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NyhetsbrevNyhetsbrev

Den 22 april höll NRG årsmöte. Ett vik-
tigt inslag var de diskussioner vi hade
om fyra för föreningen avgörande frå-
gor – verksamhetsinriktningen, organi-
sationsstrukturen, medlemsinformation
och medlemsvärvning.

Många kloka synpunkter framfördes.
Jag ska kommentera några utan att ta
någon definitiv ställning. Diskussionen
ska fortsätta i olika sammanhang,
bland annat vid det medlemsmöte vi
planerar att genomföra den 28 septem-
ber.

Ni är naturligtvis välkomna med
idéer, kritik och förslag.

Först verksamhetsinriktningen. Att vi
ska inrikta oss på konsumentperspekti-
vet tror jag att de flesta i föreningen
anser. Då ska vi inte bara ägna oss åt
järnvägsfrågor utan åt kollektivtrafik i
stort. Men självklart ser vi det som för-
ening angeläget att järnvägen får en
ökad andel både av resandet och av
godstransporterna. Det är framför allt
de mindre godskundernas intressen som
NRG ska tillvarata.

Med inriktning på konsument-
perspektivet måste vi fråga oss om nam-
net på föreningen och på tidningen/
nyhetsbrevet är så lämpliga.

När det gäller organisationen initie-
rade vi på årsmötet en diskussion om

Årsmöte om NRG:s framtid
regionombudens och expertrådets roll.
Meningarna var delade. En del ville
avskaffa dem medan andra ansåg att
de har en viktig uppgift.

Medlemsinformationen föranledde
inte några kommentarer. Men det bety-
der inte att ämnet är oviktigt. Som en
demokratisk medlemsorganisation
måste vi se till att föreningens infor-
mation och kommunikation med med-
lemmarna fungerar tillfredsställande.
Av ekonomiska skäl är det inte möjligt
att ge ut Modern Järnväg som tidning
utan vi har valt att ge ut ett nyhetsbrev.
Målet är att det ska komma ut minst
fyra gånger om året. Sedan ska vi fort-
sätta att utveckla vår hemsida. Det är
viktigt att vi håller den aktuell.

Men som en demokratisk medlems-
organisation måste vi ta hänsyn till det
faktum att alla inte har tillgång till da-
tor.

Den sista och helt avgörande frågan
för NRG handlar om medlemsvärvning.
Vi måste bli fler. Både av ekonomiska
skäl och för att verkligen kunna vara
en konsumentorganisation som med
kraft tar till vara resenärernas intres-
sen. Allianser med andra konsument-
grupper och samarbete med pendlar-
föreningar var två förslag som framför-
des vid årsmötet. Det är bra förslag lik-

som att vi ska definiera ett antal viktiga
frågor som föreningen ska arbeta med.
Med ett konkret program för vilka frå-
gor vi vill driva är det lättare att enga-
gera människor.

Den 28 september ska vi alltså fort-
sätta diskussionen. Välkommen då och
välkommen med brev, mejl och telefon-
samtal.

Vid årsmötet medverkade SLTF:s vd
Märta-Lena Schwaiger. Hon pekade på
kollektivtrafikens ekonomiska bekym-
mer och efterlyste ett ökat statligt
ekonomiskt ansvar. Det är bara att in-
stämma i hennes uppfattning att
kollektivtrafiken måste vara ett priori-
terat område på samma sätt som vård,
skola, omsorg. Kollektivtrafiken är en
del av välfärdssamhället.

Kjell Sevefjord,
NRG:s ordförande

NRG:s styrelse
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Lennart Serder,
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e-post: info@nordic-rail-group.se
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Kanslist på deltid är Ulla Sagered.

Medlemsavgifter 2005

225 kronor för enskilda medlemmar
och 2250 kronor för kollektiva med-
lemmar.

Medlemsmöte
28 september
NRG planerar att den 28 september an-
ordna ett medlemsmöte för att bland
annat fortsätta diskussionerna om de
fyra frågor som redovisas i en särskild
artikel – verksamhetsinriktningen, or-
ganisationsstrukturen, medlemsinfor-
mation  och medlemsvärvning. Avsik-
ten är också att i samband med mötet
ha ett seminarium.

Medlemsavgifter
Årsmötet beslöt att höja medlemsavgif-
ten 2005 till 225 kronor för enskilda och
till 2250 kronor för kollektiva medlem-
mar.
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MJ har bett tre ledamöter i Svenska
Lokaltrafikföreningens (SLTF) sty-
relse ge sin syn på några aktuella frå-
gor inom kollektivtrafiken. Ledamö-
terna är Ingemar Karlsson (s), Öre-
bro, styrelseordförande, Gunilla Berg-
lund (m), Umeå, och Sören Kviberg (v),
Göteborg. Som styrelseledamöter i
SLTF har de en central position i ar-
betet att utveckla kollektivtrafiken.

1. Hur ser du på kollektivtrafikens si-
tuation, t ex ekonomin? Hur ska kollek-
tivtrafiken klara att hävda sig mot t ex
sjukvårdens behov? Är det rimligt att
se kollektivtrafiken som en del av väl-
färden på samma sätt som vård, skola
och omsorg?

2. Måste resenärerna vara beredda att
betala mer själva? Är fortsatt avregle-
ring och privatisering lösningen? Vilket
ansvar har staten?

3. Vilka åtgärder är angelägnast för att
förbättra kollektivtrafiken?  T ex  ökad
tillgänglighet, ett smidigare biljettsys-
tem, stationernas öppettider och sam-
verkan mellan trafikslagen.

4. Har resenärerna idag ett tillräckligt
inflytande? Kan det förbättras?

Hur går det för kollektivtrafiken?
Tre trafikpolitiker ger sin syn

1. Även om ekonomin är
kärv måste man se kol-
lektivtrafiken som en del
av välfärden. Kollektiv-
trafiken är en av förut-
sättningarna för att vi
skall uppnå andra vikti-
ga välfärdsmål. Mindre miljöstörningar -
inte bara utsläpp utan också trängsel och
buller. Vi skall uppnå 0-visionen när det
gäller trafiksäkerheten. Färre skadade och
dödade minskar trycket på såväl sjukvård
som socialtjänst. Samhället skall vara an-
passat till funktionshindrades förutsättning-
ar år 2010.

Lägg därtill förutsättningarna för den
reionala utvecklingen, jämställdheten,
pendlingsmöjligheter till arbetsplatser och
utbildningar så blir behoven av samordna-
de kollektiva resesystem än tydligare. Så-
ledes borde välfärdsdevisen lyda - skola,
vård, omsorg och kollektivtrafik. Eller kan-
ske - kollektivtrafik för skola, vård och
omsorg!
2. När det gäller prissättning tror jag att vi
måste orka vara mera flexibla. Är det rim-
ligt att vi generellt skattefinansierar alla
biljetter med 45-50 %? Kan man tänka sig

att en del områden eller linjer har en högre
andel skattefinansiering än andra? Eller
skall skattemedel i större utsträckning an-
vändas till ”produktutveckling” i form av
tillgänglighet, information och annan ser-
vice?

Jag har inget enkelt svar men tror inte
att det bara är att låta ”marknaden” ta över
och styra. Viktiga samhällsmål skulle san-
nolikt gå förlorade. I den diskussion som
vi har utvecklat i dokumentet ”Rollerna
spelar roll” förs ett resonemang bl a om
möjligheterna till en mera nyanserad syn
på såväl upphandling som prissättning.

Det är en dialog som SLTF gärna vill
föra också med andra entreprenörer i bran-
schen. I ett partnerskap måste det finnas
stimulans för båda parter.Jämfört med bil-
kostnaderna är ju kostnaderna för kollek-
tivtrafikbiljetterna blygsamma. Men det
krävs att man också ser på servicegrad, till-
gänglighet, snabbhet, turtäthet m m. Det
hela handlar om vad man är beredd att
betala för en tjänst.
3. Tillgänglighet, turtäthet, samordning
mellan olika trafikslag, samordning av färd-
tjänst – sjukresor - skolskjutsar i kollektiv-
trafiksystemet för ett bättre resursutnytt-
jande samt utvecklad service.Det gäller att
utveckla system och service så att det av
kunderna upplevs och uppfattas vara ett
lika bra eller ännu hellre bättre alternativ
än bilen.

Staten måste ta sitt ansvar för att utveck-
la en helhetssyn på kollektivtrafikens roll.
De olika transportslagen kompletterar var-
andra. Tågen är bra på långa sträckor och
där det bor många människor, bussen i tät-
ort och på medellånga distanser. Småfor-
don är lämpliga i mindre tätbebyggda om-
råden. Anropsstyrd trafik kan ersätta många
i dag ”glesa” linjer.

Kommunerna måste i sin stadsplanering
skapa goda förutsättningar för kollektivtra-
fikens framkomlighet och tillgänglighet. För
att människorna skall kunna ta sig till och
från bl a hållplatserna handlar det dessut-
om om en trygg och säker miljö. Ansvars-
och kostnadsfördelning måste vara tydlig.
Delat ansvar är ingens ansvar. Exempelvis
måste Rikstrafikens uppgift och ansvar vara
tydligt liksom Vägverkets och Banverkets
sektorsansvar.

Men det krävs också en förändring av
LOU, Lagen om offentlig upphandling, som
gör det möjligt för trafikhuvudmännen att
utveckla ett planerings- och dirigeringssys-
tem för linje- och anropsstyrd trafik. Den
skall vara integrerad med nuvarande färd-
tjänst och sjukresor, utan att behöva upp-
handla beställningscentralerna i konkur-
rens.

Ett bra planerings- och dirigeringssys-
tem är en nödvändighet för att utveckla
såväl en god service som ekonomisk effek-
tivitet. Helhetssyn i stället för sektorstänk-
ande således!

4. Eftersom resandet finns på en konkur-
rensutsatt marknad kan man säga att rese-
närernas inflytande också visar sig i valet
av färdmedel. Men det kanske är att göra
det för lätt. Helt säkert kan dialogen med
kunderna/resenärerna avsevärt förbättras
och utvecklas. Genom SLTF:s arbete med
”Kollektivtrafikbarometern” kan huvudmän
och entreprenörer ständigt jämföra sin egen
utveckling och förändringsbenägenhet.
Under de senare åren har man dock tyd-
ligt kunnat märka en utveckling mot ett
service- och kundperspektiv från tidigare
produktionstänkande.

Gunilla Berglund:
1. Den ekonomiska situa-
tionen hos trafikhuvud-
män och deras ägare är
mycket oroande. När
kommuner och landsting
inte längre har möjlighet
att skjuta till pengar mås-
te staten besluta sig för att
ta ett större ansvar för kollektivtrafiken. Skä-
let till varför staten ska ta ett större ansvar
har att göra med att regering och riksdag
tar beslut om ett antal mål och lämnar där-
efter i stor utsträckning över ansvaret för
att uppfylla dessa till kommuner och lands-
ting.

Så t ex beslutade riksdagen att kollek-
tivtrafiken skulle vara anpassad för funk-
tionshindrade år 2010 – trafikhuvudmän-
nen och deras ägare får ta huvudansvaret.
På sikt leder neddragningarna i den allmän-
na kollektivtrafiken till ökade kostnader för
särlösningar för speciellt äldre och funk-
tionshindrade som saknar möjlighet att nytt-
ja bil. Dessa särlösningar är mycket dyra i
jämförelse med resor inom den allmänna
kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är en del av välfärden
- hur skulle vård, skola och omsorg funge-
ra utan kollektivtrafik? Det glöms ofta bort
att i ”vård, skola, omsorg ” finns sjukresor,
skolresor och färdtjänst!
2 – 4. Det bästa sättet att öka resandet är
att öka utbudet av resmöjligheter. Det gäl-
ler att hitta sådana former som gör att många
aktörer kan ge bidrag till trafikutveckling-
en framför allt genom utökade etablerings-
möjligheter. En avreglerad marknad med
många aktörer ökar resenärernas inflytan-
de i sitt val. Man kan jämföra med flygets
avreglering i t ex Umeå med flera flygbo-
lag, som ökat antalet passagerare mellan
Umeå-Stockholm och pressat ner priserna.

3. Från ett resenärsperspektiv är det vik-
tigt att ett nationellt och transportslagsöver-
gripande informationssystem arbetas fram.
I informationssystemet bör också ingå en
nationell resekortsstandard.

Sören Kviberg:
1. Kollektivtrafiken liksom hela den offent-

Ingemar Karlsson:
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Den nya styrelsen
Vid årsmötet den 22 april valdes en ny
styrelse som kortfattat presenteras här:

Kjell Sevefjord, ordförande. Tidigare om-
budsman i Seko. Omval.

Marika Jenstav, vice ordförande. Vd i
Transek. Nyval som vice ordförande.

Jan Alexandersson, sekreterare. Konsult,
tidigare arbetat med utvecklingsfrågor i
SJ. Nyval som sekreterare.

Rune Johansson, kassör. Har arbetat i SJ
med ekonomifrågor. Nyval.

Lennart Serder. Konsult. Har arbetat med
persontrafik i SJ. Projektledare för Öre-
sundsbrons tågtrafik. Omval.

Magnus Persson. Arbetar med regionut-
veckling i Örebro läns landsting. Tidi-
gare statssekreterare i kommunikations-
departementet. Har arbetat med sam-
hällskontakter i SJ. Nyval.

Ann-Christin Alderbrant. Arbetar på För-
säkringskassan i Stockholm. Är pendla-
re, bosatt i Gnesta. Nyval.

Ersättare:
Kerstin Danielsson. Arbetar med ekono-
mifrågor i Green Cargo. Omval.

Olle Bylesjö. Tidigare regionchef i Ban-
verket. Nyval.

Kurt Hultgren. Arbetar i Samtrafiken
med stationsmiljöfrågor. Nyval.

Karin Jansson. Arbetar med information
och kommunikation i Euromaint. Nyval.

Lars G Ahlstedt. Konsult. Har arbetat vid
SJ med godstransportplanering och utom-
lands med finansiering och uthyrning av
godsvagnar. Nyval.

Under hösten hoppas vi komma fram
till en lösning hur stationerna ska ut-
vecklas och hur kostnaderna ska förde-
las  mellan intressenterna Det säger Kurt
Hultgren, som tillsammans med Pär-
Ola Åkerlund leder Stationskommittén.

MJ har tidigare berättat om arbetet
att utveckla stationerna. Många är in-
blandade – järnvägs- och bussföretag,
Banverket, Vägverket, Jernhusen och
kommunerna. Den fortfarande olösta
frågan är vem som ska betala, hur
mycket och hur beslutsprocessen ska
gå till. Jernhusen har fått kritik för att
avkastningskravet har varit styrande på
bekostnad av resenärernas behov. Di-
rektiven har ändrats men Kurt Hultgren
anser att Jernhusen fortfarande inte ser
sin uppgift tillräckligt fokuserad på tra-

fikbranschen.
– Stationerna består dessutom inte

bara av stationshus utan av en hel
stationsmiljö med plattformar, gång-
broar, busshållplatser, p-platser, bil-
angöring och så vidare. Frågan är om
inte Jernhusen har kommit att inta
en alltför dominerande roll. Banver-
ket har en kanske ännu större roll
och på dess område finns andra aku-
ta frågor.

Ett problem idag är att så många
stationer är obemannade. Kurt Hult-
gren vill se neutrala gemensamma
stationsvärdar på ett stort antal sta-
tioner.

De studier som har gjorts visar att
alla sorters resenärer använder sta-
tionerna. Nästan alla kollektivtrafik-

Vem ska betala för stationsutvecklingen?
resor börjar och slutar på en station.
Det behövs knutpunkter, och särskilt
beroende av att allt fungerar väl är
funktionshindrade.

Men den stora knäckfrågan är till
att börja med finansieringen.Tanken är
att alla intressenter ska bidra. Men
exempelvis bussbolag, som inte tidi-
gare har betalat för den väntsal som
också deras resenärer använder, upp-
fattar detta som ytterligare en statlig
pålaga. Och hur blir det om en opera-
tör vill ha en station medan en annan
avstår? Kurt Hultgren hoppas alltså att
man under hösten får en lösning. An-
nars är man åter på ruta ett.

- Till sist hoppas vi kunna undvika
att utvecklandet av stationerna och hur
det ska betalas blir en politisk fråga.

liga sektorn är inne i en finansiell kris igen.
Främsta orsaken är att kostnaderna ökar
genom att andelen äldre ökar och kräver
mer vård. Den stora politiska utmaningen
är att skapa förutsättningar för den offentli-
ga verksamheten i ett framtidsperspektiv.

Kollektivtrafiken ”drabbas” likväl som
andra verksamheter. En del i den politiska
utmaningen ligger i att göra prioriteringar
och då ser jag och det parti jag företräder
kollektivtrafiken som en självklar del av de
prioriterade verksamheterna.

Det finns en rad motiv för detta, bland
annat miljö- och fördelningspolitiska skäl.
Det skall löna sig att resa kollektivt efter-
som resenären gör en miljöinsats. Som rikt-
märke anser jag att kollektivtrafiken skall
finansieras solidariskt via skatten till cirka
50 procent. Viktigt är också att kollektiv-
trafiken utgör det enda resalternativet för
många.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för
livskraft i form av tillgänglighet till studier,
arbetsmarknad, service och kultur, den gyn-
nar näringslivets möjligheter och regioner-
nas konkurrenskraft.
2. Resenärerna måste inte betala mer själ-
va mer än höjningar i paritet med kostnads-
prisindex. Kollektivtrafiken bör prioriteras,
och är möjlig att prioritera enligt ovan. Sta-

tens uppgift är att fullt ut ge kollektivtra-
fiken förutsättningar genom infrastruktur
och genom att inte belasta trafiken med
avgifter av olika slag
3. Självklart måste de finansiella förut-
sättningarna förbättras genom politiska be-
slut och prioriteringar. Bl a pålitligheten
och tidhållningen är viktiga för resenä-
rerna. Men det finns en rad andra åtgär-
der som är viktiga såsom biljettsystem och
samordnade taxor, marknadsföring, servi-
ce och givetvis samordningen med andra
trafikslag.

Sammantaget måste kollektivtrafiken
byggas ut för att på allvar vinna andelar
från privatbilismen. Inom det parti jag re-
presenterar förfäktar vi att trängselavgif-
ter i våra tre större städer är nödvändiga
av miljöskäl. Intäkterna bör oavkortat bi-
dra till att kollektivtrafiken kan expande-
ra i dessa städer.
 4. Jag tror att resenärerna är en potential
när det gäller utveckling och förbättring
av kollektivtrafiken. Jag uppfattar att
branschen har system för att fånga upp
synpunkter och attityder till kollektivtra-
fiken, men här kan mer göras i form av
t ex resenärsråd.
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Verksamhetsinriktningen
Uppdelningen av Järnvägsforum NRG i
två organisationer innebär att det nya Järn-
vägsforum inriktar sig på att driva frågor
kring infrastrukturen och allmänna förut-
sättningar för tågtrafik i Sverige medan
den rena medlemsorganisationen NRG
inriktar sig på transportkundernas situa-
tion.

Hittills har NRG:s arbete mest inrik-
tats på resenärernas situation medan vi
inte lyckats särskilt bra när det gäller am-
bitionen att företräda även de mindre
godskundernas intressen. Vad anser du om
hittillsvarande verksamhetsinriktning? Ska
någonting ändras?

Synpunkter:
- Med tanke på långsiktig hållbarhet är
gods på järnväg en viktig sak att arbeta
för.
- Förstärk konsumentinriktningen.
- Föreningen ska inte bara ägna sig åt järn-
vägsfrågor utan kollektivtrafik i stort.
- Byt namn på föreningen och på tidning-
en/nyhetsbrevet.

Organisationsstrukturen
I NRG:s organisation finns två särskilda
resurser i form av regionombud och ex-
pertråd. De har ännu inte kommit till an-
vändning på ett optimalt sätt. Hur vill du
att regionombuden och expertrådet ska
formeras och utnyttjas? Finns det andra

organisatoriska områden i NRG som du vill
ändra på?

Synpunkter:
- Expertrådet kan slopas. En idé är att i stäl-
let tillsätta intressegrupper med förslagsvis
tre personer per grupp som arbetar med
speciella områden/utvecklingsuppgifter. Tre
exempel på sådana områden är: Långa trans-
porter av långtradare/lastbilar med tåg. In-
tressera ungdomar för tågresor som ett al-
ternativ till bilen. Bättre anpassning av tåg
och plattformar till äldres och handikappa-
des behov.
- Utnyttja expertrådet bättre än idag med
att bl a bereda ärenden inför styrelsebeslut.
Regionombuden har en viktig roll för att
NRG:s verksamhet ska få riksspridning.
- Avveckla regionombuden och expertrådet.
Tillsätt vid behov arbetsgrupper som kan
ta sig an för kollektivtrafiken viktiga frå-
gor.
- Hur vill vi att järnvägen ska utvecklas
under en 20-årsperiod och längre? Bygg or-
ganisationen efter den målformuleringen.

Fyra viktiga frågor för NRG

Replik om Citytunneln
Börje Hallin ifrågasätter i nr 1 Citytun-
nelprojektets ändamål och vill  diskute-
ra alternativa lösningar. Visst är 8,8 mil-
jarder kronor mycket pengar men den
byggs för att tågtrafiken, inklusive regi-
onal- och fjärrtåg, fullt ut ska kunna  ut-
nyttja Öresundsbron i framtiden.

 Väl fungerande kommunikationer bi-
drar till att stärka integrationen i Öre-
sundsregionen, vilket i sin tur skapar fler
arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Citytunneln är ingen lokal tunnelba-
na utan en lösning som underlättar tåg-
resandet i hela regionen. Medan Stock-
holm har  den så kallade getingmidjan
har Skåne säckstationen Malmö C, där
tågen tvingas vända. Med Citytunneln
omvandlas Malmö C till en station för
genomgående trafik. På så sätt ökar tåg-
kapaciteten med  närmare 100 procent.

När persontågen slipper vända minskar
risken för förseningar.

 Varken parker eller kanaler hotas av
projektet. Tunnlarna borras långt under
trädens rötter och vid behov kan planera-
de grundvattensänkningar kompenseras
med bland annat bevattning. Genom-
strömningen av vatten i Malmös kanaler
säkras genom pumpning så att vattenkva-
liteten inte försämras.

Bygget kommer att märkas i stadsbil-
den. Projektet kommer dock att, så långt
det är möjligt, minimera påverkan på
miljön.Utöver den obligatoriska miljö-
prövningen av vattenverksamheten, har
vi ansökt om en frivillig prövning av mil-
jöfarlig verksamhet i såväl bygg- som drift-
skedet.

Vid NRG:s årsmöte den 22 april fick medlemmarna tillfälle att diskutera och lämna in
skriftliga synpunkter på fyra områden som är viktiga för NRG – verksamhetsinrikt-
ningen, organisationsstrukturen, medlemsinformation och medlemsvärvning. Här föl-
jer en redovisning av frågeställningarna och en del av de synpunkter som lämnades.

Medlemsinformation
Det finns inga ekonomiska förutsättningar
att ge ut tidningen Modern Järnväg. Styrel-
sen har därför beslutat att informera på i
huvudsak två sätt, ett nyhetsbrev minst fyra
gånger per år samt hemsidan. Den är fort-
farande under utveckling. Det är dock
många medlemmar som saknar möjlighet

att komma in på internet. Hur vill du att
NRG:s information ska se ut och hur vill
du prioritera önskade insatser?

Förutom förslaget att byta namn på tid-
ningen/nyhetsbrevet lämnades inga syn-
punkter på medlemsinformationen.

Medlemsvärvning
NRG står och faller med medlemmarna.
Eftersom NRG numera inte har sponsorer
är det en överlevnadsfråga att kunna öka
medlemskadern. Vilket är ditt recept för
att vi ska lyckas värva nya medlemmar
och även behålla de gamla?

Synpunkter:
- Definiera tre viktiga frågor som förening-
en ska arbeta med innan man går ut och
värvar medlemmar.
- Föreningen måste bli känd i den allmän-
na opinionen genom utspel, deltagande i
mässor, seminarier m m.
- Bilda allianser med andra konsument-
grupper.
- Kartlägg alla pendlarföreningar och inled
samarbete.
- Information i bl a SJ:s tidning Kupé.
- Nå ut till anställda i kollektivtrafikbran-
schen.
- Arrangera resor kombinerade med stu-
diebesök.
- Annonsera i tidningar för bl a järnvägs-
och spårvägsintresserade.
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