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EPF årsmöte i London den 16 mars
Årsmötet för den euroepiska resenärsorganisationen EPF hölls i London lördagen den 16 mars med ett drygt tjugotal
representanter från hela Europa. Värd var resenärsorganisationen London Travel Watch. Som Resenärsforums
representant deltog Kurt Hultgren. Här sammanfattar han årsmötet.
Michel Quidort, som reprersenterar den franska organisationen FNAUT och är president in EPF, började den gemensamma
redovisningen av läget i Europa med attkommentera de stora protesterna i Frankrike, där de gula västarna startade med
protester mot höjda bensinpriser, men successivt har de förordat olika andra saker, framförallt vad som gäller dem som bor i
de delar av Frankrike som lämnats utanför utvecklingen. Det har betytt att kollektivtrafiken även för landsbygden och
glesbygden kommit att få en viktig roll.
Arriën Kruyt från Nederländerna påpekade att en liknande utveckling pågår även på andra håll i Europa. Men det är också
viktigt med klimatfrågan och det måste läggas skatt på CO2. Kollektivtrafik ska finnas överallt i hela landet – det är ett starkt
ökat krav.
Efter EU-valet i maj kommer det att finnas en ny Kommission. Det finns några saker som är det mycket viktigt att alla
nationella organisationer driver på hos sin respektive regering. Det ena är PRR Passengers’ Rights Regulation, som har tagits
av EP, men som måste beslutas även av Rådet (regeringarnas respektive representanter) De måste begripa att det är viktigt att
resenärsperspektivet respekteras. EP-texten gör det på ett bra sätt, men det finns starka lobbygrupper som vill hindra
förbättringarna, bl a CER. Utvecklingen ska vara ”user-driven”, som Chris Irwin flera gånger påpekade.
Det är också viktigt att ta vara på det ökade medvetande som visas i att inkludera externa kostnader i det pris som varje
individ ser när man väljer färdmedel. Trafikolyckor är en stor post med 25 000 döda, och 170 000 allvarligt skadade i
trafiken varje år. Ännu viktigare är faktiskt luftföroreningarna som dödar 400 000 varje år i Europa.
EPF har tillsammans med den internationella lokaltrafikunionen UITP utarbetat en gemensam deklaration om kraven på den
kollektiva persontrafiken. Detta är ett stort framsteg. Denna deklaration bör spridas till alla trafikföretag och alla politiska
beslutsfattare i kollektivtrafiken, eftersom den sammanfattar viktiga krav och möjligheter.
Arriën Kruyt framhöll att styrelsen för EPF har tre stora utmaningar att hantera:
För det första: Kommissionen anser att järnvägssektorn i Europa är föråldrad och inte visar tillräcklig vilja till
förnyelse och teknisk utveckling. Kommissionen är därför mera intresserad av att stöda utvecklingen av elektriska bilar,
elektriska flygplan, självkörande bilar och sådant som lobbyorganisationerna för bil och flyg förespråkar.
(forts på sid 4)
________________________________________________________________________________________________

Transportstyrelsen fortsatt passiv om
Katarinaterminalen
Transportstyrelsen har nu lämnat ett svar på det brev som Resenärsforum med flera skrev till dem i februari om
bussterminalen. Svaret är egentligen inget riktigt svar utan bara en bekräftelse på att de inte anser att säkerheten i
terminalen är deras ansvar, eftersom området räknas som fastighet.Våra frågor lämnas obesvarade.
På vår hemsida www.resenarsforum.se finns all brevväxling att läsa (under rubriken Aktuellt). Vi uppdaterar
kontinuerligt när något händer.

Rapport från Resenärsforums årsmöte 13 mars
Tom Andersson från Trafikanalys inledde mötet med en mycket intressant redovisning av uppdraget han tilldelats av
regeringen: Kartläggning av hinder för tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet.
Uppdraget skall snart redovisas men vi fick en en inblick i hans arbete. Bland annat nämnde han att den bästa
sammanställningen över förhållanden på stationerna är den som Resenärsforum bidragit med. Vi säger tack till Olle Ek
och stationsgruppen för det gedigna arbete ni genomför!
Tom har utgått från Mål och inriktning för funktionshinderpolitiken, som regeringen antog i november 2017. ”Målet är
att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, i ett samhälle med mångfald som
grund.”
Han har också tagit del av tidigare kartläggningar som haft ett fokus på fysiska och tekniska hinder. Han pekade på det
Konsumentverket påtalat att ”vid granskning (av totalt 27 trafikbolag) kunde de konstatera att endast ett företag har vad
som får anses vara fullständig information om tillgängligheten.” Så vad menar vi med tillgänglighet?
Rapporten ska presenteras den 29 mars och det ska bli mycket spännande att läsa den. I nästa nyhetsbrev kommer vi
att lämna en mer utförlig rapport om utredningen.

Ny styrelse och sänkt medlemsavgift
Efter Toms anförande tog Helena Leufstadius, Vd i Svensk kollektivtrafik/tidigare styrelsemedlem, över klubban för
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes som konstituerade sig efter mötet.
Styrelsen har numera följande sammansättning: Christina Axelsson numera från Västervik ordförande, Emil Frodlund
Stockholm vice ordförande, Anders Björkström Solna kassör och Johnny Bröndt Göteborg sekreterare, ordinarie i
styrelsen Charlotte Wäreborn Karlstad, Mats Améen Lund, Olle Ek Furuby, Lars Nilsson Borlänge och Estelle
Ferger Karlstad som är ny i styrelsen. Vi har även ersättare Christer Wilhelmsson Kungsbacka, Thomas
Montgomery Gävle, Mårten Zetterman Lomma och Carin Grääs Karlstad som valdes på årsmötet. De båda nyvalda
styrelsemedlemmarna presenteras närmare på sista sidan.
Den nya styrelsen kommer att inrikta sitt arbete på de här punkterna:
1. Få fler att se konsumentintresset /resenärsperspektivet i kollektivtrafiken – det innebär att delta i olika sammanhang
och påverka genom att lämna synpunkter och ta del av de lokala medlemsgruppernas arbete.
2. Stationernas service – få till ett nationellt system – fortsätta arbetet med att inventera stationer och större mötesplatser
i kollektivtrafiken och arbeta för att vi får en stationsansvarig. Arbetet leds av Olle Ek och fler kan vara med för att
bevaka ”sin” station. Skicka ett mejl om du vill vara med!
3. Arbeta för ett förenklat betal- och biljettsystem – det ska vara lätt att köpa biljett! Alla ska veta hur man gör och att
komma igenom en spärr ska gå fort med samma kort – gärna kontokort utan pinkod.
4. Nya medlemmar/ grupper som inser betydelsen av att gå samman för att påverka. Här gavs ordet till Michael
Randropp från medlemsgruppen BroenLive i Öresund, som livfullt berättade hur de arbetade för att bli fler från 30
personer till över 3 000.
Årsmötet beslutade att genomföra medlemsvärvarkampanjer med ett ”prova på-medlemskap” 50 kr första året och att
sänka medlemsavgiften till 200 kr nästa år.
5. Vi ska vara aktiva resenärer i vårt EU arbete. Vice ordförande Emil Frodlund sitter i EPF:s styrelse, (European
passengers fedration) där de bland annat påverkar EU lagstiftning om passagerarnas rättigheter. Inom ramen för detta
arbete ska Resenärsforum arrangera en konferens i Stockholm den 7-8 juni. Mer om EU arbetet finns redan i detta
nummer av Nyhetsbrevet.
Christina Axelsson

Kurts krönika:
Kontokortsbetalning på bussarna införs i
Stockholmsregionen från våren 2020

Kurt Hultgren
fd generalsekreterare

Ett intensivt arbete pågår inom Trafikförvaltningen i Stockholmsregionen för att genomföra en reform som
Resenärsforum sedan flera är har efterlyst. I alla fordon ska det finnas läsare som ska kunna direkt avläsa vilket
kontokort som helst och debitera den enhetliga avgiften för en vanlig enkel resa inom regionen. Detta har möjliggjorts
genom att hela regionen numera omfattar endast en zon, och samma pris gäller för en kort eller lång resa inom regionen.
Det nya är nu att vanliga kontokort kommer att kunna användas direkt, utan pinkod, med de små belopp som det här
handlar om. Det handlar alltså om udda enstaka biljetter för den som inte har något av SLs plastkort. Det betyder att
tillresta besökare, både besökare från andra län i Sverige eller turister från utlandet, kommer att kunna resa med SL på
ett sätt som de inte kunnat göra sedan kontanthanteringen slopades. Många bussar är redan utrustade med de nya
kortläsarna.
Systemet liknar det som sedan några år införts i London, där resenärer som registrerar sig kan dra nytta av den service
för kontokort som innebär att trafikföretaget kan hålla reda på de samlade beloppen per dygn, vecka eller månad, så att
man inte behöver betala mer än vad som gäller med ett endagskort, ett veckokort eller ett månadskort. Och i London
kan flera olika trafikföretag hålla reda på resor för samma person på olika bolag. Det är både bättre för resenärerna och
för konkurrensen, eftersom man inte går miste om rabatter eller förlorar pengar på ett kort som inte använts fullt ut.
Men så långt kommer inte Stockholmssystmetet att komma i den första etappen. Men det är ett stort och välkommet
steg att införa kortbetalningen i Stockholm.
Alla de 80 procent av resenärerna som idag använder periodkort kan fortsätta att göra det. Det är det enklaste och smidigaste
sättet ända till dess att londonsystemets metod med registrering och max-belopp per tidsenhet kommer att införas. Men det är
ett stort steg framåt, en välkommen förenkling och en återvunnen möjlighet för ovana resenärer att åka kollektivt i
Stockholm. ●
___________________________________________________________________________________________________

Flygplatsen i Sälen är inte lönsam
I en debattartikel i Dala-Demokraten den 24 mars har Christer Wilhelmsson och Magnus Brynjer påpekat att regeringen
betalat ut en kvarts miljon kronor till det privata projektet Sälens flygplats trots att den anlitade konsulten kom fram till
att flygplatsen skulle komma att bli olönsam. Bakgrunden till artikeln är ett inslag i SvD:s näringslivsbilaga den 8 mars
2019.
Konsulten framhöll att ur ett samhälleligt perspektiv är affären extremt olönsam. Redovisade passagerarprognoser var
upplåsta och att flygplatsen skulle generera 1 200 arbetstillfällen saknade grund. När konsultens rapport skulle
uppdateras avbröt Trafikverket uppdraget utan att publicera resultatet. Det anfördes att en sådan rapport inte var
nödvändig för att svara på EU-kommissionens frågor. Enligt en revisionsdirektör vid Riksrevisionen bör inte alla
projekt i den nationella transportplanen vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Resonemanget är minst sagt anmärkningsvärt. Det håller inte mot medborgarna – skattebetalarna, av vilka den helt
övervägande delen aldrig kommer att använda flygplatsen. Dalarna har redan två flygplatser – i Borlänge och i Mora.
Författarna ställer sig frågan varför det skall nu satsas ytterligare på flyget och inte det miljövänliga tåget, som redan
idag erbjuder utmärkta förbindelser mellan Stockholm och Mora.

Förberedelserna för EPF-konferensen framskrider:
Programmet för de båda dagarna blir mer och mer bestämt. Vid konferensen kommer Silver Rail, som har ett stort kontor i
Stockholm, att medverka. Det handlar om enklare ”ticketing”, men också om information kring olika aktörer på ett neutralt
sätt. Vi kommer också att träffa företrädare för den nya rörelsen tågresor till Europas kontinent, liksom förhoppningsvis
representanter för den unga klimatrörelsen. Ett inslag kommer att bli samverkan med cyklistorganisationen. Mikael
Randropp från den dansk-svenska resenärsgruppen över Öresundsbron kommer att redovisa aktiviteter.
Webbsidan epfconference.eu har nu öppnat och tar emot registreringar.
________________________________________________________________________________________________
Rapport från EPF:s årsmöte, (forts från sid 1)
För det andra är de bilaterala kontakterna mellan olika EPF-medlemsorganisationer viktiga och kan förbättras. Där kan
konkreta frågor drivas hårdare och effektivare.
För det tredje bör varje nationell eller lokal organisation behöver bli medvetna om att EPF kan medverka i olika
sammanhang. Michel kommenterade dock att man måste vara medveten om att trafikföretagen har som sin linje att vara
hårda och se till den ekonomiska effekten och att deet därför är viktigt att understryka användarperspektivet, och karvet på
attraktiv kollektivtrafik..Den största styrkan hos EPF är att vi är en organisation för medborgarna, vi företräder inte
företagsintressen, vi är medborgarna, något som nu blir allt viktigare.

Kontakter med EU-parlamentarikerna viktigt
Willy Smeulders tryckte på att kontakterna med Europaparlamentarikerna (MEP) är mycket viktiga. Inom två månader bör
alla MEP kontaktas och övertygas om att resenärsperspektivet är viktigt för hela Europa. Att göra det före valrörelsen är
viktigt, eftersom det kan bli fråga om punkter i valrörelsen. Vi ska också förbereda oss för nästa halvår, när Finland kommer
att sköta presidentskapet för EU. Janet underströk att deklarationen tillsammans med UITP är mycket bra, och att vi bör vara
medvetna om att det är nu vi har LÄGET.
Men vi ska också samarbeta med andra organisationer, såsom EDF inom ramen för kontakterna med NEB (National
Enforcement Bodies). Kurt underströk hur viktigt det är med samarbete med EDF och med AGE, eftersom särskilt EDF
har rätt stora och starka organisationer med stor politisk styrka. Samtidigt ska vi var medvetna om att handikappfrågan inte en
udda kuriositet som angår rätt få. Det är en missuppfattning. Inte mindre än 40 procent av befolkningen ingår i gruppen med
nedsatta funktioner, permanent eller tillfälligt, inklusive dem som brutit benet, dem som alltid går långsamt, dem som ser
dåligt eller hör dåligt och de som har svårt med orienteringen. Det är en allmän kvalitetsfråga, men den får tyngd genom
hänsynen till handikappade.
En viktig faktor som Chris lyfte fram är att forskningen. ERRAC, den internationella järnvägsforskningen, har en mycket
stor betydelse. Den måste visa att järnvägsföretagen är intresserade av utveckling, inte bara av att rädda så mycket som
möjligt av sina gamla monopol. Det gäller också att lyfta fram resenärsperspektivet. Utvecklingen måste vara ”user-driven”.
Det ju där vi har vår styrka – att vara brukarna, de som vet vad som gör ett visst färdmedel attraktivt. Vårt inflytande kan
också ge oss finansiering.
Chris tryckte också på hur viktigt det är att inte se till enbart färdmedel utan också se frågan som mobilitet. Det handlar om
att människor ska förflytta sig för att göra saker. En viktig punkt är att det inte år får gå åt alltför stora ytor av städernas yta
till trafikanläggningar. Vägnätet kan bli upp till hälften av markytan. Men effektiv PT med olika färdmedel kan göra att
marken kan användas till annat än vägbanor. ”Land use” är en faktor att lyfta fram.
Michel Quidort avslutade med att konstatera att bilkaos med elbilar fortfarande är bilkaos. Kollektivtrafiken behövs även
i framtiden. Det är tillräcklig mobilitet som ska eftersträvas, effektiv användning av tid och av resurser. ●

Nya i Resenärsforums styrelse
Estelle Ferger heter jag och är en av de förtroendevalda till styrelsen för Resenärsforum.
Jag är en färgstark och driven person som tycker att Resenärsforums uppdrag låter
som något spännande och utmanande.
I nuläget jobbar jag på kollektivtrafikbolaget Värmlandstrafik. Under mina hittills
fyra år inom branschen har jag dagligen haft kontakt med våra resenärer, endera via
telefon eller direkt på plats.
Mitt första år, var jag något som heter Tekniksprångare via KTH i Stockholm. Jag
hade då ansvar för, att med hjälp av analyser och studiebesök, utveckla ett effektivt
kommunikationssätt internt vid trafikstörningar för tåg.
Under de tre sista åren har jag jobbat i rollen som kundinformatör via sociala
medier, telefonsamtal och direkt med kunder ansikte mot ansikte.
Ambitionen är att påbörja en universitetsutbildning - Civilingenjör, industriell
ekonomi, nu till hösten 2019. Genom Resenärsforum kommer jag fortfarande ha
kvar en fot inom kollektivtrafiksbranschen.
Jag ser min roll i styrelsen som utmanande och utvecklande, och ser fram emot
framtida projekt och uppdrag.
På återseende!
Estelle Ferger
ordinarie
________________________________________________________________________________________________

Carin Grääs
ersättare

Jag heter Carin Grääs och är ny som ersättare i styrelsen för Resenärsforum. Jag är
delägare och projektledare på Attityd i Karlstad AB, ett företag som arbetar med
marknadsanalyser, marknadsundersökningar och utvärderingar för både offentlig
och privat sektor.
Under slutet av 1990-talet var jag doktorand på Centrum för tjänsteforskning vid
Karlstads universitet, där mitt ämne var Användning av kvalitetsmätningars resultat
inom kollektivtrafiken. Någon lic-avhandling blev det inte, men det var starten till
ett stort intresse för utveckling av kollektivtrafiken med utgångspunkt i
resenärernas perspektiv.
På Attityd har jag arbetat med olika typer av undersökningar inom kollektivtrafik
sedan början av 2000-talet. Jag har intervjuat, genomfört enkäter, fokusgrupper och
workshops med resenärer för att ta fram statistik, fakta och förslag på
utvecklingsområden. Uppdragsgivare har bland annat varit Värmlandstrafik,
Karlstadsbuss, Karlstads kommun och Trafikverket.
Vid sidan av arbetet umgås jag med min familj och gillar dans, sång, yoga och att
läsa böcker.
Jag ser fram emot att få lära mig mer om den omfattande verksamhet som
Resenärsforum bidrar med och hur mina kompetenser kan bidra in i det arbetet.
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