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EU inbjuder alla att tycka till 
om lagarna kring resenärsrättigheter

EU-kommissionen öppnar tre samråd för att utvärdera lagstiftningen kring passagerares rättigheter. Fram till 2 oktober 
pågår tre öppna samråd, där kommissionen vill samla in synpunkter på lagstiftningen kring passagerares rättigheter. 
Detta som ett led i kommissionens pågående utvärderingar av denna lagstiftning.

Det första samrådet rör reglerna om bussresenärers rättigheter. Det andra rör reglerna om rättigheter i samband med 
flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet. Det tredje samrådet rör reglerna om 
passagerarrättigheter vid båtresor. 

Vem som helst inom EU kan lämna in synpunkter på samråden, fram till 2 oktober. Enkäterna finns på alla EU:s 
officiella språk, även svenska, och man kan också svara på vilket språk man vill. Man hittar dit genom att gå in på 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11879-Evaluation-of-rights-of-passengers-in-
bus-and-coach-transport-in-the-EU/public-consultation , eller om den länken inte fungerar, via Trafikanalys sida 
https://www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/kommissionen-oppnar-tre-samrad-for-att-utvardera-lagstiftningen-
kring-passagerares-rattigheter-10366/
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Corona ger stora intäktsbortfall för kollektivtrafiken 
Myndigheterna rekommenderar att "Undvika icke nödvändiga resor" och/eller välja andra färdmedel, eller arbeta 
hemifrån. Effekterna av detta är att resandet i kollektivtrafiken har minskat, särskilt under under icke rusningstid. D.v.s. 
dagtid, kvällar och helger! Detta, i kombination med att bussförarna inte längre får/kan/måste/behöver kontrollera/sälja 
färdbevis, gör ett intäktstapp för RKM av sällan skådat slag! Siffror på uppemot 70% har nämnts. Detta innebär att 
RKM:s intäktsfinansieringsgrad sjunker från 50% till 15% och att skattetillskottet ökar från 50% till 85%. Om 
trafikföretagen får oförändrad ersättning, trots RKM:s minskade intäkter, kommer det i slutänden att saknas mycket 
pengar för RKM (=Regionerna). Ökat skattetillskott torde vara svårt att räkna med (konkurrens med sjukvården!). 
Återstår kraftiga nerdragningar av trafikutbudet o/e taxehöjningar. En separering av skoltiderna skulle också kunna 
lindra de ekonomiska effekterna och minska trängseln i rusningstid.

Det förekommer kritik mot att det fortfarande är "trängsel" i rusningstid. Detta har föranlett RKM att sätta in ytterligare 
resurser, utan att samtidigt minska på trafiken under andra tider. Vilka de ekonomiska effekterna detta innebär, återstår 
att se...
 
Thomas Montgomery
ps)
Undras hur det går med "branschens" fördubblingsmål ...



EPF driver resenärsperspektivet 
i flera stora sammanhang i Europa
Vid EPFs möte med medlemsorganisationerna i juni redovisades en rad intressanta aktiviteter som visar att EPF 
spelar en viktig roll i den europeiska utvecklingen. Resenärsforums representant Kurt Hultgren kan här rapportera en 
rad intressanta aktiviteter. Resenärsperspektivet håller på att bli en viktig faktor inte bara i Sverige utan i hela Europa.
EPFs styrelse, där vår vice ordförande Emil Frodlund ingår, gör ett mycket bra arbete, som också gynnar de svenska 
resenärerna. Vårens arbete presenterades. – En term kan behöva förklaras. DG MOVE är Transportdirektoratet 
(DG=Département Gouvernemental), dvs vad man kan beskriva som ett EU-ministerium. 

EPF (Europeiska Passagerarfederationen), där Resenärsforum är en av medlemmarna,  lägger fram initiativ i olika 
europeiska beslutsforum och ser till att resenärsperspektivet kommer med i beslutsprocessen. EU arbetar för närvarande
med Den gröna given, The Green Deal, som initierar klimatvänliga åtgärder. Och EU-kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen har förklarat att 2021 kommer att vara the Year of Rail. Det är en allvarlig utmaning, inte minst 
eftersom de olika regeringarna inom EU tycker att det är en bra idé, men inte riktigt förstår vad de måste göra för att 
åstadkomma framsteg. Det finns många aktiva EU-parlamentariker, många kommissionstjänstemän och många 
nationella parlamentsledamöter som gärna vill medverka. Men för närvarande överskuggas allt av den pågående 
coronapandemin. Bara en sådan sak som att lokaltrafikföretagen i annonser uppmanar människor att inte åka kollektivt, 
är ju barockt. En sak vore om de själva presenterade någon metod för att göra det enklare för riskgrupper att åka utan att
smittas. Men det är inte så de tänker. Många tycks helst vilja bli av med en trogen del av kundkretsen, verkar det som. 
Ju färre som reser, desto mindre slitage på stolar, bänkar och trappor, verkar annars en bakomliggande förklaring. 
Sänkta kostnader är alltid något som hägrar. Men det är en kortsiktig syn.

Desto viktigare är det att någon driver resenärernas synpunkter. Vid EPFs möte i den 2 juni, ett General Meeting med 
alla medlemsorganisationer deltagande, denna gång i ett digitalt möte, redovisades en rad aktiviteter som EPF 
genomfört under de senaste månaderna.  Jag tycker att det är bra att kunna redovisa hur många saker som pågår, när alla
samtidigt konstaterar att så många möten är inställda, och allt går på sparlåga. Allt går inte på sparlåga. 

Emil Frodlund  redogjorde för arbetet med förberedelserna för att återinföra en nattågsförbindelse mellan Sverige 
(Malmö) och Bryssel. Styrelsen diskuterade hur en studie bör utformas inför en framstöt till DG MOVE. 

EPF-sekretariatet visade hur EPF gjort för att formulera ett ställningstagande (position paper) och påverka 
förändringarna i förordningen om flygresenärernas rättigheter (261/2004) och förordningen 2027/97 angående 
flygbolagens ansvar för passagerare och deras bagage för att stärka passagerarnas rättigheter. 

EPF skrev till EU-Kommissionens ordförande med anledning av år 2021 som järnvägens år och framhöll att resultatet i 
högsta grad är avhängigt av att resenärsperspektivet blir tillgodosett. Resenärerna bör ingå i de arbetsgrupper som 
kommer att etableras. Kort därpå blev EPF inbjudet till ett första möte med intressenterna. Där poängterade ordföranden
i kommittén att resenärernas medverkan var viktig faktor. Ett gemensamt brev i samma fråga har skickats av EPF, den 
europeiska konsumentorganisatonen BEUC, den europeiska handikapporganisationen EDF och den europeiska 
äldreorganisatonen AGE. 

EPF har mycket aktivt arbetat för att kompensation för resenärernas biljettproblem i samband med coronapandemin ska 
lösas på ett för resenärerna acceptabelt sätt när förbindelser ställts in, resor har fått avbrytas osv. Den kontantersättning 
som anses naturlig i övriga branscher har i många fall ersatts med företagens önskan om att lämna tillgodokvitton eller 
andra löften. Eftersom resenärerna är den svagare parten i dessa sammanhang är det viktigt att deras rättigheter särskilt 
respekteras. Resenärer ska kunna acceptera tillgodohavanden ifall de så önskar, men de ska ha rätt att få kontant 
ersättning. Det är kärnan i resenärsrättigheterna. Kommissionen har därefter ställt sig bakom EPFs krav. 



EPF har också haft täta kontakter med EU-rådets nationella representanter, av vilka Tyskland har ordförandeskapet 
under andra halvåret 2020. En stor fråga har varit att resenärernas rättigheter bör utökas i enlighet med det som 
parlamentet föreslagit och som EPF hårt driver, inte den försvagade skrivning som Kommissionen hittills har givit 
uttryck för inför det rådsbeslut som förestår. 

EPF har inbjudits av Järnvägsunionen UIC till att medverka i dess Covid-19-task force kommitté. Därigenom har EPF 
sekretariat fått inblick i ett stort antal frågor som rör de olika järnvägarnas åtgärder vad gäller Covid-19-planering, såväl
operatörernas som infrastrukturhållarnas synpunkter. EPF har därför också tillsammans med Transport Focus, den 
brittiska ”watchdog-organisatonen för resenärerna”, att veckovis redovisa vilka åtgärder som vidtas löpande i Frankrike,
Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien.       

EPF har, också genom Chris Irwin, blivit delaktigt i den stora Transport, Health and Environment Pan-European 
Programme inom FNs ECO-SOC för Europa, som startat en task force för Development of Green and Healthy  
Sustainable Transport Principles. Den räknar med att lägga fram en rapport i höst.  Den kommer att utveckla principer 
för långvarigt hållbar, grön och hälsosam utveckling  för transportväsendet. Chris Irwin var redan tidigare ledamot i 
UN-ECE Railway Working Party, och ingår nu i denna nya  task force. EPF hoppas att vi därigenom ska kunna stöda 
det initiativ som den nederländska regeringen har framfört inom EU  gällande utveckling av internationella 
järnvägsförbindelserna som även är angelägna för svensk del.

EPF:s Arriën Kruyt deltog i en videokonferens om internationell tågtrafik tillsammans med Daniel Mes, som ingår i 
vice ordförande Timmermans Kabinett. Daniel Mes leder arbetet med Green Deal. Arriën rapporterade en konstruktiv 
diskussion vad gäller kollektivresenärernas perspektiv. 

I den pågående revideringen av 2011 års Transport White Paper inom DG MOVE har EPF givit ett utförligt remissvar 
till DG MOVE, där Riccardo driver utredningen i detta ärende. Riccardo följde upp vårt yttrande med en lång och 
omfattande intervju med EPFs respresentanter, vilket gav intrycket att arbetgruppens rapport skulle ta intryck från EPFs
inspel, och följa upp detta vidare.

EPF:s Willy Smeulders deltog i en konstruktiv diskussion i en workshop inom expertgruppen för Urban Mobility, med 
dess ordförande Matthew Baldwin, som är är Deputy Director General of DG MOVE. Där diskuterades de första 
erfarenheterna av Covid-19-pandemin och framtida åtgärder. Där finns erfarenheter att dra, liksom möjligheter att 
identifiera utvecklingslinjer gällande hållbara lösningar i linje med Green Deal. Särskilt angeläget är att återskapa 
förtroendet för kollektivtrafiken hos både resenärer och personal. Dit hör också hur markanvändningen bör ändras i 
städerna, gemensamt brukade, multimodala och integrerade transporter, pop-up infrastruktur och åtgärder för att stöda 
aktiv mobilitet och fysiska avstånd.  

EPF har också på olika sätt samverkat med den europeiska konsumentrörelsen BEUC, Polis, UITP, EDF och AGE för 
att understryka resenärsperspektivet i kollektivtrafiken, med särskild vikt vid resenärernas behov önskemål och vad som
är attraktivt, såväl i samband med pandemins perspektiv, men ännu mer för att bekämpa klimatuthotet och för att öka 
hälsoläget hos befolkningen, liksom  för att utjämna social skillnader. Flera gemensamma brev har skickats. 

Flera forsknings- och utvecklingsprojekt har fortsatts under våren, där EPF ingår som en expertgrupp i projekten. EPF 
ingår i sex olika Horizon 2020-projekt. Dessutom förbereds medverkan i ett par Shift-2-Rail-projekt genom diskussioner
och genom medverkan i rådgivande grupper och i ERRAC. ●   

Kurt Hultgren



Med rätt satsning blir Halmstad-Nässjö järnväg 
en viktig sträcka!

Nyhetsbrevet har tidigare (nr 1/2020) skrivit om Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) och hur den skulle kunna förbättras 
genom att elektrifieras i sin helhet — även på sträckan sydväst om Värnamo.
Här återkommer Christer Wilhelmsson med fler exempel på hur banan skulle kunna bli ett viktigt medel för såväl 
person- som godstrafik både i regionen och i ett större perspektiv.

Trafiken med Krösatåg på järnvägen mellan Halmstad och Värnamo riskerar att läggas ner. Sträckan är 115 km. Men 
den sträckan har en mycket viktig roll i Sveriges järnvägsnät, men har en del kapacitetsbrister. Den behövs inte minst 
som ytterligare kapacitet  för Södra stambanan och Västkustbanan som är överbelastade. Det kommer att dröja alltför 
länge till nya stambanor är klara. Linjen från Nässjö och Jönköping till Värnamo kommer att rustas upp och 
elektrifieras. Tillsammans  med Värnamo-Halmstad kan dessa sträckor fylla en viktig roll i det nationella nätet. 
Dessutom brådskar  klimatfrågan. Värnamo-Halmstad är idag en länsbana. Den bör klassas som en nationell bana och 
staten bör ta över ansvaret. Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik tog för några år sedan initiativ till en test  med 
sju turer (skulle varit åtta). Det har inneburit att resandet har ökat med 36 procent, vilket är relativt mycket. Flera 
organisationer  har engagerat sig i banan genom debattartiklar i lokalpressen. Ledarsidan i Hallandsposten har i två 
omgångar föreslagit att banan ska upprustas. Även näringslivet med flera handelskammare  har skrivit en debattartikel. 
Läggs banan ner riskerar flera orter att avfolkas.  Orter som har bra tågförbindelser är attraktiva  och lockar folk  att 
bosätta sig där samt företag att etablera sig . Det finns stora utvecklingsmöjligheter  och med rätt satsning kommer både 
tillväxten och turistnäringen att öka i orterna längs banan. Med en upprustad bana snabbas resorna upp. Det måste vara 
långsiktiga satsningar och inte halvmesyrer.
Vissa delar av sträckan har redan bra standard, på delen söder om Torup finns avsnitt med makadamballast och 
helsvetsad räls.

Strategiskt läge
Banan har ett strategiskt läge mellan Västkustbanan och Södra stambanan  och eftersom banan är viktig för både för 
lokala och längre resor bör den klassas som interregional och nationell järnväg. Idag pendlar folk över länsgränserna 
vilket gör att det kan bli problem när en järnväg passerar flera län som HNJ. Då finns det risk för bypolitik. Det bör 
finnas anslutningar till tågen och inte tidtabeller där en buss avgått fem minuter innan tåget kommer. Det innebär större 
kostnader för parallellkörning. Tåget är bekvämare än en buss. Det är lättare att ta med rullstolar, barnvagnar och cyklar
på tåg än på buss.
Sträckan har flera anslutningar: I Halmstad med Västkustbanan, i Värnamo med Kust till kustbanan mot Växjö och 
Kalmar samt mot Borås och Göteborg. I Nässjö med Södra stambanan och i Jönköping med Falköping, Skövde och 
västra Sverige. Det innebär snabba förbindelser med Stockholm, Östergötland och Halmstad och vidare söderut. Banan 
sammanbinder också flera universitet och högskolor. Banan bör vid en upprustning dras i en ny sträckning från 
Landeryd via Hyltebruk till Torup. Pendeltåg bör sättas in mellan Hyltebruk och Halmstad med stopp i Åled och 
Oskarström. Sannarp bör återöppnas, i närheten finns gymnasium och flera arbetsplatser.
Kommunerna längs sträckan mellan Nässjö/Jönköping och Halmstad har 365 000 invånare idag –  2030 beräknas 
invånarantalet vara 370 000. Halmstads kommun har drygt 100 000 invånare  och Jönköping har drygt 140 000 
invånare. Befolkningsunderlaget är tillräckligt för att generera resande på HNJ. Gislaved och Anderstorp som ligger 
ganska nära HNJ har 15 000 invånare. Dessutom har de bussförbindelser till flera orter längs banan.

Godstrafiken kan utvecklas!
Förutom persontrafik kan HNJ användas för mer godstrafik. Enligt regeringsförklaringen 2019 ska långväga 
godstransporter flyttas till järnväg och sjöfart.
Banan kan användas för godstransporter till Båramo kombiterminal i Skillingaryd och till Torsvik i Jönköping.
Godståg till Halmstad kan med fördel utnyttja banan, eftersom hamnen har järnvägsspår och en containerterminal. Även
godstrafik till kontinenten kan använda banan. Då blir det mer spridning av godstågen, framförallt vid trafikstörningar.
Med rätt satsning blir banan en viktig sträcka för både person- och godstrafik.

Christer Wilhelmsson



Expert: Bussterminalen kan döda och skada fler 
än explosionen i Beirut

Professor Bo Janzon vid SECRAB, som på Resenärsforums uppdrag granskade WSP:s riskbedömning av den planerade
bussterminalen vid Slussen i Stockholm, är åter aktuell. Han har gjort en kommentar till den stora explosionen i Beirut 
i augusti, där han nämner bussterminalen som en jämförelse:

Av tillgänglig information att döma så var explosionen en olycka. Att så stora mängder ammoniumnitrat förvarades mitt
i hamnen och inpå staden var totalt olämpligt. Även om risken var liten för att en händelse som denna skulle inträffa 
borde man ha insett att dess följder skulle bli katastrofala. Explosionens styrka har bedömts motsvara ca 1,5 kton trotyl 
(TNT), som ett mindre taktiskt kärnvapen. Tyvärr tenderar man att bortse från möjligheter att mycket osannolika men 
katastrofala händelser kan och kommer att inträffa, se bara t ex på hanteringen av den nya underjordiska bussterminalen
vid Slussen i Stockholm, en anläggning som har potential att döda och skada fler än i Beirut, om det 
osannolika/”omöjliga” inträffar!
I Wikipedia återfinns redan en mycket bra och seriös sammanställning om explosionen, se https://lnkd.in/dvxQbxf.

Bo Janzon
Källa: https://www.linkedin.com/posts/bo-janzon-5a69365_2020-beirut-explosions-activity-6697120433218588672-
Zx93
________________________________________________________________________________________________

Tyskland blir först med förarlösa regionaltåg

                                                                                                                      Bild: Ny Teknik 
År 2021 ska två passagerartåg rulla utan personal i Tyskland. Alstom står bakom tekniken som gör det möjligt. De är 
världsledande inom automatisk tågdrift för tunnelbanor och testade redan 2018 ett självkörande godståg i Neder-
länderna. Nu ska Alstom genomföra ett testprojekt där förarlösa regionaltåg kör passagerare i Niedersachsen. 
Källa: Ny Teknik (https://www.nyteknik.se/fordon/har-blir-man-forst-med-att-testa-forarlosa-regionaltag-6996397 )
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