är
starkt kritisk mot det uppdrag Jernhu-
sen AB fick – att sälja ut stationer som
vilka affärsobjekt som helst utan hän-
syn till kollektivtrafikens och järnvä-
gens betydelse för den regionala ut-
vecklingen. ”En vansinnig idé”, anser
hon.

Det finns de som vill införa ett auk-
tionsförfarande där spåranvändarna

betalar för att fördela utrymmet på
järnvägsspåren. Men det anser inte
Anita Stenhardt är någon bra lösning.
Den skulle inte gynna kollektivtrafi-
ken.

Fordonsförsörjningen har givetvis
en central roll i kollektivtrafiken. SLTF
är kritisk mot att staten inte har varit
intresserad av att samarbeta med tra-
fikhuvudmännen i ett vagnbolag. Ett
sådant samarbete är enligt förening-
en angeläget på den relativt lilla
svenska marknaden.

Noll procent moms

En av SLTF:s uppgifter är att arbeta
som lobbyorganisation. Ett av de
områden där lobbyverksamheten har
varit framgångsrik är sänkt moms på
kollektivtrafik. Anita Stenhardt säger
att målet bör vara att momsen sänks
till noll procent. Däremot bör inte noll-
taxa införas.

Lagen om offentlig upphandling
(LOU) bör enligt SLTF:s uppfattning
ändras. Den är idag alltför stelbent.
Det måste bli lättare att omförhandla
när det uppstår nya förutsättningar och
verkligheten förändras.

Anita Stenhardt, SLTF, om kollektivtrafiken:

Vi måste se
samhällsnyttan

Vi måste se samhällsnyttan med kollektivtrafiken. Det är fel att bara se den som en utgifts-
post. Den ger också ”intäkter” i form av bättre miljö, färre trafikskadade, ökade möjligheter
att pendla och regional utveckling. Inte minst lokala och regionala beslutsfattare måste bli
mer medvetna om detta. Det säger Anita Stenhardt, informationschef i SLTF, Svenska Lokal-
trafikföreningen.

”En vansinnig idé att sälja
ut stationerna som vilka
affärsobjekt som helst”

- Vi måste bli bättre på
att lyfta fram det posi-
tiva med kollektivtrafi-
ken, säger Anita Sten-
hardt.

Miljön

Omtanke om miljön är en av kollek-
tivtrafkens tillgångar. Men självklart
återstår mycket att göra. SLTF har satt
upp tre mål för kollektivtrafiken i
Sverige:
- År 2006 ska medelutsläppen från
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Det är viktigt att få
ungdomar att använda
kollektivtrafiken. Men
SLTF efterlyser också
ökade insatser för re-
krytering till bran-
schen. Unga männis-
kor måste tycka att
det är lockande att
arbeta där.

JärnvägsforumNordic Rail Group
vill genom information, debatt och
andra former för opinionsbildning

främja en sund och rationell ut-
veckling av järnvägstrafiken.
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busstransporterna motsvara det lag-
krav som kommer att gälla för nya
bussar samma år.
- Kollektivtrafikens egna utsläpp av
växthusgaser ska, räknat per resenär,
minskas med 30 procent från 2000 till
2020 och med 10 procent från 2000
till 2006.
- Utsläppen av växthusgaser i Sverige
ska minskas genom att kollektivtrafik-
ens marknadsandel ökas.

Ungdomar

SLTF lägger ner stora resurser på att
intressera ungdomar för kollektivtra-
fiken. Det sker genom olika projekt.
Så till exempel har alla gymnasieele-
ver fått pocketboken Färdlektyr där
några av landets främsta författare
medverkar.

Men det räcker inte att få ungdo-
mar att använda kollektivtrafiken. Det
gäller också att kunna rekrytera till
branschen. SLTF har krävt ett särskilt
gymnasieprogram för utbildning av
buss- och taxiförare. Den hårda verk-

ligheten är att under de närmaste åren
behöver buss- och taxiföretagen
rekrytera tusentals förare, för att ta två
exempel.

Mansdominerat

Trafiksektorn är av tradition mansdo-
minerad. Anita Stenhardt menar att
detta är på väg att ändras. SLTF är ett
exempel på det, på kontoret är det
en jämn fördelning mellan män och
kvinnor. Men hon påpekar att det inte
enbart handlar om manligt/kvinnligt.
Det är överhuvudtaget viktigt att få
in nya människor i branschen. Att
unga människor tycker det är lockan-
de att arbeta där.

En förklaring till den traditionella
mansdominansen är förstås att
trafiksektorn har varit så teknikinrik-
tad. Nu kommer i allt större utsträck-
ning andra grupper in, till exempel
marknadsförare. Det bidrar till
att ändra den sneda könsfördelning-
en.
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På en del banor räcker kapacite-
ten inte till. Det bästa sättet att
lösadet problemet är givetvis att

bygga ut järnvägen. När det inte går
eller dröjer och det uppstår trängsel
finns det också de som förespråkar ett
auktionsförfarande för att fördela ut-
rymmet. Lennart
Sparring anser att
det är en idé som
bör prövas. Det
skulle kunna
leda till att gods-
trafikens intressen kommer bättre till
sin rätt.

Han understryker vikten av att vid
auktionsförfarandet ha ett samhälls-
ekonomiskt synsätt, vilket vore till

Lennart Sparring, Green Cargo:

Glöm inte godstrafiken vid
järnvägssatsningarna

fördel för godstrafiken. Lennart Spar-
ring tycker att samverkan med person-
trafiken i de flesta fall fungerar bra.
Men i framför allt storstadsområdena
finns det flaskhalsar.

En populär åsikt är att godset kan
transporteras på
nätterna och att

man kan låta per-
sontrafiken dispo-

nera banan på da-
garna.

- Men så enkelt är
det inte. Det finns till exempel hög-
värdigt gods som inte kan hänvisas
enbart till nattransporter.

Investeringar för att öka kapacite-
ten och att auktionera ut tider för spår-

utnyttjande är alltså två viktiga frågor.
Lennart Sparring pekar på en tredje
och lika viktig insats. Det handlar om
sådant som bärighetshöjande åtgärder,
förstärkning av broar eller förbättring
av signalsystemet.

Inte lika klatschigt

- Det är kanske inte lika klatschigt som
att exempelvis bygga och inviga
ett nytt resecentrum. Men det är åt-
gärder där man genom relativt små
investeringar kan få mycket god ef-
fekt.

Lennart Sparring har erfarenhet
både av person- och godstrafik på järn-
väg. Han konstaterar att förutsättning-
arna skiljer sig i hög grad.

- Det är en helt annan värld när
man förhandlar med en motpart inom
till exempel stålindustrin än att vara
verksam inom persontrafiken.

Helhetsgrepp

Han framhåller att det har skett myck-
et stora förändringar inom godstrafi-
ken på järnväg i Sverige. Idag tas på
ett annat sätt än tidigare ett helhets-
grepp där man ser hela flödet ”från
ax till limpa”.

Det finns både ett stort intresse och
ett stort kunnande hos många företag.
Lennart Sparring tar som exempel
Hennes & Mauritz och IKEA. För dem
är den stora utmaningen inte främst
vad som sker i butiken utan den mö-
dosamma vägen dit. Men båda dessa

- Revirtänkan-
de och beto-
ning av kon-
kurrens mellan
trafikslagen
leder ofta till
en konstlad
motsättning,
anser Lennart
Sparring som
hellre framhål-
ler samverkan.
Foto: Peter Ly-
dén.

Green Cargo ser Järnvägsforum som en viktig påtryckarorganisation för att hävda godstrafik-
ens intressen. Det finns en oro hos näringslivet och företagen att de stora järnvägsinveste-
ringar som ska göras framför allt kommer att gynna persontrafiken. Posten är ett exempel på
en av våra kunder som anser att persontrafiken gynnas. Det säger Lennart Sparring, ansvarig
för samhällskontakter i Green Cargo och som deltar i arbetet att organisera det nya Järn-
vägsforum.

”Bärighetshöjande åtgär-
der är kanske inte lika
klatschigt som att inviga
ett nytt resecentrum”
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företag har utvecklat imponerande sys-
tem för att lösa problemen. Här har
järnvägen hävdat sig bra. Bland an-
nat därför att det handlar om trans-
porter av stora volymer skrymmande
gods där tåget har klara fördelar.

För Green Cargo har den traditio-
nella svenska basindustrin med pro-
dukter som trä och stål fortfarande en
central roll. Men även vid exempel-
vis transporter av farligt gods har järn-
vägen stora fördelar och där finns det
möjligheter att öka marknadsandelar-
na ytterligare.

Nya produkter med högre varuvär-
de har inledningsvis passat bättre för
bil- och flygtransporter. Lennart Spar-
ring säger att järnvägen efter hand har
hakat på.

Gods på återresan

En viktig fråga för transportbranschen,
och då inte bara järnvägen, har länge
varit hur man ska kunna förbättra möj-
ligheterna att få gods också på återre-
san och komma bort från det inte sär-
skilt rationella eller ekonomiska
att färdas långa sträckor med tomma
vagnar. Också på det här området sker
en snabb utveckling. Ett exempel är
samarbetet med Volvo där tågen knyts
ihop i en slinga Gent-Olofström-Gö-
teborg-Olofström-Gent med samord-
ning också med Umeå.

Återvinning och kretsloppstänkan-
de är en viktig ingrediens i Green Car-
gos verksamhetsidé. Här har järnvä-
gen gamla traditioner, till exempel
skrottransporter, att bygga vidare på.

Lennart Sparring pekar på ytterli-
gare en nisch, nämligen transport av
udda produkter. Det kan röra sig om
transformatorer eller betongbalkar.
Alltså skrymmande produkter som det
är svårt att transportera på vägarna.

- Järnvägsfolk har alltid gillat pla-
nering och att hitta lösningar på den
här typen av utmaningar.

EU:s viktiga roll

Lennart Sparring framhåller att gods-
trafiken på järnväg är internationell.
Kunderna tänker internationellt. Han
pekar på EU:s viktiga roll. Det är
populärt att utgjuta sig över byråkra-
tin i Bryssel. Men Lennart Sparring

Det finns enligt Lennart Sparring en oro hos näringslivet att de stora järnvägsin-
vesteringarna framför allt kommer att gynna persontrafiken. Foto: Peter Lydén.

Generella åtgärder
- Höjd bärighet.
- Möjlighet att använda större vag-

nar (utvidgad lastprofil).
- Anpassning av signalsystem. Idag

är signalsystemet i huvudsak an-
passat till persontåg med hög has-
tighet och hög bromsförmåga. De
tunga godstågen har längre broms-
sträcka. Ett problem med nuvaran-
de signalsystem är att det begrän-
sar möjligheten att utveckla ökad
axellast och högre hastigheter.

Geografiskt avgränsade åtgärder
- Dubbelspår Hallsberg-Mjölby.
- Fyrspår Hässleholm-Lund-Mal-
mö.

- Kapacitetshöjning Stockholm-
Hallsberg-Göteborg.

- Förbättringar på rangerbangårdar-
na.

Samverkan mellan transportsla-
gen (intermodala transporter)

Terminalerna är en grundläggande
förutsättning för samverkan mellan
transportslagen och för att kunder
som saknar egen spåranslutning ska
kunna använda järnvägstransporter.
Statens ansvar bör utvidgas till att
gälla också terminaler och hamn-
och industrispår. Banverket bör sva-
ra för anslutningen till hamnen och
spåren på terminalområdet.

Stockholm norr, Hallsberg, Malmö,
Göteborg och Jönköping är de orter
där det enligt Green Cargo är störst
behov av terminaler. Man vill ock-
så ha ett aktivt samarbete med ett
antal hamnar i Sverige. Man har pe-
kat ut Göteborg, Varberg, Trelleborg,
Oxelösund och Stockholmsregionen.
I Stockholm bör det ske en koncen-
tration till en hamn.

Angelägna frågor för godstrafik på järnväg

Vilka insatser anser Green Cargo är angelägnast för långsiktigt hållba-
ra godstransporter? Företaget har angett följande punkter:
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Staffan Håkanson anser att kritikerna
underskattar de dynamiska effekterna
av investeringar i spårburen trafik.
Debatten blir ofta ensidig eftersom den
koncentreras
på ett enstaka
projekt.

- Det sägs
att SL, Stor-
s t o ckho lms
Lokaltrafik, går med förlust. Men
också bilisterna har ju nytta av att vi
har en fungerande kollektivtrafik.
Annars skulle det bli ännu fler bilar
och ännu längre köer på vägarna in
till Stockholm. Bilresan skulle ta längre
tid och det skulle bli fler olyckor. Där-
för är det rimligt att kostnaderna för
kollektivtrafiken betalas av alla via
skattsedeln.

Staffan Håkanson ser det som en
mycket angelägen uppgift för det nya
Järnvägsforum att aktivt delta i debat-
ten om samhällsnyttan med investe-
ringar i spårburen trafik.

Negativ bild

En annan viktig uppgift är att vända
den negativa bild som finns av järn-
vägen för närvarande.

- Folk vill åka tåg. Förbättras utbu-

det så ökar intresset. Det kan jag
exempelvis se på sträckan Västerås-
Stockholm. Men samtidigt är det så
att järnvägen har fått en dålig image.

Det är alltför mycket
som inte fungerar.
Uppsala-pendeln är
ett aktuellt exempel.
Staffan Håkanson

konstaterar att resenä-
rerna inte är lika kritiska när flyget
inte fungerar. Men det är uppenbart
att människor är engagerade i tåg-
trafiken. Kritiken är i grunden något
positivt. Det gäller att ta till vara det
engagemang och det intresse som
finns.

- Något som är förödande är när
de olika aktörerna i järnvägssektorn
går ut och skyller på varandra när det
uppstår problem. Allmänheten har
bara intresse av att problemen blir lös-
ta. Det är sektorns ansvar att genom-
föra förbättringar och gemensamt
lösa problemen, inte bara utreda
vems felet är.

Positiv utveckling

Staffan Håkanson säger att järnvägen
har haft en positiv utveckling. Det
har gjorts stora investeringar under
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tycker att det är överdrivet, åtminsto-
ne i det här sammanhanget. Han lyf-
ter hellre fram EU:s roll som pådriva-
re till exempel när det gäller att
harmonisera det europeiska järnvägs-
systemet. Problemet är nog inte så
mycket EU utan en del av de stora na-
tionerna i gemenskapen som har svårt
att överge sitt nationella tänkande.

- Vi i Sverige har som liten nation
nytta av att EU driver på.

Konstlad motsättning

Den trafikpolitiska debatten har en då-
lig tradition av revirtänkande och
betoning av konkurrens mellan trafik-
slagen. Lennart Sparring tycker att det
är en konstlad motsättning. Transpor-
ter har inget egenvärde utan görs med
ett syfte där förutsättningarna bestäms
av varuägaren/kunden och som vin-
ner på att transportslagen kan sam-
verka.

Men kärnan i verksamheten är gi-
vetvis tåget. En centralt begrepp är
tredjepartslogistik, d v s lagerhante-
ring och andra serviceuppgifter för
kundens räkning.

Kombitrafik

Resonemang om samverkan leder
ofrånkomligt in på kombitrafik. Len-
nart Sparring konstaterar att det har
varit svårt att komma i gång men att
det nu går allt bättre. Både redare och
åkerier är mer positiva till ett begyn-
nande samarbete.

En förklaring till åkeriernas ökade
intresse menar han är bristen på
chaufförer som förutses öka i takt med
förväntad tillväxt. Den har gjort att in-
tresset för samarbete med järnvägen
har ökat. Den stora drivkraften är dock
kundnytta. Kombioperatörerna måste
leverera tjänster som kunderna vill ha.

Han förutspår att under de närmaste
20-30 åren kommer samarbetet att öka
successivt, bland annat genom mer av
standardiserade lösningar. Det är an-
geläget att få fram en standardiserad
lätt lastbärare som är staplingsbar och
som kan användas såväl i sjöfart som
på järnväg och landsväg.

Staffan Håkanson, Bombardier:

Osaklig debatt om
samhällsnyttan

Vi har en osaklig debatt om den samhällsekonomiska nyt-
tan med järnvägsinvesteringar. Satsningar på spårburen
trafik är bra för samhället ur flera olika aspekter - till ex-
empel miljö, säkerhet och regional utveckling. Om man
hade haft det snäva synsätt som en del debattörer har
idag skulle tunnelbanan i Stockholm aldrig ha byggts. Gör
man det tankeexperimentet blir det tydligt att resone-
manget om samhällsekonomi måste nyanseras. Det säger
Staffan Håkanson, VD i Bombardier Transportation.

”Stockholms Central ut-
nyttjas för dåligt. Jämför
med hur effektivt Arlanda
utnyttjar banorna”
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- Kritikerna underskattar de dynamiska effekterna av investeringar i spårburen trafik, säger Staffan Håkanson.

1990-talet. X 2000 innebar på flera
sätt en nytändning för tågtrafiken,
inte minst när det gällde servicetän-
kandet.

- Det blev en vitalisering i en ål-
derdomlig och förstelnad bransch. Det
var till exempel bra att göra en upp-
delning i SJ och Banverket.

Svårt att ändra

- Men aktörernas förändringskraft har
inte varit lika stor. En förklaring
är att järnvägen har varit en mono-
pol- och teknokratkultur. Det har va-
rit svårt för de nya krafter som har
kommit in i branschen att ändra på
den kulturen. Det finns fortfarande
brister i till exempel serviceanda.

- Genom att ha ett ödmjukt förhåll-
ningssätt, genom samverkan och en
vilja att utveckla och förnya oss har
vi fantastiska möjligheter att få
allmänhetens förtroende.

- En förutsättning för att lyckas är

att aktörerna kommer bort från
revirtänkandet och i stället samverkar.
Avregleringen har varit bra men den
får inte leda till att man bara tänkerpå
sig själv.

Järnvägsutredningen har föreslagit
att en Järnvägsstyrelse inrättas. Staf-
fan Håkanson tycker att det behövs ett
organ som tar ett övergripande ansvar.
Han ser dock en risk för ökad byråkra-
ti. Vad järnvägen i stället behöver är
mindre byråkrati och ökad affärsinrik-
ning.

Utnyttja spåren

En fråga som Staffan Håkanson skul-
le vilja ha utredd är hur spårkapacite-
tenkan användas bättre.

- Framför allt Stockholms Central ut-
nyttjas alldeles för dåligt, med
kilometeravstånd mellan tågen. Med
ett modernt ledningssystem och
direktkontakt med förarna borde det gå
att ändra på detta. Jämför med hur

effektivt Arlanda utnyttjar banorna.
Jag kanske har fel men det är jag inte
övertygad om innan sakkunskapen
har bevisat det.

Järnvägsindustrin

Järnvägsindustrin har givetvis en
framskjuten roll i Järnvägsforum.
Staffan Håkanson pekar på den sto-
ra förändring som har skett. Den ti-
digare nationella industrin har glo-
baliserats. Det anser han är bra. Men
problemet är att globaliseringen inte
har genomförts fullt ut.

- Många av våra konkurrenter är
skyddade vilket gör att svenska järn-
vägsprodukter inte kan konkurrera på
lika villkor. Det drabbar svensk järn-
vägsindustri. Den har ett enormt kun-
nande som måste tas till vara.
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SWEDTRAIN 2002

SWEDTRAIN:s mål är att öka kun-
skapen om fördelarna med spårbu-
ren trafik och främja järnvägsin-
dustrin och järnvägssektorns ut-
veckling och konkurrenskraft ge-
nom:
• Regelbundet ordna samrådsmö-
ten med berörda myndigheter och
organisationer för att underlätta in-
troduktion av ny teknik.
• Forskning inom svenska univer-
sitet och högskolor.
• Kontinuerligt kommunicera med
myndigheter, politiker och media
som företrädare för svensk järn-
vägsindustri.
• Sprida information om svensk
järnvägsindustri.
• Arrangera föreningsmöten.
• Årligen samla in och samman-
ställa statistik om järnvägssektorns
ekonomiska betydelse.
Ordförande är Jan C Lundgren, ope-
rations-/engineeringansvarig för
fem anläggningar inom Bombar-
dier Transportation i Västerås.

SWEDTRAIN
Box 5510
114 82 Stockholm
tel 08 782 08 00
e-post: swedtrain@vi.se
hemsida: www.swedtrain.org

”Slå vakt om den kompetenta
svenska järnvägsindustrin”

Järnvägssektorn förknippas i allmän-
het med stora företag som Bombar-
dier och SJ. Men i det mångfacettera-
de system som järnvägen utgör ingår
många kompetenser och specialiteter
och där Sverige ligger långt framme
på många områden.

Det är just för små och medelstora
företag som SWEDTRAIN ska bli en
röst i Järnvägsforum. Tanken är allt-
så att SWEDTRAIN ska företräda dem
genom ett kollektivt medlemskap. Fo-
kus är på företag som har verksam-
het i Sverige. De behöver dock inte
vara svenskägda. Det rör sig framför
allt om verkstadsföretag men även om
en växande skara entreprenadföretag.

Han anser att den avreglering som
har skett i järnvägssektorn är bra.
Men problemet är att svensk järnvägs-
industri inte konkurrerar på lika vill-
kor. Medan företag från andra länder
är välkomna att slåss om uppdrag i
Sverige är marknaden i praktiken
stängd för svenska järnvägsföretag på
många utländska marknader.

Anders Östergren ser det som en
angelägen uppgift för Järnvägsforum
att försöka ändra på detta. Det ska inte
minst ske genom att den svenska
regeringen uppmanas att driva frågan
i EU.

En annan viktig uppgift är enligt
Anders Östergren att få ökad förstå-
else för att det lönar sig att satsa på
bra materiel.

- Vi måste få inte minst politiker
att inse att det behövs både tålamod
och pengar för att få saker som fung-
erar. Materielen kanske blir dyrare än
vad man först hade tänkt sig men i
gengäld får man bättre driftsäkerhet.
Och sköter man inte underhållet får

man så småningom problem. Det
finns ingen genväg.

- Det behövs också en ökad förstå-
else för att järnvägen är ett komplice-
rat system där de olika delarna häng-
er ihop. Det är inte som att bygga en
väg.

Sverige har en mycket kompetent järnvägsindustri. Men vi känner en viss oro
inför framtiden. Vi tror att Järnvägsforum ska göra det lättare att föra fram järnvägsindu-
strins synpunkter. Det säger Anders Östergren, sekreterare i SWEDTRAIN, samarbets-
organ för järnvägsindustrin och tillhörande infrastruktur. Man har ett 20-tal medlemmar.
Föreningen har sitt sekretariat hos VI, Sveriges Verkstadsindustrier.

Vart går pengarna?

Tanken är att 100 miljarder ska sat-
sas på järnvägen. Anders Östergren
är orolig för att alltför mycket kom-
mer att gå till baninvesteringar.
Många miljarder är redan inteckna-
de av olika projekt som Hallandsås,
Citytunneln och Getingmidjan i Stock-
holm.

- Vad är det för mening med att läg-
ga merparten av pengarna på banor
om det sedan saknas pengar till for-
don och annan materiel?

Anders Östergren anser att man bör
finna vägar för att underlätta inför-
skaffandet av nya fordon.

Han ifrågasätter också den nuva-
rande planeringsprocessen. Han tyck-
er inte den är tillräckligt dynamisk i
den föränderliga värld vi lever i där
det snabbt kan bli nya förutsättning-
ar och konkurrensvillkor.

Samtidigt understryker han det po-
sitiva i att det satsas så mycket på järn-
vägen. Det gäller nu för branschen
att leva upp till förväntningarna.
Järnvägsforum ska bli järnvägssektorns
röst på samma sätt som övriga transport-
slag har Svenska Vägföreningen, Sjöfarts-
forum och Svenskt Flyg. Anders Östergren
anser att Järnvägsforum också måste sam-
arbeta med dem. Järnvägen är en del av
det totala transportsystemet och måste
därför samverka med andra trafikslag.

- Det skulle till exempel vara bra
om vi gemensamt kan agera så att
infrastrukturen får sin beskärda del av
kakan i konkurrensen med andra
angelägna samhällsområden.
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operabilitet) hyser optimism sedan
man under de senaste månaderna
lyckats komma mer överens om hur
en ny vitbok, ”Towards an Integrated
European Railway Area”,skall tolkas.

Mot bakgrund av många års erfa-
renheter är jag försiktigt optimistisk
till att några påtagliga framsteg kan
göras innan den gränsöverskridande
järnvägstrafiken ytterligare tappat
marknad.

Järnvägsindustrins organisation
UNIFIE är optimistisk beträffande
persontrafiken, men fortsatt återhåll-
sam att godstrafiktrenden vänder. Det-
ta trots att alla studier visar att infark-
ten och miljön på vägar ytterligare för-
sämras. I samtliga länder satsas fort-
farande på nationella prestigeprojekt
för skräddarsydda höghastighetssys-
tem. DB:s stolthet Köln-Frankfurt kan
sålunda med 4 procent vertikalprofil
endast trafikeras av en enda tågtyp -
Siemens ICE. Konkurrenter göre sig
icke besvär.

Per-Erik Olson

Årets internationella konferens och mässa angående höghastighetsjärnväg hade förlagts till
Madrid 23-26 oktober och var den fjärde sedan denna form för presentation av järnvägens
framsteg inrättades 1992 i Bryssel. En iakttagelse var att Spanien har gjort beundransvärda
framsteg när det gäller persontrafik på järnväg.

EurailSpeed är arrangerat med
överinseende av EU och spons-
rat av UIC/CER (internationel-

la resp europeiska järnvägsunionen)
och UNIFE(de europeiska järnvägsin-
dustriernas samverkansorganisation),
Renfe/GIF(spanska statsjärnvägarna/
banverket) samt under medverkan
från USA genom HSGTA (High speed
ground transportation Association).

Närmare 2000 deltagare hade kom-
mit för att lyssna och deltaga. Under
15 sessioner gjordes närmare 150 pre-
sentationer med tillfällen till inlägg.
Härtill ett flertal presskonferenser.
Den högtidiga invigningen verkställ-
des personligen av Spaniens kung
Juan Carlos.

Mässan var arrangerad i anslutning
till konferenslokalerna och första da-
gen invigdes också i strålande sol ut-
omhusexpon av ett tiotal nya europe-
iska höghastighetståg.

På lördagen avslutades med alter-
nativa studiebesök,där flertalet valde
att åka till Sevilla på den nu 10 år gam-
la AVE-banan (Alta Velocidad)med 300
km/h.

Spanien beundransvärt

För att börja med värdlandet Spaniens
insatser på persontrafikområdet är
dessa beundransvärda. Framgångarna
illustreras enklast av tabellen nedan:

Marknadsandelar Madrid-Sevilla
Transportform            1991    2000

Järnväg 14 54
Personbil 60 34
Buss 15   8
Flyg 11   4

Genom systematisk målmedveten
satsning på kvalitet, såväl vad gäller
infrastruktur och rullande materiel
som punktlighet (idag 99,7 procent
med resegaranti) har målen uppnåtts.

Stimulerad av dessa resultat, som
uppmärksammats över hela världen
går nu Spanien vidare och planerar att
kring årsskiftet börja trafikera en del
av sträckan Madrid-Barcelona, som är
byggd för topphastigheten 350 km/h.

Härigenom tar Spanien ledningen
i världens höghastighetsliga. Två nya
tågsystem är under produktion och vi-
sades upp och beskrevs vid Eu-
railSpeed. Den snabbaste varianten är
AVE S103 av DB ICE3 växlad för 350
km/h med 8,8MW effekt fördelad på
varannan axel.

Tillsammans med Bombardier har
Talgo med sin tradition som pionjär
på korglutning i Spanien utvecklat ett
tåg med enkelaxelupphängda vagnar
och två lok med samma effekt och
längd (200m) som S108, samma plats-
vikt (ca 1 ton) med 318 platser mot 404
för S103.

Samarbete över gränserna

För att kort beröra sessioner och före-
drag, ägnades stor uppmärksamhet åt
det förväntade gränsöverskridande
samarbetet. Huvudaktörer är EU, med
Direktoratet för energi & transport
samt UIC med IRCA (startad redan
1885 som F&U samverkansorgan
inom statsjärnvägarna.

Det nybildade AEIF(europeiska or-
ganisationen för interoperabilitet,
samt deras regelbok ERC(europeiska
regler för konformitet) och
TSI(tekniska specifikationer för inter-
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Till följd av att regeringen i in-
frastrukturpropositionen har
gett mycket utrymme till ny-

investeringar och upprustning av det
svenska järnvägsnätet finns idag en
mycket stor utvecklingspotential
inom den spårburna trafiken. 100 mil-
jarder kronor är avsatta till den svens-
ka järnvägen fram till år 2015, vilket
är en fördubbling jämfört med tidiga-
re givna anslag.

Framtiden för det svenska järn-
vägsnätet ser ljus ut. Efter planperio-
den (2015) kommer många stora pro-
jekt att vara slutförda, t.ex. tunneln
genom Hallandsås, Citytunneln i
Malmö, Citybanan i Stockholm, Bot-
niabanan och Ostlänken.

Godstransporter

För godstransporter på järnväg är net-
toresultatet av utvecklingen under
1990-talet negativ. Förutsättningarna
för utveckling av godstransporterna
på järnväg kan bli gynnsammare un-
der nästkomman-
de 10-årsperiod.
Till skillnad från
1990-talet finns
inga planer på
att öka vikt och
längd på lastbi-
larna, medan
däremot Banverket har påbörjat en
upprustning av nätet för högre axel-
last och större lastprofil. De första sys-
temen har kommit igång och flera är
under utbyggnad.

När Botniabanan och Götalandsba-
nan står klara kommer en omstruk-

Hur ska de 100 miljarderna
användas på bästa sätt?

turering av linjenätet att ske. Botnia-
banan innebär radikalt kortare trans-
porttider och bättre tillgänglighet till
de stora marknaderna i Norrland. Gö-
talandsbanan innebär på samma sätt
bättre tillgänglighet till Borås och Jön-
köping som är viktiga centra för hög-
värdigt gods.

Tungtrafiknätet

Ett svenskt tungtrafiknät för godstra-
fiken bör få särskild uppmärksamhet
vid revideringen av den fastställda
stomnätsplanen och planerna för läns-
trafikanläggningar. De investeringar
som krävs för att bygga ut järnvägs-
nätet för tung godstrafik kan delas in
i olika grupper beroende på olika funk-
tionella krav.

För att tillgodose den tunga indu-
strins transportbehov i framtiden ska-
pas på sikt särskilda tungtrafikstråk för
vagnslasttrafik med högre axeltryck
och bärighet. Detta nät skall förbinda
de viktigaste marknaderna för råva-

ror och också
mata till sjöfarten
via vissa termi-
naler.

Målsättningen
är att skapa ett
tungtrafiknät för

systemtåg och vagnslaster med högt
axeltryck och hög bärighet i de vikti-
gaste relationerna och en
högsta hastighet på 100-120 km/h på
stomnätet. Detta kommer att medge
en effektiv produktion och korta trans-
porttider.

Infrastrukturen måste utvecklas

även vad det gäller strömförsörjning
och signalsystem. Det senare måste
anpassas för att klara av högre gods-
tågshastigheter i kombination med
mjukare inbromsning. Som ett
komplement till infrastrukturutbygg-
nader byggs avancerade datorbasera-
de trafikledningssystem ut. Dessa op-
timerar infrastrukturens användning
samt styr tågen på ett optimalt sätt ur
kraftförsörjningssynpunkt.

Matartrafik

Den största delen av godstrafiken al-
stras inte vid stomnätet utan vid
länsjärnvägar eller industrispår. De re-
gionala och lokala matartransporter-
na är således viktiga länkar i trans-
porten som helhet. Det är därför lika
viktigt att hålla en lika hög standard
på matartrafiken som på fjärrtrafiken.
En transportkedja är inte starkare än
dess svagaste länk.

I framtida nätverk med ökad sam-
verkan mellan transportmedlen är det
viktigt att terminalerna är strategiskt
belägna så att omlastning kan ske på
ett så effektivt sätt som möjligt. Järn-
vägen kan samverka i ett interregio-
nalt transportsystem där fartyg, färja,
lastbil och flyg ingår.

Vagnslasttrafiken kan utvecklas
framför allt mot högre kapacitet och
lägre kostnad genom högre axellaster,
25-30 ton, större lastprofil och större
tåglängder.

Banverket har i sin stomnätsplan ett
investeringsprogram för att höja ax-
ellasten till 25 ton på stora delar av
nätet. Detta görs i första hand selek-

På uppdrag av Järnvägsforum NRG har John Fridlund utarbetat rapporten ”Ett nytt trafik-
system och transportsystem på järnväg 2015 –100 miljarder investerade i infrastrukturen
för att skapa ett långsiktigt hållbart trafikslag”. Den beskriver översiktligt utvecklingen och
möjligheterna med de nya utbyggnaderna och behandlar både godstransporter och person-
trafik. I det följande sammanfattas rapporten.

”Förutsättningarna för ut-
veckling av godstranspor-
terna på järnväg kan bli
gynnsammare under nästa
10-årsperiod”
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tivt för systemtåg på utvalda banor ef-
ter industrins behov och kommer se-
nare att kunna utnyttjas för den allmän-
na vagnslasttrafiken.

John Fridlund, 23 år, är
student på Väg- och vat-
tenbyggnadsteknik vid
KTH. Sedan april 2002
har han praktiserat hos
Anders Lundberg på Rai-
lize International. I höst
har han påbörjat sitt exa-
mensarbete under sitt sis-
ta utbildningsår.

”År 2015 kan ett rimligt
värde vara 6 miljarder
personkilometer för
snabbtågstrafiken i
Sverige, alltså en ökning
på cirka 200 procent”

Kombitrafiken

För att utveckla kombitrafiken krävs
en differentiering i två system:
tungkombi, som är det nuvarande sys-
temet och lättkombi som är en helt
ny produkt.

Det framtida kombitrafiknätet kan
bestå av både ett tungkombinät och
ett lättkombinät. Lättkombinätet kan
också utnyttjas för matartransporter
till tungkombinätet och till hamnar-
na. Lättkombinätet kommer på grund
av lägre tågvikter och förutsatt att con-
tainrar inte är för tunga, att i viss mån
kunna utnyttja delar av det framtida
höghastighetsnätet.

Snabbgodstrafik

Kraven på kort transporttid och exakt
tidhållning är mycket höga på mark-
naden för snabbgodstrafik. Det är god-
sets karaktär eller kundkrav som
gör att visst gods måste transporteras
snabbt. Typiska exempel är tidningar
och färskvaror, som tappar sitt värde
om det inte kom-
mer fram i tid.

För vissa gods-
slag, till exempel
reservdelar, är det
inte godsets ka-
raktär   i sig som
kräver snabbhet
utan centralise-
ringen av lager inom industrin och
handel som ställer allt större krav på
snabba transporter.

Med ett allt större utbud av snabba
frekventa dagtåg borde potentialen till
utveckling av expressgods finnas. Men
samtidigt finns en konflikt mellan kor-
ta stationsuppehåll och lastning och
lossning av expressgods, som måste
finna en lösning.

Persontrafik

Persontrafiken nådde år 2001 sin störs-
ta volym någonsin i Sverige och
järnvägen har också börjat ta mark-
nadsandelar.

Transportarbetet för X 2000 uppgår

idag till drygt 2 miljarder personkilo-
meter och svarar därmed för cirka 25
procent av det totala persontransport-
arbetet på de svenska järnvägarna. År
2015 kan ett rimligt värde vara 6 mil-
jarder personkilometer för snabbtågs-
trafiken i Sverige, alltså en ökning på
cirka 200 procent.

Investeringar i järnvägsnätet i de
tätbefolkade stråken medför större
res- och transporttidsförkortningar än
en ytterligare utbyggnad av flyg- och
vägnätet. Med ett fullt utbyggt nät av
motorvägar är tidsvinster på endast
5-10 procent möjliga att uppnå, med-
an en halvering av restiderna är fullt
möjliga genom en konsekvent utbygg-
nad av järnvägens infrastruktur.

Samordna investeringarna

Hittills har arbetet med att samordna
investeringarna i infrastrukturen
inte varit tillräckligt för att erforderli-
ga politiska beslut skall kunna
fattas. Avvägningen mellan investe-
ringar i det s.k. gemensamma vägnä-
tet och i det tunga järnvägsnätet krä-
ver ytterligare utredningar och analy-
ser.

En rimlig prioritering vore att satsa
mer på de regionalt vik-

tiga riks- och läns-
vägarna och på de

stora nationella strå-
ken på järnvägsnätet.

På så sätt skulle en för
hela landet bra
kombination av

väg- och järnvägsnät
kunna skapas, ett vitt

förgrenat vägnät med hög standard
inom regionerna i samverkan med ett
kapacitetsstarkt och snabbt järnvägs-
nät mellan regionerna.

Med en ökad handel följer ett ökat
behov av personkontakter, som med-
för en ökning av affärs- och tjänstere-
sor över gränserna. Även utbytet i
utbildningen, t.ex. mellan högskolor
i Europa, förväntas öka ungdomsre-
sandet. Till detta kommer ett ökat tu-
rist- och fritidsresande.

Storregioner

I det europeiska perspektivet kan ett
antal storregioner växa fram men en
ökad integration mellan de stora regi-

onerna kommer också att ske som
följd av att ekonomiska och adminis-
trativa gränser försvinner och att
infrastrukturen förbättras. Med hjälp
av en utbyggd infrastruktur, framför
allt järnvägar, kan också flerkärniga
regioner växa fram.

I ett nordiskt perspektiv kan ett an-
tal sådana flerkärniga regioner växa
sig starka, t.ex. Öresundsregionen,
Mälardalsregionen och Göteborg-Os-
loregionen. I ett svenskt perspektiv
kan ytterligare flerkärniga regioner
växa fram,t.ex. längs Norrlandskus-
ten, i Småland och i Blekinge. Sådana
regioner ger större valfrihet när det
gäller bostad, arbete och utbildning
men genererar också ett högre resan-
de.

När projekt som tunneln genom
Hallandsås, Citytunneln i Malmö, Ci-
tybanan i Stockholm, Botniabanan och
Ostlänken med flera står klara kom-
mer kapaciteten runt storstäderna att
vara förbättrad jämfört med dagens
läge. Även på andra ställen som t.ex.
längs Norrlandskusten kommer de re-
gionala och interregionala resmöjlig-
heterna att öka avsevärt. Stora positi-
va effekter kommer att kunna uppnås
inte minst i Norrland.

Med välutvecklade regionaltågsys-
tem kommer tidsavstånden inom re-
gionerna att minska vilket innebär vid-
gade arbetsmarknader med större
upptagningsområden. Arbets- och stu-
diependling kommer att tillhöra
vardagen, inte bara runt storstäderna.
Även i landets mindre regioner
skapas förutsättningar för detta.



Vad ska ”nya” NRG arbeta med?
Välkommen med synpunkter

Vid det extra årsmötet den 2 december ska beslut tas om en
omorganisation av nuvarande Järnvägsforum NRG. Det kommer
att bildas två organisationer. Dels Järnvägsforum som blir en
lobbyorganisation för tågoperatörer, järnvägsindustri och andra
aktörer inom järnvägssektorn. Dels ”nya” NRG som blir en
förening för i huvudsak enskilda medlemmar.

Vad ska ”nya” NRG arbeta med? En idé som vi tror kan vara
fruktbar är en inriktning på trafikant- och
konsumentperspektivet. Idag finns det inte någon organisation
som tar ett samlat grepp över den spårburna trafiken utifrån den
enskilde resenärens intressen. Här tror vi att ”nya” NRG har en
viktig uppgift att fylla, i samarbete med till exempel
pendelföreningar, pensionärs- och handikapporganisationer,
konsument- och fackliga organisationer.

Men också framför allt småföretag har ett behov av en
organisation som för fram deras krav och önskemål när det gäller
förbättringar inom godstrafiken på järnväg.

Vad tycker du om den här idén? Du är välkommen med
synpunkter. Skicka dem till: Järnvägsforum Nordic Rail Group,
Kungsholmsgatan 21, 6 tr., 112 27 STOCKHOLM.
Eller e-posta till: info@jarnvagsforum.se


