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Resenärsforum företräder kollektivresenärerna såväl med tåg som med buss. Resenärsforum 
är en konsumentorganisation som är medlem i Sveriges Konsumentråd. Resenärsforum har 
sina rötter i en äldre organisation NRG, som fått reviderade stadgar. Resenärsforum har 
ombetts avge remissyttrande över Regelutredningen.  
 
Resenärsforum har studerat betänkandet och finner att redovisningen, som är gedigen, 
redovisar både styrkepunkter och svagheter med den liberalisering som har genomförts. För 
vår del har vi särskilt engagerat oss i liberaliseringen inom transportområdet, som ju är 
resenärernas speciella område. Resenärsforum instämmer i stort i de slutsatser som 
utredningen redovisar angående liberaliseringens effekter. Vi kan konstatera att det dels 
har uppnåtts vissa fördelar, samtidigt som det har uppstått en rad problem. Det är angeläget att 
de nackdelar som har uppträtt åtgärdas så snart som möjligt. Tanken med liberaliseringen har 
ju varit att resenärerna ska få en bättre situation. Konkurrensen ska ju gynna även resenärerna. 
Om inte resenärerna gynnas av konkurrensen utan istället drabbas av försämringar då har 
liberaliseringen misslyckats. Konkurrensen får inte vara ett självändamål.  Vi är dock 
övertygade om att konkurrensens fördelar även ska komma resenärerna till del. De 
nackdelar som har uppträtt bör vara relativt enkla att ågärda. 
 
Resenärsforum instämmer i omdömet att regleringsmyndigheterna  (sid 675 ff) är alltför 
små och svaga. Detta gäller inte minst inom järnvägsområdet. En grupp resenärer som har 
drabbats särskilt hårt av problem i samband med liberaliseringen är de funktionshindrade. 
En tillsynsmyndighet måste ställa krav på att olika parter samverkar för att göra ledsagning 
möjlig och enkel för resenärerna. Dagens situation är helt otillräcklig. Det får inte vara så att 
en resenärskategori får betala priset för en liberalisering som ger fördelar för många andra. 
Det är ett minimikrav att samhället bekostar specifika förbättringsåtgärder för en grupp som 
de funktionshindrade så att inga försämringar uppstår. Idén att placera tillsynsmyndigheten 
under Jordbruksdepartementet, tillika konsumentdepartement, är en god idé. 
Tillsynsmyndigheten bör inte vara beroende av samma departement som utformar praktiken.  
 
I avsnittet 12 om ägarstyrningen i  Regelutredningen  framhålls järnvägssektorn främst 
genom  Statens Järnvägars omvandling till SJ AB. Endast SJ AB behandlas. Övriga 
efterföljarbolag omnämns knappt alls. Detta är en markant brist i utredningen. Jernhusen AB, 
som av många felaktigt uppfattas ha övertagit rollen av SJs gamla fastighetsdivision, har i 
själva verket en helt annan roll. Genom tillskapandet av Jernhusen AB inleddes en 
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överföring av pengar från transportsektorn till finansiella intressenter, vilket inte står i 
resenärernas intresse. Detta framgår inte alls i utredningen. Jernhusens bolagsordning måste 
ändras så att passagerarna omnämns, vilket inte är fallet idag.  Konsumentperspektivet på 
stationerna måste lyftas fram. Dagens läge är ett kaos för alla resenärer, särskilt för de 
funktionshindrade.Det handlar om att alla aktörer dragit sig tillbaka från stationerna, som 
har blivit övergivna och förvirrande. Varken trafikföretagen, fastighetsägarna Banverket eller 
Jernhusen eller kommunerna känner ett övergripande ansvar. Jernhusen som husägare till ett 
antal stationshus har en mycket oklar roll. Swedcarriers roll har blivit olycklig.  Resenärerna 
får inte drabbas av att Euromaint inte har gått att sälja så snabbt som önskat var. Jernhusen 
AB skulle mycket väl kunna delas upp i ett bolag med resenärsfokus, som bidrar till att 
kollektivtrafiken kan fungera väl, och i ett bolag som sköter Jernhusens övriga 
fastighetsfrågor, markexploatering mm, som inte berör resenärerna. Syftet med Jernhusen 
måste vara att bidra till kollektivresandet i Sverige. I annat fall har åtminstone den delen av 
bolagiseringen utfallit direkt negativt för resenärerna. Denna fråga brådskar, eftersom 
knutpunkterna och resecentrumen har en avgörande roll i kollektivtrafiknätets funktion. 
Fungerar inte knutarna så faller nätet sönder. Detta var inte meningen hos någon av aktörerna. 
Men alla aktörer idag är fångna i den gällande organisationen.  
 
En annan punkt som inte tas upp i Regelutredningen är konkurrensen på lika villkor. 
Genom bolagiseringen inträdde ett betalningsansvar för busstrafiken för att använda 
resecentrum, som tidigare hade tillhandahållits av staten genom Statens Järnvägar. Nu ställs 
plötsligt krav på medverkan från alla trafikföretag. Jernhusen markerar exempelvis att man 
avser att stänga väntsalar och toaletter i sina stationshus om inte alla trafikföretag betalar. Då 
blir det konkurrensneutralt, men det drabbar resenärerna. Resenärerna drabbas av att 
busstrafikföretag hävdar att de måste stanna 300-500  meter bort, för att slippa betala för 
resecentrumangöringen. Detta leder direkt till att det arbete som lagts ned på att skapa 
resecentrum med goda byten mellan tåg och buss bryts sönder. Det är allvarligt för alla, 
men särskilt för funktionshindrade resenärer, som inte kan förflytta sig långa sträckor. Denna 
effekt av liberaliseringen var till synes helt oväntad.  Den riskerar att slå ut resenärers 
kollektivresor. Resultatet kan bli ökad benägenhet att använda bil eller att vissa personer inte 
kan genomföra önskade resor. Det står i direkt strid med planerna på åstadkomma ett 
tillgängligt samhälle som ska vara på plats 2010. Här måste åtgärder vidtas snarast. 
Stationerna spelar en nyckelroll i kollektivtrafiknätet. En möjlighet är att stationerna 
tillhandahålls på samma villkor som infrastrukturen i övrigt, dvs på marginalkostnadsvillkor. 
Ett krav är att alla busslinjer i respektive bussföretag i sitt trafiktillstånd förutsätts angöra 
resecentrum på orten, åtminstone för alla linjer som går utanför staden eller kommunen. 
Sådana regler saknas idag.  
 
Liberaliseringen måste förutsätta att villkor finns som säkerställer konsumenternas 
legitima intressen. Det är myndigheternas uppgift att se till att så blir fallet. 
 
 
För Resenärsforum 
 
 
 
Kjell Sevefjord 
ordförande 

mailto:info@resenarsforum.se

