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Resenärsforum uppvaktar konsumentministern

Den 23 april träffade Resenärsforum konsumentminister Ardalan
Shekarabi och lyfte behovet av en starkare röst för kollektivtrafikens
konsumenter, resenärerna. Det är extra viktigt eftersom vi i Sverige
har en avreglerad marknad vilket medför ett ännu mer komplext system att förstå, inte minst när man vill locka fler bilister att åka kollektivt istället.
________________________________________________________________________________________________

Inrikes flygresor minskar
Inrikesflygandet rasar i Sverige. Efter ett 2018 då svenskarna minskade sitt flygresande inom Sverige med 3 procent
jämfört med året innan har fallet fortsatt under 2019. Och det dramatiskt. Swedavias flygplatser har tappat var tjugonde
passagerare.
Mest extremt är fallet på Bromma, Landvetter och Malmö Airport. På de tre storstadsflygplatserna har resandet sjunkit
med 8 procent. Även på Arlanda minskar flygandet till och från destinationer inom Sverige, om än med lite mer
beskedliga 4 procent.
Källa:
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/inrikesflygandet-rasar-dramatisk-minskning-6952358

Seminarium om tågsemester
Den 30 mars anordnades ett seminarium om tågsemester på Clarion Hotell vid Skanstull i Stockholm. Arrangörer var
Susanna Elfors och Andreas Sidkvist som startat hemsidan Tågsemester.nu.
Medverkande var SJ, Snälltåget, Inlandsbanan, Camino, Svenska Turistföreningen, Naturskyddsföreningen samt
Järnvägsfrämjandet.
Flera talare berättade om erfarenheter vid resor till utlandet.
En av talarna var Helene Tronstad, tidigare meteorolog på SVT. Hon berättade om att hon åkt tåg till Thailand. Hon
fick visserligen åka buss och flyg, men då gick det inte att åka tåg.
Representanten från Naturskyddsföreningen menade att tåget samlar befolkningen.
EU parlamentariken Jakop Dalunde (MP) talade om en ”Vision för en ny europeisk tågpolitik. Han beskrev tre punkter
Investeringar, priset samt regelförklaringar. 2028 beräknas Fehrman bältförbindelsen vara klar. Då blir det helt andra
restider från Skandinavien till Kontinenten . Han nämnde också att språket är viktigt när personalen åker i flera länder.
Förhoppningsvis är det gemensamt bokningssystem om cirka ett år.
Pär Helgesson från SJ talade om framtida behov och resemöjligheter.
Resandet ökar mer än befolkningen.
Det var ett mycket intressant seminarium med många besökare.
Christer Wilhelmsson
__________________________________________________________________________________________________

Sveriges Konsumenter ordnar debatt inför EU-valet:
Var står partierna i konsumentfrågorna?
Välkommen på debatt den 10 maj för att höra hur nio kandidater till Europaparlamentet vill jobba för dig och alla andra
konsumenter. Det blir valrörelsens förmodligen enda debatt helt med fokus på frågorna som når köksbordet.
Valet till Europaparlamentet är snart här och intresset för att rösta ser ut att vara rekordstort. Eftersom alla väljare också är
konsumenter är det då hög tid att lyfta konsumentfrågorna.
I en debatt med fokus på frågor som rör din vardag och framtidsfrågor som kommer påverka alla konsumenter tar vi Bryssel
till köksbordet. Bland ämnena som kommer att lyftas finns artificiell intelligens i konsumenternas tjänst, produkter med
längre livstid, hälsosam mat och skadliga kemikalier.
Deltar i evenemanget gör valbara kandidater från de nio svenska partier som idag är representerade i Europaparlamentet. I
panelen syns bl a: Jytte Guteland (S), Arba Kokalari (M), Emma Hult (MP), Ella Bohlin (KD) och Joakim Månsson
Bengtsson (F!). Deltagare från övriga partier presenteras inom kort.
Tid 10 maj, kl 8.30-10.30. Obs! registrering, kaffe och smörgås kl 8.00
Plats Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Anmälan Mejla namn och eventuellt behov av specialkost till anmalan@sverigeskonsumenter.se senast 6 maj

Klimatpolitiska rådet rekommenderar:
Sluta subventionera bilkörning!

I januari förra året tillsattes det klimatpolitiska rådet, en grupp samhällsvetare och naturvetare från svenska universitet med
uppdrag att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har
beslutat. För ungefär en månad sen gav rådet ut en rapport med särskilt fokus på transportsektorn. Man slår fast att
utvecklingen går för långsamt. Utsläppsminskningen har bromsat in när den behöver accelerera. Varken det övergripande
målet om noll nettoutsläpp eller etappmålen kommer att nås utan ytterligare politiska åtgärder.
Transporterna och handelssystemet är kritiska områden. För att senast till 2045 ställa om samhället till noll nettoutsläpp
behövs genomgripande samhällsförändringar och en hög utvecklingstakt i hela samhället.
Det finns teknisk och ekonomisk potential att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till år 2030.
För att uppnå målet behövs betydande åtgärder utföras samtidigt inom tre områden: ett mer transporteffektivt samhälle,
accelererad elektrifiering och en ökad andel bioenergi i effektivare fordon. Det viktigaste är att förstärka politiken för att
uppnå ett mer transporteffektivt samhälle och snabbare elektrifiering. En successivt ökad andel biodrivmedel kommer dock
att spela en stor roll även i fortsättningen.
Rådet ger tio rekommendationer för fossilfria transporter. Fyra av dessa handlar om ledarskap och styrning inom
transportområdet, de övriga sex är rekommendationer till regeringen om styrmedel. Där rekommenderar rådet bland annat:
•Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.
•Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.
•Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.
Hela rapporten kan hämtas på www.klimatpolitiskaradet.se
Anders Björkström

Funktionshindrade i kollektivtrafiken:
Fler hinder och barriärer än de flesta tänker på.
Ingen tar ansvar för hela-resan-perspektivet
Myndigheten Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet
inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget slutredovisades i mars.
I slutrapporten konstaterar Trafikanalys att det saknas en helhetssyn på funktionsnedsättningar, hinder och resande i
kollektivtrafiken. Enskilda fysiska eller tekniska åtgärder överskuggar behovet av samordning och kvalitet avseende
service och information, till exempel behovet av aktuell, korrekt och anpassad information om trafikmiljöernas
tillgänglighet innan, under och efter en resa.
Studien kommer till slutsatsen att ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har minst en funktionsnedsättning som
påverkar deras vardag. Denna siffra är högre än tidigare undersökningar har visat, och beror på att Trafikanalys har
ställt frågor som fångar in bredare grupper av funktionsnedsättningar: medicinska, fysiska, psykiska och kognitiva.
Skattningen styrks genom analyser av tidigare undersökningsresultat.
Kollektivtrafiken rymmer barriärer och hinder som de flesta inte tänker på. Höjdskillnader, gap mellan plattform och fordon,
sluddriga utrop, tvetydig trafikinformation, onaturliga kartor, biljettsystem, högt tempo, trängsel, obekväm väntetid, ljus,
buller, luft, allergener, nya och okända miljöer.
Rapporten konstaterar att regelverk och ansvar är fragmenterade. Ingen har ett helhetsansvar. De krav som ställs avser i
huvudsak åtgärder för särskilda grupper, med avseende på särskilda hinder, per infrastruktur, per trafikslag, per fordon, per
servicetjänst, per organisation och per verksamhet. De omfattar inte några krav på samordnad målstyrning för
branschaktörer, inte heller några krav på utvärdering i ett hela-resan-perspektiv. Tillsynen på området är vidare begränsad till
formella krav på styrdokument, inte kvalitetsfrågor.
Det är känt att personer med funktionsnedsättning (PFN) reser mindre än den genomsnittliga personen i befolkningen.
En person med nedsatt rörelseförmåga gör i genomsnitt 0,9 resor per dag, i jämförelse med 1,6 för dem som inte har en
funktionsnedsättning. Bland personer med färdtjänsttillstånd är resandet än lägre, 0,7. Funktionsnedsättningar innebär
också en relativt starkare effekt på resandet med allmän kollektivtrafik. En person med nedsatt rörelse- förmåga gör i
genomsnitt 0,1 resor per person och dag, i jämförelse med 0,2 för dem utan en funktionsnedsättning. För
färdtjänstresenärer är siffran 0,03.
Projektledare Tom Andersson beskrev rapportens resultat och slutsatser vid Resenärsforums årsmöte den 13 mars. Då var
rapporten ännu inte publicerad. Numera är den offentlig, och kan hämtas från Trafikanalys webbplats www.trafa.se
Anders Björkström
__________________________________________________________________________________________________

EPF-konferensen närmar
sig – men det går
fortfarande att anmäla sig!
Förberedelserna inför EPF:s konferens i Stockholm 7-8 juni
har nu gått så långt att ett detaljerat program finns. På nästa
sida presenterar vi hela programmet, med medverkande
talare. Det går fortfarande att anmäla sig för den som vill
komma, gå till www.epfconference.eu. Alla medlemmar i
Resenärsforum räknas som "EPF-member", och är man
student så gäller förstås priset för "Student".

Programmet för EPF-konferensen 7 – 8 juni
Fredag 7 juni
Theme: Experiences liberalized markets
09.30 Registration and welcome mingle
10.00 Welcome
• Introduction – Gerhard Wennerström, CEO Samtrafiken
10.10 Session I: Experiences from early liberalized markets
• Liberalization in UK – Christopher Irwin, policy adviser Transport Focus
• Governmental investigation about Swedish railways – Dr. Gunnar Alexandersson Stockholm School of Economics
• Different European views on rail capacity allocation – Gustav Sjöblom, investigator market surveillance at the Swedish
Transport Agency
12.10 Panel discussion moderated by Karin Jihde, Head of Communications Samtrafiken
12.30 Lunch
13.30 Session II: Ticketing liberalized markets
• Ticketing technology adapted for passengers – Evelin Skeppström, Solution strategist, SilverRail Technologies
• Shortcomings in liberalized markets – Nick Brooks, Secretary General Allrail
• Norwegian public ticketing platform – Annette Skaarnæs, Commercial director Entur
• Dynamic pricing model – Maria Hofberg, Director Revenue Management SJ
15.30 Panel discussion moderated by Karin Jihde, Head of Communications Samtrafiken
16.00 Coffee break
16.30 Afternoon event
19.00 Welcome dinner at Artilleriet

Lördag 8 juni
Theme: Views on future transport
10.00 Session III: Future transport networks
• Urban multi modal transports – Lars Strömgren, Vice President of European Cyclists’ Federation
• Successful passenger networks – Michael Randropp, Spokesperson for Danish passengergroup Kystbanen
• Future consumer rights – Örjan Brinkman, President BEUC
• The importance of a powerful passenger organization – Rasmus Markussen, Political advisor Passagerpulsen
12.00 Lunch
13.00 Session IV: Future transport behavior and young people’s views
• Vulnerable passenger groups – Delphine Grandsart, European Passengers’ Federation
• Barriers in public transport – Tom Andersson, Swedish government agency for transport analysis
• Experiences as a young customer service attendant – Estelle Ferger, board member of Resenärsforum
• Improved passenger rights for reduced climate impact – Jakop Dalunde, member of European Parliament
• Young people’s experience of InterRail – Erika Silén & Marcus Holm, InterRail influencers
15.00 Conference summary – Michel Quidort, President European Passengers’ Federation
15.30 Coffee break
16.00 Excursion
20.30 Closing dinner at Trattorian

Christinas krönika:
Om fler tog bussen eller tåget istället för
bilen, skulle olycksstatistiken se
annorlunda ut

Christina Axelsson
ordförande
Trafikverket anordnade en resultatkonferens, Trafiksäkerhet på våra väg – uppföljning av nollvisionen. Det nuvarande
etappmålet för vägtrafiken innebär att antalet omkomna ska halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär högst 220
omkomna år 2020. Etappmålet innebär också att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel.
Där konstateras att 2018 var ett svart år, så siffrorna är röda. Under 2018 omkom 324 personer i vägtrafikolyckor. Det
är en ökning med 29 procent jämfört med 2017 då 252 personer omkom. Utfallet 2018 ligger 35 procent över den nivån
som krävs för att följa den nödvändiga utvecklingen (max 240 omkomna år 2018) mot etappmålet 2020.
Trafikverket har tagit fram en aktionsplan för säker vägtrafik för perioden 2019–2022, tillsammans med berörda
myndigheter och aktörer. Planen redovisar totalt 111 åtgärder som ska leda till ökad vägtrafiksäkerhet. Bland annat rör
åtgärderna de prioriterade insatsområdena rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Förslag finns fler ATKkameror, ökad mittseparering och satsning på ny teknik som geofencing (en engelskspråkig benämning på ett geografiskt avgränsat eller definierat område som bestämts och som "inhägnats" med en programvara. Geofence används för
att övervaka eller kartlägga ett objekts rörelser eller förflyttningar). Infrastrukturministern Tomas Eneroth inledde konferensen med att säga att ”Regeringen har en hög ambition med trafiksäkerhet. Det är en prioriterad fråga. Betinget är
att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos alla.”
Det talades mycket om beteende hos trafikanter, såväl i bil som gående och cyklister. Om alla följer reglerna, är nyktra
och har cykelhjälm mm skulle många olyckor ha kunnat förhindrats.
Jag ställde en fråga rörande omkomna och svårt skadade i kollektivtrafiken. Om fler tog bussen eller tåget istället för
bilen, skulle olycksstatistiken se annorlunda ut. Lena Erixon, GD på Trafikverket, svarade att det satsas mycket på
kollektivtrafik, bland annat med hjälp av stadsmiljöavtal.
Se mer och tag del av rapporten på Trafikverkets hemsida; https://trafikverket.ineko.se/se/analys-avtrafiks
%C3%A4kerhetsutvecklingen-2018.
___________________________________________________________________________________________________

Det lönar sig att protestera:
Tryckta tidtabeller kommer tillbaka i Danmark
"Køreplanerene skal tilbage!" Det kravet ställer 1200 danska bussresenärer, sedan operatören Movia i december börjat ta bort
tryckta tidtabeller från hållplatserna. Tidtabellerna ger mycket information som inte är lika lätt att få genom andra kanaler, t
ex vilken väg bussen kör dit man ska, och hur många hållplatser det är på vägen. Den 25 april meddelas att Movia kommer
att sätta upp nya tryckta tabeller.
Källa: https://passagerpulsen.taenk.dk

Föreningen Gnestapendeln:
Vi gläds över att det äntligen händer
något med pendeltågstrafiken på linje 48!

Stockholms Trafikförvaltning (Region Stockholm) har ansökt om ytterligare tåglägen för Gnestapendeln linje 48, vilket
innebär timmestrafik på lördagar och söndagar ca kl. 09.00–21.00 mellan Södertälje C och Gnesta från nästa års
trafikplan (T 20) i december 2019. Det är positivt är att Sörmlandsregionen och Gnesta kommun äntligen ”kommer med
på tåget”!
Föreningen Gnestapendeln har drivit frågan i många år och senast med en namninsamling som samlade mer än 5 300
namn. Sörmlandsregionen, den instans som ansvarar för resenärerna med pendeltåget till Gnesta, har dock svarat att de
inte hade råd. Majoriteten i Gnesta med sina representanter i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har inte heller lyft
frågan om fler turer på helgerna tidigare.
Enligt Föreningen Gnestapendeln har ett viktigt delmål nu uppnåtts med de utökade helgturerna. Nu återstår att jobba
för att de inte försvinner vid de enorma satsningar som görs på regionaltågen. Föreningsstyrelsen anser det är bra att det
satsas på regionaltågen men det ena ska inte utesluta det andra vid utvecklingen av Gnesta.
Det återstår också att påverka MTR, SL och Trafikverket för att få till stånd ett avsevärt bättre underhåll och
reparationer av infrastrukturen så att tågen kan gå och så att tågen inte blir inställda på grund av personalbrist, vilket
blivit tyvärr ett återkommande inslag.
En av föreningens hjärtefrågor är även hur trafikverket prioriterar tågtrafiken. Den frågan har föreningen drivit
tillsammans med flera andra organisationer. Arbetspendlingen måste nämligen få större prioritet jämfört med
snabbtågen, som i dag alltid går före annan trafik vid planeringen. Det vilar på Trafikutskottet att föreslå riksdagen en
ändring av tågens prioriteringskriterier.
Idag gläds vi emellertid åt de kommande utökade helgturerna på Gnestapendeln!
Benny Åberg
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