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Två för kollektivtrafiken viktiga utred-
ningar är nu högaktuella genom att re-
missvar har lämnats. Det är Järnvägs-
utredningen och Kollektivtrafik-
kommitténs betänkande ”Kollektivtrafik
med människan i centrum”.

Båda utredningarna sätter konsumen-
ten i centrum och det är bra. Men det
hade varit önskvärt om de ägnat mer
uppmärksamhet åt hur resenärerna ska
få ökat inflytande. Ett exempel är det
pågående arbetet med att lägga fast en
policy för stationerna. Hur blir det med
tillgänglighet, öppettider och tillgång till
service? Det är naturligtvis frågor som
berör resenärerna i allra högsta grad.

En viktig fråga är en resegaranti som
omfattar hela resebranschen. Det har
inte precis varit något som branschen
högprioriterat. Det är nödvändigt att in-
föra en bra garanti som också i rimlig
grad innefattar ersättning för följdverk-

Att resa – en rättighet för alla

Kjell Sevefjord.

ningar av förseningar med mera som
gör att resenären missar till exempel ett
evenemang. Förhoppningsvis kan infö-
randet ske på frivillig väg och att lag-
stiftning inte behöver tillgripas. En re-
segaranti är ett bra konkurrensmedel.
Därför borde företagen vara intresse-
rade av att i eget intresse införa en bra
resegaranti. Men om inte det sker åter-
står lagstiftning.

Järnvägsutredningen föreslår en to-
tal avreglering. Men underlaget för den
ståndpunkten är bristfälligt. Regeringen
har gett LO-ekonomen Dan Andersson
i uppdrag att utreda effekterna av hit-
tills genomförda avregleringar. Det är
klokt att avvakta resultatet av hans ar-
bete.

Det kan inte nog understrykas att
satsningar på en bättre kollektivtrafik
kostar pengar. Många kommuner och
landsting har en mycket besvärlig eko-

nomisk situation. Kan trafiksektorn
hävda sig mot t ex sjukvården? Det är
ingen lätt ekvation. Men att vi har en
bra kollektivtrafik måste ses som en del
av välfärden. Rimliga möjligheter att
resa måste vara en rättighet för alla, inte
bara för dem som har bil. Det är ett rätt-
vise- och demokratikrav. Att ha tillgång
till kollektivtrafik är också viktigt både
för utbildning och för arbete.

Den 22 april äger NRG:s årsmöte
rum. Vi ska bland annat diskutera
NRG:s verksamhet och inriktning. Väl-
kommen till årsmötet.

NRG:s hemsida

NRG:s hemsida har adressen:
 www.nordic-rail-group.se. Där hittar
du information om NRG och om aktu-
ella järnvägs- och transportfrågor. Du
kan läsa artiklar och kommentarer i
Modern Järnväg. Välkommen med
inlägg om NRG, om hemsidan och
naturligtvis om järnvägen och trans-
portpolitiken.

Gerd Engman
ordförande
i Järnvägsforum

Till ny ordförande i Järnvägsforum har
valts Gerd Engman. Hon har nyligen
lämnat posten som landshövding i Öre-
bro län. Gerd Engman har varit
riksdagsledamot och bland annat sty-
relseordförande i Banverket. Hon
efterträder Bengt K Å Johansson som
ordförande i Järnvägsforum.

NRG:s årsmöte 22 april

NRG:s årsmöte äger rum den 22 april
på Radisson SAS, Södra Paviljongen,
konferensavdelningen (intill Central-
stationshuset), Stockholm. Årsmötet
börjar kl. 16.00. Från kl. 15.30 serve-
ras en enkel förtäring.

Vid årsmötet medverkar Märta-Lena
Schwaiger, vd i SLTF, Svenska
Lokaltrafikföreningen. Utöver sedvan-
liga årsmötesförhandlingar är en vik-
tig punkt på dagordningen en diskus-
sion om NRG:s verksamhet och in-
riktning.

NRG:s  ordförande
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Så här presenterar Jernhusen den del av
verksamheten som han ansvarar för: ”Ut-
vecklar och förvaltar attraktiva stations-
och kontorsmiljöer. Vi ger också företag
förutsättningar till bra affärsmöjligheter
genom att erbjuda lokaler i attraktiva mil-
jöer och bra lägen med närhet till kommu-
nikationer.”

Som Modern Järnväg tidigare har berät-
tat (nr 3/2003) har en särskild Stationskom-
mitté bildats på initiativ av Samtrafiken.
Den har till uppgift att för Jernhusen pre-
sentera hur man vill att stationerna ska
utvecklas.

Jernhusen levererar sedan en offert och
förhoppningsvis ska det alltså finnas en
överenskommelse i kraft den 1 juli.

Det är många intressenter involverade.
Inte bara till exempel järnvägs- och bussfö-
retag, Banverket och Vägverket utan ock-
så, och inte minst, kommunerna. Stationen
är viktig för att profilera en kommun. Det
finns dessutom drygt 20 länstrafikbolag.
Alla dessa ska samordna en gemensam be-
ställning till Jernhusen.

  Järnvägsutredningens ordförande Jan
Brandborn har sagt: - 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. Jern-
husen har ansvar för stationerna. Men det
är inte de som gör fel utan instruktionerna
som måste ändras.

”Nya” Jernhusen
Och det har nu också skett. Mikael Nor-
lander talar om ”Nya” Jernhusen. Om man
tidigare främst var inriktad på avkastning

ska man nu sätta resenärernas behov i cen-
trum. Men han understryker att det också
innebär att tillhandahålla kommersiell
verksamhet som resenärerna efterfrågar.
Kaféer och kiosker är väl det som då fram-
för allt kommer i fråga.

- Vi välkomnar självklart nya spännan-
de idéer. Mycker är redan provat som till
exempel kemtvätt eller frisersalong. Det
fungerade inte. Men det var ett tag sedan
så det behöver inte avskräcka från att pre-
sentera nya projekt.

Stationskommittén lägger nu ned ett jät-
tearbete på att försöka klarlägga vilka be-
hov det finns. Till sist blir det som vanligt
en avvägning mellan behoven och kostna-
den, vilken ska fördelas mellan de inblan-
dade intressenterna.

170 stationer
Jernhusen ansvarar för drygt 170 stationer.
Tidigare har man varit inriktad på att sälja
stationer. Mikael Norlander säger att det i
vissa fall är bra om kommunen kan ta över
stationen. Gången är den att om branschen
säger att den inte behöver stationen ska
kommunen tillfrågas. Om den inte heller
är intresserad gäller det för Jernhusen att
hitta hyresgäster. Men att i sådana fall locka
kommersiella intressen är inte alltid så
enkelt.

Om stationsbyggnaden används som en
del av kollektivresande är det önskvärda
förstås att det finns någon form av verk-
samhet på stationen, till exempel ett kafé.

En obemannad väntsal leder lätt till att
det blir skadegörelse. Att ha vakter blir dyrt
och skapar diskussioner om vem som ska
betala. Dessutom ger inte vakter den posi-

tiva bild av stationerna som man vill ha.
Då är det naturligtvis ett mer lockande
alternativ att se till att stationen är beman-
nad med till exempel kiosk- eller kaféper-
sonal.

Mikael Norlander påpekar att stationer-
na numera har en annan funktion än tidi-
gare. De personaltäta stationerna med
många olika funktioner har automatiserats
och rationaliserats. Det sista steget kan sä-
gas vara biljettautomaterna.

Bygga om
Några omfattande rivningar av stationer
lär det inte bli. Däremot att bygga om el-
ler komplettera en befintlig station som
inte längre är ändamålsenlig. Åre är ett
aktuellt exempel. Där projekteras för en
ny station eftersom den gamla har blivit
för liten.

 Mikael Norlander tar ett annat exem-
pel, Södertälje Syd. Det är uppenbart att
den stationen med tanke på resandeutveck-
lingen inte är helt ändamålsenlig. Men hur
får man den att fungera bättre?

Jernhusens ansvar gäller själva statio-
nerna. När det gäller skyltningen inom-
hus är det ett delat ansvar mellan Jernhu-
sen och Banverket. Plattformar och infor-
mationen på dem svarar Banverket för.
Banverket utreder nu införandet av ett nytt
skyltprogram, ett arbete som Jernhusen
deltar i.

Mikael Norlander framhåller att prin-
cipen alltid är att trafikinformation går före
reklam.

Även om resenärerna i ökad utsträck-
ning får information och bokar biljetter på
elektronisk väg är stationerna en viktig
komponent i kollektivtrafiken, säger Mi-
kael Norlander. Han pekar på utredning-
ar som visar att attraktiva stationer leder
till ökat resande.

Roger Läth
Strängnäs järnvägsstation är ett exempel på en station med personligt utseende. Stationsbyggnaden
har en öppen och inbjudande arkitektur.

”Nya” Jernhusen i startgroparna
för att utveckla stationerna

Mikael Norlander, chef för affärsområde
stationer på Jernhusen

Hur ska stationerna utvecklas för att på bästa sätt betjäna kollektivtrafiken
och resenärerna? Den 1 juli hoppas Mikael Norlander, chef för affärsom-
råde stationer på Jernhusen, att den frågan ska vara besvarad.
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Sveriges Konsumentråd arbetar för att kon-
sumenternas ställning stärks och att män-
niskor ges ökade möjligheter att använda
konsumentmakt. Rådet har 25 medlems-
organisationer, bland andra ABF, Handi-
kappförbundens samarbetsorgan, KF, LO,
PRO, Riksförbundet FUB, SIOS – Samar-
betsorgan för etniska organisationer i
Sverige, Sveriges Pensionärsförbund, Syn-
skadades Riksförbund, TCO och Unga Ör-
nar.

Några av de krav Sveriges Konsument-
råd har för att stärka konsumenternas ställ-
ning:

·Det vanliga konsumentskyddet bör gäl-
la även för offentliga tjänster.

·Kommuner och landsting bör utse kla-
gomålsansvariga som kan hjälpa konsumen-
terna och informera om hur och var man
klagar på offentliga tjänster.

·Kvalitetskontrollen i den offentliga verk-
samheten måste förstärkas, ansvaret för fel
och brister ska göras tydligt och den som
lider skada ska kompenseras.

·Ge konsumenterna en reell möjlighet att
utnyttja avregleringens fördelar.

·Inrätta Konsumenternas telebyrå som
kan ge konsumenterna opartisk rådgivning
och hjälp vid tvistelösning.

·Standardisering förenklar konsumenter-
nas vardag. Låt inte standardiseringen bli
en fråga enbart för näringslivet - konsu-
menterna kräver inflytande.

Naturligtvis är kraven på säkra livsmedel
en central del av Sveriges Konsumentråds
verksamhet.

Tillgänglighet
Man sätter som sagt fokus på tillgänglig-
het. Charlotte Hedin berättar att ett av de
projekt som nu drivs är TSA – tillgängliga
serviceautomater.

När vi ska ta ut pengar, köpa bensin
eller tågbiljetter hänvisas vi i ökad grad
till automater. Det kommer på alltfler om-
råden. Det är praktiskt för många. Men
automatvärlden är idag inte tillgänglig för
till exempel synskadade. Det kan bland
annat få till följd att resan blir dyrare ef-
tersom man inte har möjlighet att använda
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Tillgänglighet viktigt mål
för Sveriges Konsumentråd

det billigare alternativet att köpa
i en automat.

Den här orättvisan vill Sve-
riges Konsumentråd få bort. Det
ska i första hand ske genom en
dialog med branschen. Och det
är inte något utopiskt projekt.
Charlotte Hedin påpekar att det
numera finns fantastiska teknis-
ka hjälpmedel för att göra auto-
matsamhället tillgängligt för
många fler.

Hon betonar vikten av ”rätt
från början” exempelvis när
man bygger järnvägsvagnar el-
ler bussar. Man ska redan på
projekteringsstadiet tänka på
tillgängligheten.

- Det är viktigt att sträva efter att und-
vika särlösningar. Det är till exempel trist
när det i en lokal byggs särskilda ingångar
för funktionshindrade.

Konsumentpolitiken och EU
Charlotte Hedin konstaterar att väldigt
mycket av konsumentlagstiftningen numera
stiftas i EU. Hon tycker att EU driver kon-
sumentfrågorna på ett aktivt sätt och att de
verkligen berör medborgarna i deras var-
dag.

Konsumentpolitiken är därför viktig i EU
även om hon gissar att den kommer att to-
nas ned ett tag när EU ska ta itu med den
gigantiska uppgiften att skapa en fungerande
union med 25 medlemsländer.

Som bland annat Järnvägsutredningen
har betonat måste resenärernas ställning
stärkas i form av en bättre resegaranti som
omfattar alla trafikslag. Det ska ske genom
ett frivilligt åtagande av branschen eller
en lag. Ansvaret ska ligga på utföraren av
tjänsten. Sveriges Konsumentråd tar inte
ställning till om tjänster ska utföras i pri-
vat eller offentlig regi. Kraven ska vara de
samma oavsett organisationsform.

Den svenska modellen för att stärka kon-
sumentskyddet bygger i stor utsträckning
på avtal. Men Charlotte Hedin tror att
Sverige som en följd av medlemskapet i
EU alltmer kommer att slå in på lagstift-
ningsvägen.

Roger Läth

Charlotte Hedin, generalsekreterare i Sveriges
Konsumentråd.

NRG planerar
att bli medlem

NRG planerar att bli medlem i Sveri-
ges Konsumentråd.

- Med föreningens inriktning på
konsumentperspektivet är det natur-
ligt att bli medlem i rådet. Vi kan få
en bättre dialog och ökat samarbete
med många andra organisationer som
arbetar med konsumentfrågor, och då
inte minst när det gäller ökad tillgäng-
lighet. Samtidigt kan NRG tillföra
kunskaper och idéer på trafikområdet,
säger NRG:s ordförande Kjell Seve-
fjord.

Tillgänglighet är ett av de mål vi lägger tonvikt vid i
vårt arbete. Det säger Charlotte Hedin, generalsekre-
terare i Sveriges Konsumentråd.
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NRG anser att det är för tidigt att nu ta
ställning för en fullt genomförd avregle-
ring av persontrafiken på järnväg. Järnvägs-
utredningen har bland annat inte tillräck-
ligt belyst kundperspektivet. Dessutom är
det fel tidpunkt att besluta om en avregle-
ring eftersom LO-ekonomen Dan Anders-
son har fått regeringens uppdrag att utreda
vad som har hänt efter de avregleringar
som hittills har gjorts.

Resegaranti
NRG ser som positivt att Järnvägsutred-
ningen så starkt pekar på behovet av en
bra resegaranti för resenärerna. NRG an-
ser att garantin också måste innefatta de
följdeffekter som kan uppkomma i form
av till exempel missade möten eller eve-
nemang.

I sin kommentar till Kollektivtrafikkom-
mitténs betänkande anser NRG att kollek-
tivtrafikens andel av det totala resandet kan
öka där mycket stora satsningar görs på
förbättrad kollektiv resestandard och en
bättre samordning mellan trafikslagen.
Men de argument som utredningen anser
tala för att biltrafiken till 2020 utvecklas
mindre bra är inte tillräckligt trovärdiga.

Ökade resurser behövs
Kommitténs förslag till förbättringar i kol-
lektivtrafiken skulle säkert bidra till ökat
kollektivtrafikresande. Samtidigt konstate-
rar kommittén att landstingen och kom-
munerna har en mycket ansträngd ekono-
mi.

När en utbyggnad av kollektivtrafiken
ställs mot andra angelägna behov är ris-
ken uppenbar att den får stå tillbaka. NRG
delar helt kommitténs uppfattning att re-
surser måste tillföras om resandet ska ut-
vecklas i den riktning som kommittén vill
se. Men också en rätt bedriven fysisk sam-
hällsplanering kan leda till bättre kollek-
tivtrafik.

NRG delar kommitténs förslag att man
ska vidga trafikhuvudmännens ansvarsom-
råden så att storregionala lösningar åstad-
koms. Samtidigt framhåller NRG att det
förutsätter analyser av konsekvenserna för

NRG:s reaktioner på
Järnvägsutredningen och
Kollektivtrafikkommittén

Citytunneln behövs inte
Vad är Citytunneln? Mitt svar: Någon-
ting som inte behövs. Tunnelföresprå-
kare påstår däremot att Citytunneln är
helt oumbärlig. Den är värd många
miljarder. Restiden Malmö-Köpen-
hamn blir flera minuter kortare. Mal-
mö får en tunnelbana och Malmö C
blir inte längre en säckstation. Så sägs
det. Någon tunnelbana tror jag inte på.
Men ett vet jag: Godståg skall inte köra
i Citytunneln.

Vad spelar det för roll om resan till
Köpenhamn tar några minuter mer el-
ler mindre? Eller om Malmö C är en
säckstation eller ej? På Stockholm C kör
de sydgående tågen sedan starten 1871
på bara två spår. Trots att antalet tåg
sedan dess har ökat ofantligt. Förkla-
ringen till detta otroliga är rationalise-
ring och effektivisering.

Om Malmö benyttar sig av denna
assistans klarar även Malmö C av en
utökad tågtrafik. Och en Citytunnel be-
hövs ej! Att bygga denna genom cen-
trala Malmö kostar inte bara oskäligt
mycket pengar. Det medför också sto-
ra hot och faror. Kan Citytunnelns in-
genjörer verkligen garantera att Mal-
mös fina hus och underbara parker ej
skadas?

Citytunneln är helt umbärlig. Satsa
på sådant som vi skåningar har stor
nytta och glädje av, såsom järnvägar.
Elektrifiera snarast banan Kristianstad-
Karlskrona och rusta upp Simrishamns-
banan, Malmö-Sjöbo-Simrishamn.

Om regeringen är ekonomiskt lagd,
besitter ett sunt förnuft och värnar om
miljö och kultur – då säger den Nej till
Citytunneln men Ja till tåg.
Börje Hallin, Simrishamn

Avvakta med en total avreglering av persontrafiken. Det anser NRG
om Järnvägsutredningens förslag. I sitt yttrande över Kollektivtrafik-
kommitténs betänkande ”Kollektivtrafik med människan i centrum”
framhåller NRG att det är bra att man sett på kollektivtrafiken från ett
konsumentperspektiv och med hela resan i blickfånget.

den långväga kollektivtrafiken vilken be-
drivs på rent kommersiella villkor, inte
minst huvuddelen av den långväga tågtra-
fiken.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till information är en vik-
tig faktor för att locka nya resenärer. Alla
resenärer har inte tillgång till de nya medi-
erna. Därför måste informationsservicen
byggas ut. Koordinationen av informationen
mellan trafikslagen kan också bli bättre.
Samtidigt vill NRG erinra om att behovet
av reseinformation på de traditionella sät-
ten inte spelat ut sin roll.

Priset viktigt
För resenärerna i kollektivtrafiken är pri-
set alltid en viktig faktor vid val av färd-
medel. Utbudet av turer, pris- och rabatt-
system som är lättförståeliga och överskåd-
liga, kvaliteten i utbudet är andra faktorer.
Ny teknik med Smart Cards kan på ett bra
sätt underlätta för kunderna och samtidigt
ge trafikutövarna möjligheter att differen-
tiera priserna.

NRG tror inte att det kommer att bli så
mycket bevänt med att förverkliga kom-
mitténs förslag om inte departementet självt
tar täten. NRG delar kommitténs uppfatt-
ning att när nya krav ställs på trafikhuvud-
männen är det viktigt att också beakta vil-
ka eventuellt nya ekonomiska resurser sta-
ten måste bidra med.

Mer forskning
NRG anser i likhet med kommittén att en
ständigt pågående forsknings-, utvecklings-,
demonstrations- och utbildningsprocess är
en förutsättning för kollektivtrafikens ut-
veckling. Det handlar inte minst om forsk-
ning utifrån ett kundperspektiv.

Med det menar NRG bl a att det behövs
forskning kring kunders beteende och pre-
ferenser. NRG hoppas också att kollektiv-
trafiken lyfts fram i den forskningspolitis-
ka proposition som beräknas komma i slu-
tet av året.


