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En förening med resenärerna i centrum

ResenärsForum

ResenärsForums medlemsmöte
Intressant information om Skånetrafiken och om Gröna Tåget

Vid ett välbesökt medlemsmöte i Södra
Paviljongen vid Stockholm Central fick
ResenärsForums medlemmar en fyllig
och intressant beskrivning av Skåne-
trafikens verksamhet liksom av Ban-
verkets projekt Gröna Tåget

ResenärsForum – en förening med rese-
närerna i centrum. Det är under det
mottot föreningen bedriver sitt arbete för
att stärka kollektivtrafiken och trafikan-
ternas ställning. Vi ska vara en påtryck-
arorganisation. Det kan man vara på
många olika sätt. Vi ska när vi finner
det nödvändigt kritisera politiker, trafik-
företag, verk och myndigheter och alla
andra som har ansvar för kollektivtrafi-
ken och trafikantfrågorna. Det gäller till
exempel anslag till kollektivtrafiken, sats-
ningar på stationer och hållplatser.
Möjligheterna för resenärerna att få

ersättning samt ökad trygghet i
kollektivtrafiken är andra viktiga frågor.

Men dialog och samverkan är också an-
geläget i ResenärsForums arbete. Det ska
vi ha med de ovannämnda intressenterna
men också med bland andra de många
pendlarföreningar som finns runtom i
Sverige.

I det här numret av vårt nyhetsbrev in-
tervjuas Jessie Cargill-Ek, Konsumentver-
ket, Anders Svensson, Banverket, och Ei-
nar Tufvesson, Vägverket. De företräder
tre viktiga intressenter som ResenärsForum
gärna vill ha en dialog och samverkan med

men som vi naturligtvis också kommer
att kritisera när vi finner det påkallat.
Jag noterar med tillfredsställelse att alla
tre uttrycker sig i positiva ordalag om
lobbyorganisationernas roll för en bra
kollektivtrafik och som en röst för trafi-
kanterna

Avslutningsvis vill jag hälsa dig väl-
kommen till ResenärsForums årsmöte
den 1 april.

Kjell Sevefjord,
ResenärsForums ordförande

Dialog och samverkan – men också en kritisk hållning

Skånetrafiken
Tack vare målmedvetna satsningar har re-
sandet med tåg ökat mycket starkt sedan
trafiken med pågatåg inleddes 1983. Det
var när SJ beslutat upphöra med den loka-
la persontågstrafiken som dåvarande kom-
munalförbundet satsade på egen tågtrafik.
Den övergick senare i Malmöhus länsbo-
lag och från 1999 i Skånetrafiken i det sam-
manslagna länet.

Speciellt stora språng i resandet togs när
Ystadbanan elektrifierades och kortare
restider kunde erbjudas, när Västkustba-
nan via Landskrona öppnades och när Öre-
sundsbanan öppnades. Tågresandet har
ökat starkt utan att bussresandet har mins-
kat.

Det var Skånetrafikens utvecklingschef
Gunnar Davidsson som berättade om ar-
betet med att förbättra tåg- och bussför-
bindelserna i Skåne. Gunnar Davidsson
fick också besvara många frågor.

Bland det som Gunnar Davidsson ock-
så berättade var att Söderåsbanan kommer
att börja trafikeras med pågatåg inom fem
år. Planer finns också att utveckla tågtra-
fik från Malmö till Staffanstorp och Dal-
by.

Vidare presenterade Gunnar Davidsson
planerna på samarbete mellan Skånetrafi-
ken och angränsande länsbolag för att er-
bjuda ett starkt förbättrat tågsystem. Men
det kräver att de samverkande länsbola-
gen får trafikeringsrätt på stambanorna
(södra stambanan och Västkustbanan ge-
nom Halland). Detta har kommit att bli
högaktuellt i den transportpolitiska diskus-

sionen. (Från den 17 juni 2007 tar brittiska
Arriva över  pågatågstrafiken från SJ.)

Gröna Tåget -
Banverket i en ny roll
Projektledaren för Banverkets projekt Grö-
na Tåget, Jan-Erik Gasslander, presentera-
de projektet för ResenärsForums medlem-
mar. Banverket, som ju traditionellt ägnar
sig åt spår och kontaktledningar, tar nu grep-
pet även om spårfordonen. Det ligger inom
ramen för Banverkets nya sektorsansvar,
som innebär att Banverket intresserar sig
för hela tågresesystemt (liksom för spårgods-
transporterna).

Därför har nu Banverket bestämt sig för
att leda utvecklingen av nya fordon, som
ska göra att järnvägen och spårtrafiken blir
allt attraktivare i framtiden. Det finns idag
inga trafikföretag som har resurser för forsk-
ning och utveckling inom spårtrafiken.
Därför måste Banverket driva FUD, Forsk-
ning, Utveckling och Demonstration.

I Gröna Tåget ingår dels satsningen på
snabbare tåg, det vill säga tåg med kortare
restid. Här tilldrar sig boggier och fordons-
teknik ett stort intresse. I projektet ingår
också utveckling av godstransporterna. Det
finns intresse för spårtaxi, som ses som en
viktig metod att göra tågen och stationerna
tillgängliga och attraktiva på platser där det
inte finns tillräckligt bra konventionell kol-
lektivtrafik. Där det finns tunnelbana eller
spårväg finns turtäthet, men på många håll
finns tätbebyggelse som är svår att försörja
med linjetrafik. Det gäller glesbyggda tät-
orter, områden där spårtaxi kan bli ett kom-
plement som gör att personer väljer kollek-
tivtrafikresa i stället för bil hela vägen. På
så sätt kan en viktig del av de potentiella
bilresorna förvandlas genom spårtrafikens
attraktivitet

.

ResenärsForums kansli
Adressen till ResenärsForums kansli:
Klarabergsgatan 35
111 21 STOCKHOLM.
tel: 08-651 55 90
fax: 08-651 55 91
e-post: info@resenarsforum.se
hemsida: www.resenarsforum.se
Kanslist på deltid är Ulla Sagered.
Kurt Hultgren, generalsekreterare
tel: 070-788 44 77

ResenärsForums styrelse
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Jan Alexandersson, sekreterare,
Rune Johansson, kassör,
Ann-Christin Alderbrant,
Lars Foberg,
Magnus Persson.

Ersättare: Olle Bylesjö, Kerstin Da-
nielsson, Jonas Friberg, Karin Jansson.

Kjell Sevefjord, Marika Jenstav, Jan
Alexandersson, Rune Johansson och
Kurt Hultgren ingår i arbetsutskottet.
Ansvarig utgivare: Kjell Sevefjord.
Redaktion: Roger Läth.

Årsmöte den 1 april med
info om trafikpropositionen
ResenärsForums årsmöte äger rum lör-
dagen den 1 april klockan 13-16 på
Westmanska Palatset, Holländarga-
tan 17, Stockholm. Förutom sedvan-
liga årsmötesförhandlingar medverkar
Carina Moberg, vice ordförande i tra-
fikutskottet, med information om den
transportpolitiska proposition som läggs
i slutet av mars. Hon inleder klockan
13.00 och har ett pressat tidsschema.
Deltagarna i årsmötet uppmanas att
komma i tid så att mötet kan starta på
utsatt klockslag. Från klockan 12.30
serveras en enkel förtäring
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Kan du beskriva hur ni arbetar ni med
resenärs- och
trafikantfrågor-
na?
Konsumentver-
ket/KO arbetar i
första hand med
tillsyn över att
reseföretagen föl-
jer marknadsfö-
ringslagen, av-
talsvillkorslagen
och prisinforma-
tionslagen.

Om trafikföre-
tag bryter mot dessa lagar har Konsument-
ombudsmannen möjlighet att utfärda för-
budsföreläggande eller att stämma företa-
get i Marknadsdomstolen.

På reseområdet förhandlar vi med
branschorganisationer för att nå överens-
kommelser om avtalsvillkor, som till ex-
empel allmänna avtalsvillkor om paket-
resor.

Medarbetare på Konsumentverket/KO
finns representerade i Allmänna reklama-
tionsnämndens reseavdelning och i Rese-
garantinämnden. Vi arbetar även med re-
sefrågor genom medverkan i statliga ut-
redningar, till exempel fanns vi med i kol-
lektivtrafikkkommittén, och genom att
yttra oss över lagförslag på området.

Vi har även kontakter med EU. Bland
annat har verket nyligen besvarat frågor
från EU om hur vi ser på sjöpassagerares
rättigheter och behovet av en gemenskaps-
lagstiftning på området.
Kan du ge exempel på frågor och kla-
gomål från resenärer som ni tycker är
angelägna att uppmärksamma?
Vi vill särskilt uppmärksamma frågan
kring kollektivtrafikresenärers rätt till eko-
nomisk kompensation vid försenade och
inställda avgångar.
Vad kan man rent allmänt säga om
konsumenternas ställning, att få gehör
för krav och klagomål? Nämn några

Jessie Cargill-Ek, Konsumentverket
av de angelägnaste frågorna för närva-
rande.
Det har varit samma frågor under ett flertal
år nu. Konsumenterna klagar på regelbund-
na förseningar, inställda turer, större änd-
ringar i tidtabeller, uteblivna kollektivtra-
fikförbindelser, utebliven kompensation för
till exempel förlorad arbetstid på grund av
förseningar, vilseledande marknadsföring av
kollektivtrafik, otillräcklig information om
villkor, oklara regler vad gäller uttag av
straff/kontrollavgifter etc.
Hur bedömer du resenärernas ställning,
t ex möjligheterna att få ersättning?
Tåg- och bussresenärer har betydligt sämre
rättigheter till ekonomisk kompensation än
sjö- och flygresenärer.
Vilken väg ska man gå för att stärka
resenärernas ställning? Lagstiftning?
Eller krav på trafikföretagen att de tar
ett ökat ansvar?
Naturligtvis vore det bra om trafikföreta-
gen tillerkänner sina kunder samma rättig-
heter som andra konsumenter har. Till ex-
empel har man som konsument rätt till pris-
avdrag eller hävning av avtalet om en tjänst
som omfattas av konsumentköplagens reg-
ler inte utförs som överenskommet.

Resenärer bör självklart ha rätt att få kom-
pensation för alla merkostnader som en tåg-
eller bussförsening innebär. Tyvärr omfat-
tar inte konsumenttjänstlagen transporter,
och Konsumentverket har försökt förhandla
med reseföretagen, men med mindre lyck-
at resultat. Konsumentverket efterfrågar
därför en lagstiftning på området.
Finns det grupper som du tycker det är
särskilt viktigt att uppmärksamma, till
exempel funktionshindrade?
För att alla ska kunna utnyttja fördelen med
kollektivtrafik så måste naturligtvis statio-
ner, busshållplatser och tåg och bussar an-
passas till funktionshindrade personers be-
hov. Det kan handla om anpassning av den
fysiska miljön men också om att det ska
vara lika lätt för en funktionshindrad rese-
när som för andra resenärer att komma i

kontakt med företaget per telefon eller över
Internet.

Vad gäller kollektivtrafiken så utnyttjas
denna till stor del av barn och ungdomar
samt äldre. Därför är det viktigt att trafik-
företagen anpassar information och service
till dessa grupper.
Hur ser du på lobbyorganisationernas
roll i kollektivtrafiken? Hur ska era kon-
takter med dem utformas?
Resenärerna behöver organisera sig för att
göra sin röst hörd. Om med lobbyorganisa-
tioner menas resenärssammanslutningar så
ser Konsumentverket positivt på dessa. Om
man kan sluta sig samman och samman-
ställa information om vad resenärerna upp-
lever som problem i kollektivtrafiken så
kan detta förhoppningsvis leda till att kol-
lektivtrafikresenärernas rättsliga ställning
stärks.

Resenärsorganisationerna måste driva
sina frågor självständigt från Konsument-
verkets inflytande, men ett samarbete ge-
nom utbyte av information är naturligtvis
bra. Konsumentverket behöver insyn i hur
den breda massan av resenärer upplever
sin situation, inte bara de som hör av sig
till oss med anmälningar.
Vad betyder EU-medlemskapet för kon-
sumentpolitiken på trafikområdet?
På trafikområdet kan jag som jurist med
ansvar för reseområdet konstatera att trans-
portfrågorna får stor plats i EU, och jag läg-
ger ner mycket av min tid på EU-rättsliga
frågor. Det tredje järnvägspaketet är ett ex-
empel, liksom förordning 261/2004 om flyg-
passagerares rättigheter. Det pågår även ar-
bete med framtida regleringar även på buss-
och sjötransportområdet. Vi får se vad det
leder till, men det är helt klart att EU ar-
betar för att resenärernas rättigheter ska bli
bättre än de är idag, och det är positivt.

Jessie Cargill-Ek är jurist på Konsument-
verkets rättsavdelning med huvudansvar
för transport- och reseområdet.

Konsumentverket, Vägverket och Banverket
- så ser de på kollektivtrafik och resenärerna

Einar Tufvesson, Vägverket

Konsumentverket, Banverket och Vägverket är viktiga aktörer i arbetet för en bättre kollektivtrafik och för
att stärka resenärernas ställning.  Det är några av de aktörer som det är angeläget för ResenärsForum att ha
en dialog med. I tre intervjuer redovisas verkens syn på de här frågorna. De som intervjuas är Jessie Cargill-
Ek, Konsumentverket,  Anders Svensson, Banverket och Einar Tufvesson, Vägverket.

Kan du beskriva hur ni arbetar med re-
senärs- och trafikantfrågorna?
Vägverket har ett ansvar att vägtransport-
systemet ger nytta åt medborgare och nä-
ringsliv och att de transportpolitiska målen
nås. Vi samarbetar med olika kundgrupper

för att fånga de viktigaste behoven, pro-
blem och åtgärdsområdena.
Kan du ge exempel på frågor och klago-
mål från resenärer som ni tycker är
angelägna att uppmärksamma?
Alla frågor är angelägna om resenärerna
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Kan du beskriva hur ni arbetar med
resenärs- och tra-
fikantfrågorna?
Banverket har ett
övergripande an-
svar för järnvägs-
transportsystemets
utveckling och till-
sammans med
Vägverket ett över-
gripande ansvar för
utveckling av kol-
lektivtrafiken. I
detta ingår bland
annat att förbättra

möjligheterna för resenärer att resa och nä-
ringslivet att transportera gods med järn-
väg.

Av tradition arbetar vi inom Banverket
med frågor som exempelvis trafikantinfor-
mation, som ges via högtalarutrop och i
monitorer på stationer. Men vi arbetar även
med att förbättra tillgängligheten för olika
grupper i samhället, som exempelvis funk-
tionshindrade.

Vi har under de senaste två åren försökt
förbättra resenärernas inflytande i trans-
portsystemet genom studier av hur detta
hanteras och organiseras i andra länder och
genom diskussioner med andra myndighe-
ter och intresseorganisationer om hur detta
skulle kunna utvecklas i vårt land.
Kan du ge exempel på frågor och klago-
mål från resenärer som ni tycker är an-
gelägna att uppmärksamma?
Banverket är en del i en logistikkedja. Ban-
verket finns, tillsammans med andra aktö-
rer, till för att möta det behov av transpor-
ter som finns i samhället. För att vi inom
Banverket ska kunna förbättra vad vi åstad-
kommer och levererar är det viktigt att vi
får synpunkter från dem som berörs av
Banverkets verksamhet och dem som har
ett behov av att resa. Alla frågor som rese-

närerna upplever som viktiga är angelägna
att uppmärksamma.
Hur bedömer du resenärernas ställning,
t ex möjligheterna att få ersättning?
Resenärernas ställning har förbättrats un-
der senare år. Flera aktörer har inrättat oli-
ka former av resegarantier. Resenärernas
situation och skydd varierar inom de olika
transportslagen. Resenärens ställning är
fortfarande tämligen svag inom kollektiv-
trafiken på väg och järnväg i förhållande
till de stora aktörerna som finns inom trans-
portsektorn.
Vilken väg ska man gå för att stärka
resenärernas ställning? Lagstiftning?
Eller krav på trafikföretagen att de tar
ett ökat ansvar?
Även om förbättringar skett, så är det för-
modligen nödvändigt med lagstiftning för
att resenärer ska kunna garanteras vissa
rättigheter. Då behövs det en civilrättslig
lag som ger möjlighet att ställa tydliga krav
på transportföretagen för att ge resenärer-
na ett garanterat minimiskydd.
Finns det grupper som du tycker det
är särskilt viktigt att uppmärksamma,
t ex funktionshindrade?
Det är viktigt att lyssna på såväl de som
har behov av att resa som de som berörs av
järnvägen, exempelvis de som bor nära
järnvägen. Det är väsentligt för aktörerna
inom transportsektorn att vara lyhörda inför
dessa behov, eftersom det påverkar möjlig-
heterna för framtiden.

Vi har inom Banverket ett särskilt fokus
på bland annat situationen för funktions-
hindrade. De åtgärder som vi genomför
syftar till att minska de hinder dessa per-
soner har eller upplever när de reser. Dessa
åtgärder förbättrar i regel tillgängligheten
för andra grupper samtidigt. Som individ
ingår man i olika grupperingar och det är
viktigt att inte fastna i olika stereotyper.
Det är angeläget att vi inom Banverket får

en tydlig och korrekt bild av de behov som
finns.
Hur ser du på ansvarsfördelningen mel-
lan er och andra aktörer, t ex trafikut-
övare eller kommuner? Fungerar sam-
verkan? Vilka är problemen?
Ansvarsfördelningen fungerar i regel bra.
Det största problemet är nog situationen
kring järnvägsstationer och resecentra, där
många aktörer och intressen finns och där
ansvaret och olika roller inte alltid är helt
tydliga.
Hur ser du på lobbyorganisationernas
roll i kollektivtrafiken? Hur ska era
kontakter med dem utformas?
Vi försöker från Banverkets sida ha en bra
relation och samarbete med olika organi-
sationer som arbetar med kollektivtrafik-
frågor. Ett problem idag är att en hel del
synpunkter fastnar i det allmänna ”bruset”
i till exempel media. Vi saknar idag en
organisation som på nationell nivå kan föra
resenärernas talan. Från Banverkets sida
är vi därför mycket positiva till bildandet
av en sådan organisation och det initiativ
som tagits inom ResenärsForum
Vad betyder EU-medlemskapet för kon-
sumentpolitiken – allmänt och på tra-
fikområdet?
Inte så mycket, bedömer jag. Visserligen
deltar konsumentorganisationer i EU:s be-
slutsprocess, men mer som remissinstans.
Inom järnvägsområdet behandlas för när-
varande det så kallade tredje järnvägspa-
ketet av EU:s beslutande instanser. I detta
paket ingår ett förslag om att stärka rese-
närernas rättigheter för internationella re-
sor. Vissa rättigheter kommer troligtvis
även att spilla över på de resenärer som
reser enbart inom landet.

Anders Svensson är chef för den Trans-
portpolitiska sektionen vid Banverkets
huvudkontor.

anser det. Dock måste det handla om frå-
gor som ryms i vårt uppdrag och som inte
äventyrar trafiksäkerheten, miljön eller till-
gängligheten. En av de viktigaste frågorna
är att förbättra lyhördheten, det vill säga
möjligheten att komma till tals och att de
problem och behov som lyfts tas omhand.
En viktig sakfråga är möjligheten för alla
att använda kollektivtrafiken, alltså förbätt-
ra tillgängligheten.
Hur är resenärernas ställning, till ex-
empel möjligheterna att få ersättning?
Resenärens ställning har stärkts något de
senaste åren. Många trafikhuvudmän och
operatörer har idag resegarantier som of-
tast täcker kostnaden för taxi eller pengar-
na tillbaka vid försening.
Vilken väg ska man gå för att stärka
resenärernas ställning? Lagstiftning?
Eller krav på trafikföretagen att de tar
ett ökat ansvar?
Ett första steg är redan taget inom lagstift-
ningsområdet (Lagförslag om ”Transportör-
ers skyldighet att lämna information till pas-

sagerare mm”). Skärpt lagstiftning kan be-
hövas om inte branschen själv tar ett större
ansvar.
Finns det grupper som du tycker det
är särskilt viktigt att uppmärksamma,
till exempel funktionshindrade?
Alla resenärer är viktiga, men för barn och
funktionshindrade har vi särskilda mål
inom tillgänglighets- och trafiksäkerhetsom-
rådet som ska nås.
Hur är ansvarsfördelningen mellan er
och andra aktörer, till exempel trafik-
utövare eller kommuner? Fungerar sam-
verkan? Vilka är problemen?
Ansvarsfördelningen fungerar tillfredsstäl-
lande utom på en punkt, stationerna/ter-
minalerna. Här råder fortfarande oklara
roller och ansvar, vilket gör det besvärligt
för resenärerna och operatörerna i flera fall.
Hur ser du på lobbyorganisationernas
roll i kollektivtrafiken? Hur ska era kon-
takter med dem utformas?
Lobbying eller inte - det behövs organisa-
tioner eller fora där resenärerna får sin röst

hörd. Dessa är för få idag. Därför är Rese-
närsForums initiativ mycket bra.
Vad betyder EU-medlemskapet för kon-
sumentpolitiken – allmänt och på tra-
fikområdet?
Rent allmänt betyder det att vi kan jämfö-
ra och dra lärdom av de länder som kom-
mit långt inom vissa områden. Harmoni-
sering är viktigt för att skapa tydlighet i
råd och regler inom området.

Gemensam politik och regelverk inom
området kan ge en ökad tyngd åt dessa frå-
gor. Riskerna kan vara att regelverket blir
krångligt och startar långa och svåra juri-
diska processer. Den viktigaste frågan är
därför att ge resenärerna ökat inflytande i
kollektivtrafikens utformning.

Einar Tufvesson är kollektivtrafikansva-
rig i Vägverket med bland annat som upp-
gift att ansvara för samarbetet med kol-
lektivtrafikhuvudmännen, kommunerna
samt buss- och taxibranschen.

Anders Svensson, Banverket
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Stationsavgift skapar problem för
resenärer på Arlandabanan
Den 22 augusti kommer Arlanda att börja
trafikeras med pendeltåg. Det blir Upp-
lands Lokaltrafik (UL) som kommer att
köra sina pendeltåg från Uppsala via Ar-
landa till Upplands Väsby. Vid Upplands
Väsby station kan resenärerna byta till/från
SL:s pendeltåg mot Stockholm. Dock mås-
te alla passagerare betala 100 kr extra för
att få gå av vid Arlanda, eftersom SL räk-
nar med att ta ut stationsavgiften, som
Arlandabanan vill ha, från passagerarna.

SL:s 30-dagarskort gäller för resan inom
Stockholms län, men det tillkommer allt-
så en avgift även för dessa resenärer. För
personer som betalar sin resa kontant kom-
mer den nya resmöjligheten att kosta dels
20 kr (nytt enhetligt pris inom Stockholms
län från 1 maj), dels stationsavgiften 100
kr, totalt 120 kr. SL:s linje är alltså att just

dessa tillkommande kostnader ska betalas
av resenärerna.

Monopol
Bakgrunden till kravet på en hög stations-
avgift per passagerare är att Arlandabanan
och stationerna på Arlanda ägs av ett ak-
tiebolag som har monopol på trafiken till
Arlanda. Banverket tillämpar inte denna
princip, utan stationerna trafikeras med den
banavgift som gäller i övrigt. För resor till
Arlanda C med SJ, som också betalar för
stationskostnaden, tillämpas systemet att SJ
bakar in denna stationsavgift i priset till
Arlanda från olika platser i Sverige.

Det företag som sköter Arlandatågen har
drivit en högprislinje, vilket inte alls lock-
at alla dem som arbetar på Arlanda. Det
finns idag inget normalprisalternativ per
tåg till Arlanda. Varje dag beger sig ett
mycket stort antal personer till Arlanda för
att arbeta på olika arbetsplatser och för
andra ärenden på Arlanda. De är lika många
som flygresenärerna. Dessa icke-flygrese-
närer behöver ett rejält högklassigt färdme-

del. Eftersom inga vanliga SL-pendeltåg har
gått till Arlanda så har resenärerna fortsatt
att välja bil i övervägande utsträckning.

Arlandabanan började trafikeras i no-
vember 1999 för Arlanda Express och i ja-
nuari 2000 för fjärrtågen (SJ och Tågkom-
paniet). SJ har delvis upphört med trafiken
via Arlanda på grund av avgifterna, och
låter nu alla Uppsalatåg gå via Märsta.
Varken SJ eller Connex kör nattågen via
Arlanda längre.

Den nya möjligheten med UL:s pendel-
tåg till Upplands Väsby betyder dock ett
stort steg framåt rent kvalitativt. Att be-
straffa dessa resenärer med en tilläggsav-
gift är dock en dålig lösning, enligt Rese-
närsForums uppfattning.

Kjell Sevefjord ledamot i ARN
ResenärsForums ordförande Kjell Seve-
fjord har utsetts till ledamot i Allmän-
na Reklamationsnämnden (ARN) för
2006-2007.

Kollektivtrafiken är värd att
satsa på. Den ger en stor, ofta
dold, samhällsekonomisk nytta.
För många människor är den en
nödvändig grundläggande ser-
vice. Trots detta hotas nu
kollektivtrafiken i många regio-
ner av stora nedskärningar.

Det anser Svenska Naturskyddsföreningen,
SNF. I rapporten ”Bättre kollektivtrafik” re-
dovisar föreningen hur den vill gynna och
utveckla kollektivtrafiken.SNF lyfter i rap-
porten fram ett flertal möjligheter till stärkt
konkurrenskraft för kollektivtrafiken. Bland
förslagen finns fortsatt låg moms, statliga
anslag för drift av lokal och regional tra-
fik, avskaffande av förmånsbilar och möj-
lighet för arbetsgivare att ge kollektivtra-
fikkort till anställda utan förmånsbeskatt-
ning. I deklarationen bör avdrag för resor
till arbetet baseras på avstånd, inte färd-
sätt.

- Kollektivtrafiken är systematiskt miss-
gynnad i jämförelse med bilismen när det
gäller skatteavdrag och samhällsekonomis-
ka värderingar. Som följd av detta minskar

idag kollektivtrafiken
som andel av det tota-
la transportarbetet.
Detta kolliderar med
de trafikpolitiska må-
len, säger Svante Axels-
son, SNF:s generalse-
kreterare.

- Det är helt oaccep-
tabelt att samhällsnyt-
tiga investeringar i kol-
lektivtrafik undan-
trängs av olönsamma
väginvesteringar. Skat-
tepengar ska användas där det gör bäst nytta
för samhället och inte där lobbytrycket är
som störst.

Satsa på kollektivtrafik för framtiden

Kollektivtrafiken är värd att satsa på.
Den ger en stor, ofta dold, samhälls-
ekonomisk nytta. För många männis-
kor är den en nödvändig grundläg-
gande service. Trots detta hotas nu
kollektivtrafiken i många regioner av
stora nedskärningar.

Naturskyddsföreningen:

Jönköping, Västernorrland, Örebro och
Norrbotten.

- Det finns ett betydligt större folkligt
stöd för kollektivtrafiken än vad som oftast
syns i media. Drygt hälften av Sveriges be-
folkning över 10 år är beroende av kollek-
tivtrafik. Enligt Svenska lokaltrafikfören-
ingens kollektivtrafikbarometer anser 96
procent av de tillfrågade att en satsning på
kollektivtrafik är bra för samhället. Nu
måste regeringen ta ett samlat grepp om
kollektivtrafiken annars faller den mellan
stolarna. Det försvårar våra möjligheter att
nå klimatmålet, säger Svante Axelsson

Neddragningar planeras
SNF konstaterar att i många regioner pla-
neras neddragningar i kollektivtrafiken. I
tillväxtregionerna saknas tillräckliga resur-
ser för expansion.

Följande län räknar enligt rapporten med
nedskärningar i kollektivtrafiken perioden
2000- 2007: Gävleborg, Västerbotten, Jämt-
land, Östergötland, Blekinge, Kalmar, Da
larna, Kronoberg, Sörmland, Västmanland,


