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Vid det extra föreningsmötet
den 2 december förra året
togs beslutet att organisera om

Järnvägsforum NRG. Det finns nu två
organisationer. Dels Järnvägsforum
som är en organisation för bland an-
dra tågoperatörer och järnvägsindu-
strin. Dels NRG som är en förening
för i huvudsak enskilda medlemmar
men även till exempel godskunder.

Omedelbart efter det extra fören-
ingsmötet påbörjades arbetet att for-
ma det ”nya” NRG. Den 10 april har
NRG sitt årsmöte. Därmed är den nya
organisationen definitivt på plats. Vil-
ka frågor ska NRG arbeta med? På
annan plats i tidningen redovisas en
preliminär verksamhetsplan för det
här året. I planen sammanfattas för-
eningens inriktning i fyra punkter:
- företräda resenärers och godskund-
ers intressen
- initiera åtgärder som förutses gagna
tågtransportkunderna
- initiera åtgärder som förutses leda
till att tågtrafikens konkurrenskraft
ökar
- stimulera medlemmarna till aktivt
agerande för järnvägen och tågtrafi-
ken.

Det finns redan ett antal pendlar-
organisationer och andra föreningar
som arbetar för järnvägens utveckling.
De gör ett utmärkt
arbete. Det är natur-
ligtvis inte mening-
en att NRG ska kon-
kurrera med dem. Vi
ska i stället samarbeta. Jag ser fram-
för mig att NRG får en övergripande
och rikstäckande funktion. Andra sam-
arbetspartners kan vara handikappor-
ganisationer och pensionärsorganisa-
tioner.

Vilka konkreta frågor är det mest
angeläget att driva? Jag ska peka på
några.  En självklar uppgift är att häv-
da järnvägens intressen. Både NRG
och Järnvägsforum måste se till att
järnvägen får en rejäl andel av de in-

frastruktursatsningar som ska göras
under de kommande åren. Banverkets
förslag till Framtidsplan är grunden
för det fortsatta arbetet. I år kommer
dessutom tre viktiga utredningar.
Godstransportdelegationen kommer
med ett delbetänkande. Och så läm-
nar både Kollektivtrafikkommittén och
Järnvägsutredningen sina slutbetän-
kanden. Givetvis kommer NRG att
lämna synpunkter på de här utred-
ningarna.

Vi kommer att noga följa hur SJ
hanterar sina ekonomiska problem
och vilka slutsatser företaget drar av
den uppkomna situationen. Det gäl-
ler bland annat upphandling av tåg-
trafik.

Ökad tillgänglighet, ett enkelt och
smidigt biljettsystem som fungerar
över länsgränserna, att tågen håller
tiderna och att trafikanterna får bra
information – det är några områden
som NRG ska bevaka. Men inte minst
kravet på rättidighet är naturligtvis
nära kopplat till behovet av stora in-
vesteringar i järnvägssektorn.

En angelägen fråga för resenärer-
na är att förbättra resevillkoren. Bland

andra Konsu-
mentverke t

anser att de vill-
kor och möjlig-

heter till kompensation som SJ erbju-
der resenärerna är otillräckliga. Både
Järnvägsutredningen och Kollektivtra-
fikkommittén studerar hur villkoren
ska kunna förbättras. Ambitionen är
att hitta en gemensam lösning för hela
transportsektorn. Men, säger Järn-
vägsutredningens ordförande Jan
Brandborn i en intervju i detta num-
mer av Modern Järnväg, lyckas inte
det kommer utredningen att lägga
fram ett förslag enbart för järnvägs-
sektorn.

NRG bör också kunna bli en lobby-
organisation för godskunder. Det gäl-
ler exempelvis deras behov att hitta
lösningar för en enklare lasthantering.

NRG har en bra bas att stå på ge-
nom att vi har många kunniga och en-
gagerade medlemmar. Men en helt
nödvändig förutsättning för att NRG
ska bli framgångsrikt är att vi blir
många fler medlemmar och fler akti-
va medlemmar. Vi kommer att så
snabbt som möjligt efter årsmötet star-
ta en kampanj för att blir fler i fören-
ingen.

Vi ska också se till att medlemmar-
na får möjlighet att vara aktiva. Bland
annat ska vi komma med ett förslag
hur organisationen med regionombud
kan utvecklas. För NRG ska förstås
synas och höras i hela Sverige. Expert-
rådet kommer att fortsätta att ha en
viktig roll.

Välkommen i det ”nya” NRG. Hör
gärna av dig med synpunkter och för-
slag.

Välkommen i ”nya” NRG

NRG:s ordfö-
rande Kjell Se-
vefjord.

”Vi måste bli fler medlem-
mar och fler aktiva med-
lemmar”
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Några medlemsröster om
järnvägen och om NRG

Lena Aldenmark
Foto: Anna Ledin-Ehrencrona

Modern Järnväg har bett några
medlemmar i föreningen att
kommentera två frågor som vi
har ställt.

1. Vilka är de viktigaste kraven
för att stärka järnvägens posi-
tion?

2. Vilka förväntningar har du på
NRG och vilka frågor bör för-
eningen framför allt driva?

Lena Aldenmark,
Helsingborg
Fråga 1:
Jag tror att de viktigaste kraven för
att utveckla järnvägstrafiken (person-
trafiken) är att kollektivtrafiken, in-
kluderat järnvägstrafiken ”får kosta”.
Det går inte längre att upphandla tra-
fik där lägsta pris är en alltför avgö-
rande faktor.

Hänsyn måste tas till anställnings-
villkor/arbetsmiljö och arbetsorgani-
sation. De som upphandlar trafik
måste ta sitt ansvar och verkligen ta
reda på att de som lägger anbud är
seriösa och har rätt kostnadsbild, t ex

när det gäller kollektivavtalet.
Sen tycker jag det är önskvärt att

konkurrens bland tågoperatörerna
sker på lika villkor.

Det är osmakligt att statsjärnvägar
i Europa via subventioner i det egna
landet kan komma hit och lägga an-
bud på upphandlad trafik.

I min vision är kollektivtrafik en pri-
oriterad verksamhet om än kanske
inte på samma nivå som vård, skola
och omsorg. Självklart måste de sats-
ningar som finns aviserade när det
gäller infrastrukturen, d v s spåren,
fullföljas. Det gäller såväl nyinveste-
ringar som att få ordning på det efter-
släpande underhållet av spåren. Sen
måste också baskvaliteterna som t ex
rättidighet prioriteras, vilket hänger
ihop med satsningar i infrastrukturen
enligt ovan.

Fråga 2:
Proffsigare, konsten att förena det
genuina järnvägsintresset med en
”modern folklig” lobbyorganisation.
Billobbyisterna är så oerhört starka och
många så det behövs en motkraft även
på trafikantsidan.

Arbeta ihop med Järnvägsforum för
att utnyttja å ena sidan det breda folk-
liga trafikantintresset med det mer
strikt lobbyinriktade Järnvägsforum.

Få fler yngre medlemmar och kvin-
nor. Få in jämställdhetsperspektivet.
Eftersom det är fler kvinnor än män
som åker kollektivt tror jag att det är
värt att satsa på den frågeställningen.
Medlemsbasen måste breddas.

Frågor NRG bör driva är att kollek-
tivtrafiken, järnvägstrafiken, får för-
utsättningar att utvecklas.

Utifrån trafikantintresset är det
satsningar på infrastrukturen som är
viktiga.

Fortsätta peka på miljöargumenten.
Utifrån de anställdas perspektiv är

det drägliga och utvecklande arbets-
förhållanden som är det viktiga.

Järnvägens säkerhetsfaktor måste
också betonas, även om det kanske är

så att de flesta förutsätter att järnvä-
gen är säker och det därför är en själv-
klarhet.

Bengt Stelin,
Ludvika
Fråga 1:
- Pålitlighet. Med pålitlighet avser jag
att tågen håller avgångs- och
ankomsttider.

- Kundanpassade tidtabeller.
- Enkelt biljettsystem
- Klar och tydlig information om

restider och biljettsystem. Jag ska ta
ett exempel på hur det inte ska gå till.
En resenär från Rättvik skulle resa
till Göteborg och fick följande infor-
mation.

Rättvik har ingen järnvägsförbin-
delse till Borlänge. Resenären rekom-
menderades att ta buss till Borlänge.
Sedan SJ från Borlänge till Stockholm
och därifrån med X 2000 till Göteborg.

Den enklaste och rätta vägen i det
här fallet är tåg, med Tåg i Bergsla-
gen, Rättvik-Borlänge-Ludvika-Öre-
bro. Från Örebro SJ till Göteborg.

Fråga 2:
- Lobbyverksamhet och därigenom
påverka beslutsfattarna.
- Seminarier där medlemmarna med
sina erfarenheter beskriver och stäl-
ler realistiska förslag/krav på besluts-
fattarna.
Olle Bylesjö, Luleå
Fråga 1:Några medlemsröster om järnvä-
gen och om NRG.
Modern Järnväg har bett några medlem-
mar i föreningen att kommentera två
frågor som vi har ställt.
1. Vilka är de viktigaste kraven för att stär-
ka järnvägens position?
2. Vilka förväntningar har du på NRG och
vilka frågor bör föreningen framför allt dri-
va?

Olle Bylesjö,
Luleå
Fråga 1:
För att positivt kunna påverka järnvägens
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Olle Bylesjö, Luleå

roll som ett attraktivt transportmedel mås-
te vi komma med något nytt. Vi måste se
framåt.

Vi måste ställa oss frågan: Varför
ökar inte volymen järnvägstranspor-
ter när produktionen i samhället ökar?
Var ligger felet eller felen?

En sådan analys bör ge oss möjlig-
het till eftertanke och hjälpa oss att
forma ett antal frågeställningar.

Kan vi tillfredsställa kundernas
krav och förväntningar? Låt inte fo-
kuseringen enbart stanna på en ök-
ning av tågresandet. Även godstrafik-
ens behov måste beaktas. Näringsli-
vet är i stort behov av ett effektivt
transportnät för sina exportvaror.
Glöm inte att den tunga basindustrin
fortfarande bidrar med stora export-
intäkter.

Några konkreta förslag:
- Förhandla fram fler systemtrans-

porter genom att bygga ut det kapillä-
ra spåsystemet (från dörr till dörr)

- Bygg partiella dubbelspår – till ex-
empel mellan två stationer – för att
öka framkomligheten

- Utveckla tågstyrningen så att
godståg kan köras utan tidtabell

- Utveckla och förnya vagnparken
- Öka axellasterna till 25 ton på ett

betydligt större nät än vad som nu är
planerat

- Öka hastigheten för godståg.

Fråga 2:
Om NRG ska bli slagkraftig i sin roll som
pådrivare och idékläckare bör vi ställa oss
några frågor:

- Vem lyssnar på oss?
- Vem vill vi påverka?
- Hur vill vi påverka?
- Hur kan vi påverka?
Ett område som bör ligga inom

NRG:s intressesfär är att vara sam-
manhållande för den befintliga och
framtids järnvägsforskningen. En
framtidsforskning med inriktning på
nytänkande.

Jag ska nämna ett par exempel på
nödvändig forskning. För att järnvä-
gen ska vara attraktiv som transport-
medel måste kostnadsbilden vara den
rätta och kostnaderna så låga som
möjligt. Vi vet att underhåll av såväl
spår som lok och vagnar är en av de

större kostnadsdrivarna inom bran-
schen. Vi vet också att nuvarande
bromssystem för godsvagnar förorsa-
kar det största slitaget på räls och hjul.

Forskningen bör därför inrikta sig
på att hitta ett nytt bromssystem för
godsvagnar som med dagens elektro-
nikutveckling kan ersätta luftsyste-
met.

En annan stor kostnadsdrivare är
terminalhanteringen. Förutom kostna-
den för omlastningar bör man ställa
sig frågan hur länge arbetarskyddet
kommer att godta att bangårdsperso-
nalen kliver in mellan vagnarna för
att hänga på kopplet. Forska därför
fram centralkopplet.

Jag tror att NRG kan tillföra järnvä-
gen ett nytänkande om vi inte tittar
för mycket i backspegeln.

Och lyssna på kunderna för det är
de som betalar!

Sven-Rune Svensson,
 Särö
Fråga 1:
Det viktigaste är att tillräckligt med kapital
ställs till järnvägens förfogande. Kapital för
investeringar och reinvesteringar i
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infrastrukturen. Här måste regering och
riksdag ta sitt verkliga ansvar för
att få trovärdighet i sitt tal om bland annat
miljömålen.

Avgörande för en positiv utveckling
av järnvägsdriften är en väl utveck-
lad infrastruktur. Järnvägens infra-
struktur kan inte i nuläget påstås
fungera tillfredsställande. Driftsstör-
ningarna är alltför allmänt förekom-
mande. Detta bland annat på grund
av eftersläpande investeringar och re-
investeringar i infrastrukturen.

Inte ens i den nya ”Framtidsplan
för järnvägen” föreslås tillräckliga
medel för att komma ikapp det efter-
släpande underhållet. En mängd fel-
källor kommer att bestå som innebär
förseningar och irritation bland rese-
närer och godskunder som inte alltid
riktar sin kritik mot rätt instans.

Den föreslagna infrastruktursats-
ningens 100 miljarder kan verka im-
ponerande. Men egentligen behövs
den dubbla summan för att täcka in
angelägna projekt med hänsyn till
eftersläpningarna och genom att re-
gering och riksdag redan intecknat
medel.

Operatörerna – både statliga och
privata –  måste också ha ambitiösa
mål.

Det behövs innovationer vad gäl-
ler fordonens utformning och kvali-
tet. En hög servicenivå är ett måste.

Till detta krävs också kapital. Dessvär-
re har samtliga operatörer dålig eko-
nomi till följd av snåla anbud i kon-
kurrens med utländskt kapital om tra-
fikeringsrättigheter.

Den av Jan Brandborn föreslagna
Järnvägsstyrelsen är – i det läge järn-
vägen nu befinner sig –  ett stort steg
i rätt riktning. Givetvis bör säkerhets-
frågor och tågledning ligga på detta
neutrala plan.

Rikstrafikens uppgifter i stort bör
också läggas här. Varför inte avveckla
Rikstrafiken efter den ”misshandel”
som Tågkompaniet och även andra
operatörer har fått utstå? Järnvägsdrift
och planering kräver kompetens.

Frågan om ett lok- och vagnbolag
direkt under näringsdepartementet
har diskuterats. Detta kan vara en god
idé. TGOJ kan till exempel renodlas
för detta ändamål. Leasa in och ut
fordon, köpa och sälja, ta över kon-
trakt med mera. Startplattan kan ex-
empelvis vara nuvarande egna fordon,
fordon som SJ inte behöver för sin nu-
varande drift och SJ-kontrakt med tåg-
tillverkaren  Alstom för de nya Mäl-
artågen.

Fråga 2:
NRG:s övergripande mål måste vara:
Mera järnväg och bättre järnväg när
detta är samhällsekonomiskt och mil-
jömässigt motiverat. Det får inte fin-

nas ett spår av nostalgi i NRG:s verk-
samhet. NRG måste vara en intensiv
och engagerad pådrivare och lobbyist
gentemot politiker på alla nivåer, men
också mot operatörer, fordonstillverk-
are och dem som sköter fordonsun-
derhåll. Även företag som levererar
kringservice måste hållas under upp-
sikt.

För att NRG ska kunna förverkliga
sina mål ska föreningen ha en bra
kontakt med sina medlemmar genom
en väl utvecklad tvåvägskommunika-
tion. Tidningen Modern Järnväg är då
en viktig del även i framtiden.

Ekonomin kan bli ett problem. Be-
sparingsförslag bör diskuteras men
medlemsavgiften ska hållas på en rim-
lig nivå.

Organisationen med regionombud
kan vara en viktig del i informationen.
Ska den vara kvar måste den genom-
gå en ordentlig översyn.

Inom NRG finns en omfattande och
djup teknisk och organisatorisk kom-
petens i järnvägsfrågor. Den bör tyd-
liggöras, utnyttjas och marknadsföras.

Många och engagerade medlem-
mar är en förutsättning för NRG:s
verksamhet. Ambitiösa medlemsvärv-
ningskampanjer är ett måste.

NRG behövs och har framtiden för
sig.
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NRG:s syfte är att utifrån ett kundper-
spektiv förbättra förutsättningarna för
att resa och att skicka gods med tåg.
För att främja det syftet ska NRG ar-
beta med följande inriktning:

- företräda resenärers och gods-
kunders intressen

- initiera åtgärder som förutses gag-
na tågtransportkunderna

- initiera åtgärder som förutses leda
till att tågtrafikens konkurrenskraft
ökar

- stimulera medlemmarna till ak-
tivt agerande för järnvägen och tåg-
trafiken.

NRG ska verka för att kvaliteten och

tillgängligheten i transportsystemet
motsvarar berättigade krav från nytt-
jarna och att detta kan ske med att-
raktiva priser. Bra samverkan med
andra transportmedel ska också beto-
nas.

Det finns idag ingen samlande in-
tresseorganisation som arbetar för tåg-
transportkunderna. Däremot finns det
mindre kundgrupper eller intresse-
sammanslutningar som arbetar i den
riktningen, till exempel olika pendlar-
föreningar.

NRG har uppfattningen att en för-
ening med den inriktning som här har
beskrivits kan få politiskt stöd liksom

NRG:s verksamhet under 2003
Hur och med vilka frågor ska NRG arbeta? Inför årsmötet den
10 april har en preliminär verksamhetsplan tagits fram. Här re-
dovisas huvudpunkterna i verksamhetsplanen.

stöd från regionala, fackliga med fle-
ra organisationer. Sådant stöd kan för-
hoppningsvis också generera de ytter-
ligare intäkter som NRG behöver för
en kraftfull verksamhet.

Att öka intäkterna för att förbättra
handlingsutrymmet blir en huvudupp-
gift för NRG framöver. Med konsu-
mentinriktningen som grund bör NRG
kunna locka många nya, enskilda
medlemmar, knyta till sig organisatio-
ner och föreningar som arbetar med
samma syfte och få sponsorbidrag.

För att bli framgångsrik i sitt arbe-
te ska NRG kännetecknas av trovär-
dighet och trohet mot sitt syfte. Den
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viktigaste grunden för allt opinionsar-
bete är att man uppfattas som seriös
och kunnig. Den medlemsbas som
NRG vilar på utgör en bra förutsätt-
ning för at skapa trovärdighet.

Aktiviteter under 3003

Bland andra följande aktiviteter står
på dagordningen för NRG under 2003.

- Organisera kansliarbetet (beman-
ning, teknisk utrustning med mera).

- Utforma en plan för medlems-
värvning. Detta är givetvis en av de
absolut angelägnaste aktiviteterna.

- Planera för utgivning av Modern
Järnväg med fyra nummer under 2003
och ta ställning till den fortsatta ut-
givningen.

- Utforma en kommunikationsplan
för NRG.

- Utforma en plan för arbetet i ex-

pertrådet (se särskild artikel om exper-
trådet).

- Utforma en plan för regionom-
budens arbete. Den kund- och med-
lemsnära verksamhetsinriktning som
förening strävar efter förutsätter en
lokal/regional förankring. I den strä-
van har regionombuden en viktig roll.

- Planera för att delta i mässan
Nordic Rail i Jönköping och SLTF:s
Resmässa i Göteborg. Här ges goda
möjligheter att presentera NRG och att
värva medlemmar.

- Behandla och ta ställning till vik-
tiga utredningar:

- delbetänkande från Godstransport-
delegationen

- slutbetänkande från Kollektivtra-
fikkommittén samt

- slutbetänkande från Järnvägsut-
redningen.
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Tydligare direktiv till Jernhusen
”Stationerna ska tjäna järnvägens
och resenärernas intressen”

Järnvägsutredningen konstate-
rar att Sverige är i jämförelse
med ett antal andra länder det
enda exemplet på att samban-
det mellan järnvägsfastigheter-
na och järnvägen påtagligt har
brutits.
   Detta måste enligt utred-
ningen ändras. Det måste klart
framgå av direktiven att Jernhu-
sen, som ansvarar för fastighe-
terna, ska sätta transportsek-
torns och resenärernas intres-
sen främst.

Järnvägsutredningens ordfö
rande Jan Brandborn betonar
att det är inte Jernhusen som

     har gjort något fel. Man har ar-
betat helt enligt de givna direktiven.
Men det borde självklart ha varit så
att Jernhusen fått i uppdrag att i för-
sta hand arbeta med utgångspunkt
från de trafikpolitiska målen, säger
Jan Brandborn.

Inför risken att ett antal stationer
skulle säljas med negativa konse-
kvenser för järnvägstrafiken kontak-
tade Jan Brandborn dåvarande nä-
ringsministern Björn Rosengren som
agerade snabbt och gav Järn-
vägsutredningen tilläggsdirektiv i frå-
gan samt bromsade upp försäljning-
en.

I näringsdepartementet

I en skrivelse till regeringen föreslår
Järnvägsutredningen att Jernhusen
placeras direkt under transportminis-
tern på näringsdepartementet. På så
sätt blir det en tydligare koppling till
de trafikpolitiska målen.

Jernhusen bör dock fortsätta att vara
ett bolag. Skälet är enligt Jan Brand-

born att myndighetsformen gör det svå-
rare att agera snabbt vid affärsuppgö-
relser. En myndighet kan inte heller
använda de ekonomiska resurserna på
samma fria sätt som ett bolag.

Samråd

För givetvis ska Jernhusen också i fort-
sättningen kunna göra sig av med
marktillgångar och byggnader som inte
anses tjäna järnvägens behov. Det ska
ske med största möjliga förtjänst men
försäljning och uthyrning måste före-
gås av ett samråd med
berörd kommun, Ban-
verket, Vägverket,
Rikstrafiken och Läns-
trafiken.

Alla förändringar av servicen på sta-
tionerna måste göras i samverkan med
aktörerna. Dessa är bland andra tågo-
peratörer, trafikhuvudmän, busstrafik-
företag och taxi. Men utredningen
framhåller att också de har ett ansvar
att klargöra för Jernhusen vilka krav
och förväntningar de har.

Jan Brandborn understryker vikten
av långsiktighet. De ansvariga måste
undvika att hamna i den situationen
att en planerad utbyggnad av tågtrafik
försvåras av att en järnvägsfastighet
har sålts. Det långsiktiga tänkandet
kan också innebära att man ser till att
hitta ett alternativ innan försäljning-
en genomförs och där bygger en helt
ny station eller anläggning.

 - Långsiktighet, samråd och inte
snabba affärer måste sättas i centrum,
säger Jan Brandborn.

Kommunerna

Kommunerna har en viktig roll och är
naturligtvis också tänkbara köpare av
mark och byggnader. Men utredning-
en betonar att det är viktigt att järn-
vägssektorn i sina kontakter med kom-
munerna i första hand agerar utifrån

ett transportpolitiskt perspektiv. Utred-
ningen skriver: ”Det bör inte förutsät-
tas att kommunerna själva anser att
de har i uppdrag att företräda det
transportpolitiska intresset gentemot
järnvägssektorns aktörer. Åtminstone
inte i större utsträckning än vad reg-
lerna i Miljöbalken och Plan- och
Bygglagen stadgar.”

Riksintresse

Utredningen föreslår att Boverket
och trafikverken återigen prövar hur

begreppet
riksintresse

ska tolkas
när det gäller ut-

vecklingen av infrastruktursystem -
särskilt när det gäller kraven på de-
taljering av framtida om- och utbygg-
nad av systemen.  Jan Brandborn sam-
manfattar i utredningen den föreslag-
na organisationsförändringen på föl-
jande sätt:

 ”För att stationerna och terminale-
rna ska utvecklas till väl fungerande
knutpunkter för olika typer av trafik,
måste det komma till stånd ett aktivt
samarbete mellan alla berörda parter
under hela processen från planering
till genomförande och drift av statio-
nen. I processen får inget transport-
slag diskrimineras.”

Han föreslår att Banverket och Väg-
verket tillsammans med Rikstrafiken
och berörda kommuner får i uppdrag
att koordinera ett sådant arbete.

Det finns enligt Jan Brandborn inte
något allvarligare exempel på försälj-
ningar enligt de gällande direktiven
som har skadat järnvägstrafiken. Pla-
nerade försäljningar bromsades allt-
så upp. Det finns en bred uppslutning
kring utredningens förslag. Det kan
bli ett snabbt beslut eftersom reger-
ingen inte torde behöva gå till riksda-
gen för beslut.

Kan man säga att de direktiv Jern-

”Långsiktighet, samråd och
inte snabba affärer måste
sättas i centrum”
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husen fick är ett resultat av en alltför
långt driven avregleringsiver inom
järnvägssektorn?

”Finputsning”

Jan Brandborn vill snarare se de för-
slag som utredningen lagt fram som
en ”finputsning” av avregleringen.

- Det borde självklart ha varit så att Jernhusen fått i uppdrag att i första hand arbeta med utgångspunkt från de trafikpolitiska
målen, säger Jan Brandborn.. Foto: Stefan Bohlin.

Bättre resevillkor för resenärerna är en av uppgifterna för Järnvägsutrednignen i det fortsatta arbetet. Målet är att få gemensam-
ma villkor för hela transportsektorn.
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Järnvägsutredningens fortsatta arbete

Utredningen om järnvägens fastigheter är en skrivelse till regeringen
från Järnvägsutredningen. Man har tidigare lämnat ett delbetänkande,”Rätt
på spåret” (redovisat i nr 3/2002 av Modern  Järnväg). Järnvägsutredning-
ens fortsatta arbete omfattar:

- Analys av olika organisationsalternativ där bland annat upphandling
och monopolfrågor ska belysas.

- Resevillkor. Där samverkar Järnvägsutredningen med Kollektivtrafik-
kommittén. Målet är att förbättra resevillkoren för resenärerna och att
få gemensamma villkor för hela transportsektorn. Men går inte det kom-
mer Järnvägsutredningen enligt Jan Brandborn att arbeta vidare med
förbättringar av resevillkoren inom järnvägssektorn.

- Vagnparken

- Utbildning

- Olönsam godstrafik



Modern Järnväg 1/2003

11

Lennart Serder beskriver i den
här artikeln det arbete exper-
trådet har utfört under de
gångna åren och vilken roll det
är tänkt att ha i det ”nya” NRG.
Att förbereda föreningens re-
missvar, göra utredningar och
att följa den pågående forsk-
ningen blir de viktigaste uppgif-
terna.

Under många år när föreningen hette
Framtida Järnvägstrafik fanns det i
föreningen ett Tekniskt råd och ett Tra-
fikekonomiskt råd. Som namnen ang-
er sysslade det förstnämna framförallt
med tekniska utvecklingsfrågor för
järnvägen medan det andra ägnade sig
åt att diskutera trafikpolitik och andra
frågor som påverkar järnvägens kon-
kurrensförmåga, t.ex. frågan om av-
reglering.

För ett par år sedan beslutade sty-
relsen att de två råden skulle slås ihop
till ett expertråd. Rådet kom i stort sett
att bestå av de tidigare medlemmarna
i de två råden, och antalet ledamöter
blev 20. Den stora numerären gjorde
att rådet inom sig försökte bilda arbets-
grupper med inriktningarna persontra-
fik, godstrafik och trafikpolitik.

Ganska snart stod det emellertid
klart att det inte var rationellt med en
sådan uppdelning. Många frågor be-
rörde två eller alla arbetsgrupperna och
därför slopades dessa efter ett år.

Under de senaste åren har expert-
rådet ägnat mycket tid åt att inventera
den forskning inom järnvägssektorn
som pågår inom olika universitet och
högskolor för att försöka initiera pro-
jekt där man ansåg att det finns stora
kunskapsbrister. Expertrådet har ock-
så hållit möten med företrädare för
Banverket för att bl.a. diskutera vad

sektorsrollen innebär och med
företrädare för Järnvägsinspektionen
för att utröna om regelverk och till-
ståndsprövning är en hjälp eller ett
hinder för att åstadkomma konkur-
renskraftig järnvägstrafik.

”Getingmidjan”

Expertrådet har också arbetat med
remissyttranden från föreningens
sida. Senast lades ett stort arbete av
flera av rådets medlemmar ner på att
föreslå interimslösningar för ”Geting-
midjan” i Stockholm i avvaktan på att
en pendeltågstunnel kan färdigställas.

Genom att NRG och därmed också
expertrådet nu får ett lite annorlunda
syfte planeras en förändring av rådets
sammansättning och arbetssätt. Det
nya expertrådet ska bestå av ett litet
antal personer som på olika sätt kan
företräda järnvägens kunder.

Den huvudsakliga uppgiften för ex-
pertrådet blir att förbereda förening-
ens remissvar på de rapporter fören-
ingen får för yttrande eller som sty-
relsen anser att bör yttra sig över.
Aktuella sådana är t.ex. Banverkets
framtidsplan och Järnvägsutredning-
en. Andra frågor som expertrådet kan
få på sitt bord kan vara mindre utred-
ningar som beställs av styrelsen eller
av Järnvägsforum.

Följa forskningen

Det är viktigt att expertrådet håller sig
ajour med utvecklingen inom järn-
vägssektorn och rådet kommer därför
att fortsätta att ha nära kontakter med
myndigheter och företag i branschen.
Rådet bör också fortsätta att följa den
pågående forskningen och se till att
nya forskningsrön tas till vara till järn-
vägskundernas bästa.

Eftersom rådet kommer att bestå av
ett litet antal personer är det viktigt

Expertrådet får viktig
roll i det ”nya” NRG

att det också finns ett antal sakkunni-
ga inom föreningen som kan bistå
expertrådet med synpunkter och kun-
skaper.

Sammansättning av det nya expert-
rådet och identifiering av ett antal sak-
kunniga personer i dess omgivning
pågår och ska kunna presenteras för
medlemmarna i samband med årsmö-
tet i april.

Lennart Serder

Att förbereda remissvar, göra utredning-
ar och att följa den pågående forskning-
en blr de viktigaste uppgifterna för ex-
pertrådet, skriver Lennart Serder i den
här artikeln.
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Ett nytt biljettsystem som
spränger länsgränserna

Ett biljettsystem som är enkelt
för kollektivtrafikresenärerna
att använda. Det är en ambition
som står mycket högt på dag-
ordningen hos bland andra SJ
och trafikhuvudmännen. I ambi-
tionen ingår också att biljett-
systemet ska kunna användas
oberoende av länsgränserna.
Medborgarnas resvanor överenstäm-
mer inte med hur länsgränserna har
ritats upp. Man bor i ett län men ar-
betar eller studerar i ett annat.

Detta är naturligtvis särskilt tydligt
i storstadsregionerna, inte minst i Mä-
lardalen.

Det som kallas regionförstoring blir
alltmer en realitet i Mälardalen. Där
har också arbetet med att utveckla ett
nytt biljettsystem hunnit långt.

- Det slumpade sig så i slutet av
1990-talet att SJ behövde ett nytt bil-
jettsystem samtidigt som den spårbur-
na trafiken i Mälardalen utvecklades,
säger Jonas Falk, en av dem som på
SJ har varit engage-
rad i att ta fram det
nya systemet och
sedan en kort tid
kundansvarig på Lin-
kon AB.

Jonas Falk påpekar att i många an-
dra länder är beslut om den här typen
av investeringar centralstyrda på po-
litisk nivå. Så är det inte i Sverige. Här
fattas i stället många av de viktiga be-
sluten av självständiga trafikhuvud-
män.

SJ tog risken

Det var alltså ett eget beslut av SJ att
utveckla ett nytt biljettsystem. Eller

som Jonas Falk uttrycker det: ”SJ be-
slöt att ta risken”. För en risk var det
givetvis att göra den här kostsamma
investeringen på ett område med
många obekanta faktorer.

Problemet med det gamla biljettsys-
temet var att det saknade tekniska för-
utsättningar att kommunicera. Det
nya ger helt nya möjligheter. Natur-
ligtvis att på ett enkelt sätt betala för
en resa och inte minst att kombinera.
Det öppnar också för andra tjänster.

En möjlighet är att resenären i kor-
tet kan lagra ett värde i en ”börs” som
är giltig oavsett trafikhuvudman. En
fördel som Jonas Falk pekar på är att
man på det här sättet har en ”biljett”
på fickan. Man behöver inte boka.

De stora måste delta

Det så kallade TiM-kortet i Mälarda-
len är ett exempel på det nya tänkan-
det. Jonas Falk understryker vikten av
att de stora trafikhuvudmännen del-
tar för att den typen av kort ska fung-
era maximalt för trafikanterna.

När detta skrivs i slutet av februari
är SL, Stor-
s tockholms
Lokaltrafik, på
väg att slutföra
förhandlingar-
na om ett nytt

biljettsystem. Också i Västsverige och
i Skåne är ett nytt biljettsystem på
gång.

Jonas Falk utgår ifrån att också an-
dra trafikhuvudmän kommer att
införa det nya systemet. Men en del
av dem tvekar eftersom det är en
stor investering.

Länsgränserna

Och hur går det då med det hinder som

länsgränserna utgör? Kommer hindret
att tas bort överallt?

- Ja, det är i varje fall en vacker tan-
ke, är Jonas Falks sammanfattning av
det aktuella läget.

Men att gå över nationsgränserna
är också ett intressant framtidsscena-
rio.

 Något av det mest spännande nu
händer i Danmark. Det kommer att
göra det möjligt att använda ett gemen-
samt kort både i Danmark och Sverige.

Däremot kan inte Jonas Falk se att
det under överblickbar tid kommer att
bli möjligt att införa ett kort för Euro-
pa. Skillnaderna är alltför stora. Inn-
an ett gemensamt kort införs måste
Europas järnvägar försöka hitta stan-
dardiserade lösningar på en rad an-
dra områden.

Det nya kortet öppnar möjligheter
att också erbjuda tjänster utanför själ-
va resan. Ett enkelt exempel på så-
dant som skulle kunna erbjudas är att
på resecentrat köpa kaffe eller använ-
da fotoautomaten. Jonas Falk poäng-
terar att varje trafikhuvudman är su-
verän att tillämpa kortet inom det ge-
mensamma systemet. Det väsentliga
är att nu finns de tekniska förutsätt-
ningarna att få ett modernt biljettsys-
tem.

Tekniken ger möjlighet till ett stort
antal tjänster. Den ger också möjlig-
het att styra mot att resenären gör
mera själv, något som givetvis stimu-
leras genom någon form av prisned-
sättning.

Men det nya biljettsystemet är inte
i sig ett rabattkort. Vad resan ska kos-
ta är till sist en politisk fråga.

TiM-kortet gör Mälardalen större

Det så kallade TiM-kortet för Mälar-

- Länsgränserna är ett hinder för en väl
fungerande kollektivtrafik med ett
modernt biljettsystem, säger Jonas Falk

”Det nya biljettsystemet är
inte i sig ett rabattkort.
  Vad resan ska kosta är
till sist en politiskk fråga”
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dalen är ett exempel på den utveck-
ling som har skett på senare år mot
ett enkelt system som går att använ-
da över länsgränserna. TiM, Trafik i
Mälardalen, är ett samarbete mellan
SJ, Länstrafiken i Sörmland och Öre-
bro, SL (Storstockholms Lokaltrafik),
Upplands Lokaltrafik och Västman-
lands Lokaltrafik.

Som synes omfattar Mälardalen i
det här fallet ett relativt stort område.

I systemet erbjuds resenärerna fem
olika sätt att resa i Mälardalen:

- För den som pendlar mellan två
orter dagligen.

- För den som pendlar mellan två
orter dagligen och ibland reser till nå-
gon annan ort.

- För den som reser ofta mellan två
orter.

- För den som reser då och då till
olika orter.

- För den som reser sällan.
I de två första alternativen laddar

resenären sitt TiM-kort. I nästa två lad-
das kortet med en börs på minst 300
och nax 3 000 kronor. I det sista alter-
nativet köper man biljetten i TiM-au-
tomaten och betalar med bank- eller
kontokort.
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På så sätt bidrar bilen till att stärka
kollektivtrafiken.  En grupp för vilken
Hela Resan är viktig är funktionshin-
drade. Rikstrafiken deltar i arbetet att
ta fram en strategi för tillgänglighet.
Målet är att kollektivtrafiken ska vara
tillgänglig för alla år 2010.

Utgångspunkten är naturligtvis att
vi ska uppnå det målet. Under arbe-
tets gång får vi sedan se vilka begräns-
ningar det eventuellt finns.

Tillgängligheten innebär till exem-
pel att det på vissa tåg ska vara två
platser för funktionshindrade, i stäl-
let för som nu en. Därför gäller det
att det blir rätt från början vid fordons-
beställningar.

Nöjd kund

Vad tycker då resenärerna om kollek-
tivtrafiken? Rikstrafiken har vid hit-
tills tre mätningar använt sig av ett
Nöjd kund-index (NKI).

- Vi kan se att resenärernas upp-
skattning av kollektivtrafiken har
minskat något. En förklaring kan vara
att resandet har ökat. Kollektivtrafiken
har fått nya trafikantgrupper som ser
på utbudet med nya ögon och ställer
högre krav än de invanda resenärer-
na.

Rikstrafiken är också engagerat i ar-
betet att ta fram en resegaranti som
ska omfatta alla trafikslag och Hela
resan. Kjell Dahlström konstaterar att
flyget för närvarande har den bästa
resegarantin. Också Arlanda Express
har en resegaranti.

Det finns i branschen en rädsla för
att resegarantin ska leda till orimliga
ersättningskrav.

Kjell Dahlström tror att den oron är
överdriven. Han menar att garantin
tvärtom kan få en positiv effekt och
locka fler resenärer genom att trygg-
heten ökar.

Hög kvalitet på kollektivtrafiken
med resenären i centrum är alltså må-
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Rikstrafiken har lagt ett
turbulent år bakom sig

År 2002 var ett turbulent år
för Rikstrafiken. Man kan säga
att det var det året då vi miste
vår oskuld, säger generaldirek-
tör Kjell Dahlström.
”Rikstrafikens uppgift är att ur rese-
närens perspektiv verka för ett sam-
verkande långväga kollektivtrafiksys-
tem av buss, båt, flyg och tågtrans-
porter. Målet är att skapa ett tillgäng-
ligt transportsystem med hög kvali-
tet, säker trafik och en god miljö samt
att uppnå en positiv regional utveck-
ling.”  Så är i sammanfattning Riks-
trafikens uppdrag. Verkligheten un-
der år 2002 har dock delvis präglats
av annat, konstaterar Kjell Dahl-
ström.

Turbulensen har bland annat hand-
lat om tågtrafiken i Norrland där Tåg-
kompaniet har utmanats av Connex
och där Rikstrafiken gjorde bedöm-
ningen att offerten från Connex var
den bästa.

- Vi har
följt reglerna
men natur-
ligtvis har vi
dragit en del
lärdomar av det inträffade. En lärdom
är att det frågeunderlag vi har måste
utvecklas. Vi ska utveckla kvalitets-
mätning och uppföljning.

Kjell Dahlström konstaterar att
upphandling av till exempel buss- och
tunnelbanetrafik inte innehåller sam-
ma komplikationer som upphandling
av tågtrafik. Det är i det förstnämn-
da fallet lättare att precisera och föl-
ja upp de åtaganden som har gjorts
vid anbudsgivningen.

30 avtal

När Rikstrafiken startade den 1 juli
1999 fanns det 6 avtal. Idag finns det
30 avtal. Kjell Dahlström påpekar att

alla avtal är unika. Så måste det bli
när de gäller allt från Gotlandstrafik
till nattågstrafik till och från Norrland.
Dessutom uppstår med jämna mellan-
rum nya förutsättningar vilket inne-
bär att avtalen måste omförhandlas.

- Det här är ett hantverk. Och vi har
lärt oss att de här processerna tar tid.

- En sak som vi måste utveckla är
att hitta rätt prisläge så att vi inte för-
leds att ta för låga bud. Vi måste ex-
empelvis vara uppmärksamma på pri-
serna kan vara dumpade. Därmed inte
sagt att vi har råkat ut för det i de upp-
handlingar som hittills har gjorts.

Hela Resan

Rikstrafiken ska arbeta med ett kund-
orienterat helhetsperspektiv med re-
senärens intressen i centrum. Ett nyck-
elbegrepp är Hela Resan. Det förut-
sätter samverkan mellan de olika tra-
fikslagen. Det får inte vara så att de
inblandade aktörerna skyller på var-

andra. Resenärerna är inte in-
tresserade av
den typen av

bortförklaringar.
Samverkanspro-

jektet Hela Resan, där alla trafikverk
deltar, har ett slutseminarium den 27
mars. Resenärerna ska uppleva att
resan är ”sömlös”, som Kjell Dahl-
ström uttrycker det.

Också bilen

Kjell Dahlström understryker att sam-
verkan och Hela resan också innefat-
tar bilen.

- Kanske 70 procent av all tågtrafik
kombineras med en bilresa. En intres-
sant utveckling är att antalet bilpoo-
ler ökar, både i Sverige och andra län-
der.

- Ett exempel är Schweiz. Den kraf-
tiga ökningen av bilpooler har fått som
en följd att också tågresandet har ökat.

”Kollektivtrafiken har fått nya
trafikantgrupper  som ser på
utbudet med nya ögon”
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let. Men det finns också andra fakto-
rer som ska beaktas vid upphandlinga-
rna.

Personalen

En sådan faktor som Kjell Dahlström
tycker att man måste ta hänsyn till är
de villkor som personalen har, även
om fackliga krav kan vara ett problem
i EU-sammanhang.

- Det är naturligtvis inte bra om ett
resultat av upphandlingen och byte av
operatör blir att personalen oroas och
far illa. Målet ska vara att övertagan-
det sker på ett stabilt och bra sätt.

Kjell Dahlström anser att avregle-
ringen har kommit för att stanna. Vi
håller nu på att lära oss en ny kultur.
Han tycker att nattågtrafiken till och
från Norrland är ett intressant exem-
pel på vad nyordningen kan leda till.

Den trafiken ansågs av de flesta
vara helt hopplös. Men så kom Tåg-
kompaniet med ett helt nytt koncept.
Sedan kom Connex och det var plöts-
ligt två kompetenta operatörer som var
intresserade av denna utdömda trafik.

Också för personalen är avregle-
ringen både en påfrestning och en ut-
maning. Kjell Dahlström menar att av-
regleringen kan öka valfriheten. Per-
sonalen får fler arbetsgivare att välja
mellan.

Det är mycket som händer inom
Rikstrafikens ansvarsområden för  när-
varande.  Det görs nu en utvärdering
av Rikstrafiken för att se om det finns
anledning att ändra direktiven och
uppdraget.

Roger Läth

- En resegaranti kan locka fler resenärer, tror Kjell Dahlström

Rikstrafiken deltar i arbetet att ta fram en strategi för tillgänglighet.
Målet är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglöig för alöla år 2010



Det ”nya” NRG tar form
Årsmöte den 10 april
Torsdagen den 10 april har ”nya” NRG sitt årsmöte. Det är det definitiva avstampet för den nya
organisationen efter det beslut som togs vid det extra föreningsmötet den 2 december förra året.
Det beslutet innebar att två organisationer bildades. Dels Järnvägsforum som är en lobbyorganisa-
tion 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 handi-
kapporganisationer, 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.

Självklart kommer NRG också att samverka med Järnvägsforum.

Tid för årsmötet: Torsdagen den 10 april kl. 16.00.
Plats: Sergel Plaza Hotell, Brunkebergstorg 9, Stockholm.


