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Den 28 juni fick en grupp från våra medlemsorganisationer tillfälle att träffa infrastrukturministerns statssekreterare Mattias Landgren. På bilden ses från vänster till höger Per Anders Staav (Tim-pendlare), Lennart Rohdin (Skärgårdens Trafikantförening), Johnny Bröndt och Kurt Hultgren (båda Resenärsforum),
Mattias Landgren, Benny Åberg (Gnestapendeln), Christina Axelsson och Olle Ek (båda Resenärsforum)
och Michael Randropp (Kystbanen Öresundsbron). Mötet var planerat att handla om regeringens nationella plan för infrastruktur. Det blev också tillfälle att ta upp Hela-Resan-begreppet och påvisa vikten av
en stark resenärsorganisation som politiker och operatörer lyssnar på och ställer frågor till.
_______________________________________________________________________________________________

Ingen tågtur med vädret
Vi hade i alla fall tur med vädret – kan man säga som
semesterfirare denna sommar. Men det gäller inte för
alla – tågresenärer i hela landet har blivit hårt
drabbade. Solkurvor, kontaktfel, växelfel, stängd
station på grund av rulltrappor med mera, med mera.
Bara i juni fick SJ in 52 500 krav på ersättningar från
resenärer angående tågförseningar. Under hela andra
kvartalet har sammanlagt 105 000 ärenden inkommit
till SJ som har betalat ut 22 miljoner kronor i
ersättning fram till och med juni, vilket är den hösta
summan sedan 2012. Allt strul är inte SJs fel. Det
pågår branschgemensamma samtal för att komma till
rätta med problemen, men det tröstar inte den som
suttit fast på spår utan vare sig vatten eller annat. Den

nya lagen om regressrätt, rätt att kräva tillbaka en utbetalning
från den som egentligen bör stå för denna, gäller från och
med 1 juli. Från den dagen ges järnvägsföretag möjlighet att
få kostnader för förseningar ersatta av infrastrukturförvaltaren, alltså den aktör som sköter och underhåller järnvägen,
om förseningen beror på brister i själva järnvägen. Det kanske blir ett incitament till att arbeta mer med förebyggande
underhåll av järnvägens infrastruktur. Även om räls och annat tekniskt kan ta lång tid att laga behövs mer krut läggas på
ordentlig information till resenärerna om vad som händer
med rimliga tidsangivelser när något som hänt blir åtgärdat
och när man kan förutsätta att resan ska kunna fortsätta.
Christina Axelsson

Öresundståg övergav
passagerare
Resenärsforum tog med förfäran del av SVT Helsingborgs
nyhet om att passagerarna på Öresundståget från Göteborg
blev ombedda att stiga av tåget i Landskrona den 15:e juli.
Klockan var 23.30 på söndagskvällen när resenärerna fick
meddelande i högtalarna:
”På grund av signalfel kommer tåget inte köra vidare. Det
kommer inga ersättningsbussar, ni får klara er på egen
hand”. – Det fanns inte ersättningsbussar att tillgå så sent
en söndag. Har Skånetrafiken kommenterat.
Det handlar i det här fallet om en resa som är längre än 15
mil och försenades med mer än en timme. I sådana fall har
operatören ansvar för att resenären kommer fram så snart
som möjligt, antingen med det försenade tåget eller med
annan likvärdig transport. Visserligen innehåller lagtexten
många reservationer av typen "om så är möjligt" et cetera,
så man kan tvivla på hur kraftfull den kommer att bli. Men
det kan ju inte rimligen hävdas att ett signalfel skulle utgöra force majeure, så det som skedde i Landskrona stred
uppenbarligen mot lagen. Det duger inte att bara meddela
att ersättningsbussar inte finns – ersättningsbussar SKA
finnas, punkt. Någon likvärdig transport erbjöds inte i det
här fallet, så det förefaller tydligt att operatören inte har
fullgjort sina skyldigheter enligt den garanti som finns (se
nedanstående länk till Konsumentverket).
Resenärsforum har tidigare uppvaktat riksdagsledamöter
angående en kom-fram-garanti och hävdat att det måste
finnas krav på att operatörerna tar sitt ansvar och ser till att
passagerarna kommer dit de ska. Det är inte lätt att få fram
egna alternativ för att resa om det är sent på kvällen och
långt till annan kollektivtrafik och ingen Taxi i närheten.
Alla har heller inte möjligheter att lägga ut vad en sådan
resa kan komma att kosta. Det finns också en övre gräns
för ersättningsbeloppet med idag 1140 kronor.
Från Resenärsforums sida vill vi att det ska finnas en Komfram-garanti för alla resenärer, oaktat hur lång linjesträckningen är. Vi får anledning att återkomma i frågan.
Länk: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/reglerper-omradebransch/resor-och-turism/skyldigheter-forjarnvagsforetag/

Nätverk för bättre
internationella nattåg i
Europa
"Back-on-track" heter ett nätverk som arbetar för
förbättrad internationell tågtrafik i Europa. Tonvikten
ligger på ett större utbud av nattåg. De beskriver sina
mål och metoder på https://back-on-track.eu/ och de har
en Facebook-sida
(https://www.facebook.com/backontrack.eu). Det har
också bildats en skandinavisk undergrupp. Den ligger
bakom en namninsamling för fler nattåg från
Skandinavien till Tyskland och vidare till andra länder.
Se skissen nedan! Den som vill skriva under
namninsamlingen hittar den på
https://back-on-track.eu/pro-rail-scandinavia

Kurts krönika:

Olycklig suboptimering
– släpp fram Resrobot!
Det är svårt att köpa biljetter till kollektivtrafiken. Det
beror på att nästan alla Sveriges regionala
kollektivtrafikföretag sedan 2012 har slutat acceptera
kontanter som betalningsmedel. Detta må betraktas som
en kundfientlig hantering med rationalisering som
svepskäl, men det sakförhållandet verkar det svårt att få
trafikföretagen eller de politiska regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) vilja ändra på. Det är en alldeles
egen diskussion. Tidigare kunde biljetter köpas via sms
medan man väntade på att stiga på en buss eller spårvagn.
Kurt Hultgren, tidigare generalsekreterare
Men sms-möjligheten slopades i praktiken 2014. Det
för Resenärsforum, medverkar regelbundet
berodde i och för sig på en övertolkning av lagen om
som krönikör i Nyhetsbrevet
penningtvätt, men nu är också den möjligheten borta.
Däremot finns det ett system som fungerar alldeles utmärkt med hjälp av internet via egen dator eller via en smart
mobiltelefon. Det är Samtrafiken i Sverige AB, de svenska kollektivtrafikföretagens samarbetsföretag, som i
RESROBOT tillhandahåller biljetter för resor med tåg i kombination med buss och annan lokaltrafik. Resrobot tillhandahåller också biljetter som gäller för buss-buss och för lokala kollektivtrafikresor. Systemet byggdes i första hand för
att enkelt erbjuda längre resor i kombination mellan olika färdmedel och bolag. Det betydde att de syftade till alla planerade resor, inte egentligen för spontanresor på kortare sträckor. Det är spontanresorna som drabbas av kontantstopp
och sms-förbud.. De flesta förflyttningar är spontana förflyttningar, det inser man lätt när man ser hur bilresor genomförs. Planering görs i allmänhet bara för långväga resor. Men eftersom Resrobot numera är så utvecklat att praktiskt taget all kollektivtrafik finns nåbar i Resorobot, och där även finns möjligheten att köpa lokala resor, så kan man faktiskt
köpa sig lokala kollektivtrafikresor i mobilen alldeles spontant. Det betyder att begränsningen till planerade resor i praktiken har försvunnit. Man kan köpa sig en biljett i mobilen medan man väntar på hållplatsen, faktiskt.
Emellertid har kollektivtrafikbranschen drabbats av ett slags tunghäfta. Trafikföretagen vill inte ens berätta om Resrobot, trots att det skulle vara en utmärkt hjälp för mängder av resenärer. Frågan om reklam för systemet har avvisats.
Samtrafikens styrelse består av ledamöter som företräder RKM och andra kollektivtrafikföretag. Den styrelsen vill inte
på något sätt informera om Resrobot. Bakgrunden är att Resrobotbiljetterna innefattar några öres rabatt för att hela resekedjan inte ska bli dyrare än vad summan av de ordinarie styckköpta biljetterna skulle bli. Trafikföretagen prioriterar
alltså de förlorade örena på en genomgående biljett högre än att få fler som reser kollektivt Det är idag ett mycket stort
problem att resenärerna uppfattar kollektivresandet som så svårt att de avstår och hellre väljer att använda sin egen bil
än att göra bort sig i kollektivtrafiken. Det naturliga vore att se det gemensamma bästa i form av en påtagligt tillströmning av nya resenärer istället för att inskränkt värdera de egna örena.
Konkurrens har en utvecklande effekt, det är en allmän erfarenhet. Och när konkurrens införs på ett område som tidigare varit helt reglerat, eller monopol eller i det närmaste monopolartad, så blir omställningen till konkurrens ibland lite
plötslig och så överväldigande att man slutar tänka på systemeffekter som den tidigare gemensamma produktionsapparaten kunde erbjuda. Vissa av dessa systemeffekter är faktiskt mycket värdefulla för konsumenterna. Just denna situation har uppträtt i kollektivtrafikbranschen. Från att ha dominerats av monopolföretag, som gamla SJ, och de olika trafikhuvudmännen i regionerna så har situationen ändrats till mångas konkurrens på spåren och fri konkurrens i busstrafiken.
Det är frestande att dra slutsatsen att får man konkurrera fritt då har man också rätten att begränsa utbudet, eftersom
konkurrensen ju är öppen för alla. Det är därför som RKM i den nya lagen av 2012 fick uppdraget att definiera vilka linjer som skulle trafikeras med trafikplikt och upphandlas. Det gäller att säkerställa att service erbjuds också till dem som
det inte lönar sig att konkurrera om. Förr användes metoden koncession (med goda och dåligt lönsamma delar i samma
paket), nu används istället trafikplikt och upphandling. Men den där systemeffekten som låg i ett gemensamt biljettsystem råkade bli överhoppad. Nu handlar det om att trafikföretag måste inse att deras uppgift inta bara är att konkurrera, de måste också samarbeta. Sådant samarbete kan löna sig totalt sett för hela branschen, eftersom enkelheten gör att
efterfrågan total kan komma att fördubblas om det är enkelt. Det är där vi är idag. (forts. på nästa sida)

Inbjudan till politikerutfrågning:
Hur kan vi utveckla reella möjligheter
till pendling i Mälardalen?
Resenärsforum tillsammans med Kollektivtrafikant Stockholm, Föreningen Gnestapendeln och TIM-pendeln (tåg i
Mälardalen) inbjuder kollektivtrafikresenärer och andra intresserade till en utfrågning om framtidens pendlingsmöjligheter runt Mälardalen.
En av avsikterna med den ny pendeltågstunnel under Stockholm var att kunna utveckla pendlandet i StockholmMälardalen. Nu är den på plats. Under nästa mandatperiod är utmaning att förbättra resandet runt Mälaren. Hur?
Representanter från partierna i Stockholms läns landsting deltar.
Tid 28 augusti 17.30 till 19.00 på ABF huset i Stockholm, Sveavägen 41.
Välkomna!
_______________________________________________________________________________________________

(forts fr sid 3: Olycklig suboptimering ... )
Det pågår en livlig debatt om problemen med att köpa
biljetter till kollektivtrafiken för alla dem som vistas i ett
annat län än där de själva bor. Inte minst gäller det alla
utländska turister som gärna vill betala för sig, men faktiskt vägras ombordstigning. Just den termen används i
EU-förordningen om flygresor för att definiera diskriminering. Och även lokalbussresenärer, särskilt turister,
diskrimineras faktiskt. De vägras ombordstigning trots att
de vill betala, vägras av inga andra skäl än byråkratiska.
Begreppet Resrobot är idag nästan ett hemligt knep för
några utvalda personer, de som vet att kollektivtrafiken
är så bra som den verkligen är, och som vet att åsikten
om kollektivtrafikens otillräcklighet bara är en fördom.
Dessa har lärt sig. Men hur ska man få alla andra att lära
sig den stora fördelen att använda Resrobot.
Slutsatsen är att Samtrafikens ägare, alla
trafikföretag och RKM, måste bestämma sig för att
göra ordentlig reklam för Resrobot. De får gärna
döpa om det till något annat och begripligare eller
naturligare. Men det är första steget. Därigenom kan
en genväg skapas till biljetter som idag anses vara
oåtkomliga. Eller fortsätt med namnet Resrobot som
åtminstone några känner till redan idag.
Gör Resrobot känt – och öka kollektivresandet! Det
går att göra snabbt.
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