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Resenärsforum med kommentarer till lagrådsremissen om resenärernas rättigheter
Resenåirsforum har beretts tillfiille attyttra sig över lagrådsremissen. Vi vill gärna framhålla
att vi med stor glädje ser att denna fråga nu avancerat och närmar sig ett riksdagsbeslut.
Frågan om resenärernas rättigheter varju en viktig del av utredningen som blev klar 2009,
och hittills har bara ftirsta delen om operatöremas marknadstilltrade lett vidare till

kollektir,'trafik1agen, som ju genomftirdes fr o m20T2. Det iir dags att fullfölja delen om
resenärernas rättigheter. Vi vill också niimna med viss tillfredsställelse att vi i kontaktema
med övriga reseniirsorganisationer inom European Passengers' Federation (EPF) kan
konstatera att den svenska lagstiftningen ligger i frontlinjen inom Europa.

Det nu ftireliggande ft)rslaget ser i övervägande del ut som vi önskar att det ska se ut. Vi
stöder den föreslagna gränsen på 150 km, med de foreslagna undantagen och anpassningama
vad gäller både EU-fttrordningarna och övriga svenska lagar. Avståndet 150 km ser vi som en
tydlig och mycket naturlig gränsdragning mellan langväga och regionala resor. Det är också
angeläget att ftirdmedlen behandlas lika.

För övrigt vill framftiranägra punkter som borde

skåirpas, helt enkelt beroende pä attvarken
nuvarande lagar och f<irordningar eller den ftireslagna lagen om resenäremas rättigheter ger
tillräckligt stöd för resenärernas krav på grundläggande pålitlighet. Det är frågor som antingen
kan lösas inom ramen for lagen om reseniirernas rättigheter eller genom regeringsuppdrag.
Men vi anser det mycket viktigt att ftiljande frågor går till beslut från statens sida. Det gäller
förutsättningarna för resenåtremas resande, och bör anses ingå i reseniiremas rättigheter.

Ett nationellt trafikftirsörjningsprogråm måste fastställas, möjligen av riksdagen. Däri ska
vilka langväga kollektir,trafikutbud som ska ingå i det nät som binder samman
Sverige. Dit hör vilka interregionala sjöfartslinjer som ska sammanknl'ta kollektir,trafiken på
fastlandet med Gotland. Dit hör vilka långväga sowagnståg som ska knya samman olika
delar av landet, exempelvis på sträckor längre än 500 km. Dit hör också upphandling av vissa
enstaka flyglinjer.
beslutas
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Skyldigheten aft betala biljett är naturlig, men lika naturlig är rättigheten att fä köpa en
biljett. Denna rättighet kan idag tillgodoses genom intemet, men det räcker inte. Internet är
utmärkt bra ör många personer, men alla människor har inte tillgang till internet i hemmet,
inte heller till mobiltelefon med avancerad utrustning. Det är viktigt att allainvånare har
möjlighet att faktiskt köpa biljetter. Detta är särskilt viktigs eftersom många trafikfiiretag
numera inte ens accepterar kontanter. De flesta regionala trafikftiretag accepterar inte
längre sms-biljettköp från personer som inte är i ftrväg registrerade som köpare, vilket
utesluter alla tillresande personer och alla turister från övriga Sverige och från utlandet.
Besöksnäringen är en mycket stor bransch som rentav åir större än industrin, och som växer på
ett sätt som inte industrin gör. Att betala med kontokort (betalkort eller kreditkort) är idag
omöjligt i stadstrafik i alia storstadsregionerna och i de flesta län i Sverige, trots att det
föreligger ett branschar,tal som skulle ge denna möjlighet. Men kravet måste ställas på
snabbare genomförande. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kräver forköp viaolika
förköpskanaler, men enkla biljettautomater som även tar kontanter borde vara siälvklara när
andra altemativ saknas. Men ofta * exempelvis i Stockholms låin saknas biljettautomater på
vanliga stora hållplatser. Man är skyldig att köpa biljett, men man har inte rätt attkopa biljått
på ett enkelt sätt. Detta är inte acceptabelt, och bidrar inte till ökad attraktivitet for
kollektivtrafiken

Informationskravet behöver ställas inte bara på operatörerna. Det behövs en
statonförvaltare, nåpot som saknas i Sverige idag.
Lagftirslaget innehåller inte den bestämmelse som betänkandet av 2009 innehöll vad
gäller informationsskyldighet fiir fiirvaltare av bytespunkter.
Förslaget att en myndighet ska utöva tillsyn över informationsskyldigheten är
visserligen ett steg framåt. Men Resenåirsforum anser att byespunkterna är mycket viktiga
ställen för reseniirerna niir det gäller att informera sig om kollektivtrafikens utbud. Som
nämnts är endast en bråkdel av de potentiella resenärerna i praktiken utrustade med sådana
digitala hjälpmedel och behärskar sådana rutiner som krävs. Ungeftir hälften av befolkningen
beräknas hantera datorlika telefoner, visar studier. Diirftjr åir det av avgörande betydelse ait
kunna få reda på alternativa resmöjligheter på annat sätt.
En bytespunkt som fungerar i enbart regional trafik kan ha olika dignitet, och regionen kan
givetvis utpeka några siirskilt viktiga knutpunkter. Men skyldigheten måste likväl finnas för
den regionala kollektivtrafikmyndigheten, eftersom olika operatörer trafikerar bytespunkten,
olika operatörer även regionalt. För järnvägsstationer som alltid utgör knutpunkter mellan
långväga och regional trafik kompliceras ffågan idag av att detinte finns någon förvaltare
av bytespunkten sett ur resenärsperspektivet. Att en station består av olika fastigheter med
olika ägare är numera det normala: en som äger huset, en som äger spår och plattfo.-ur,
som äger bussterminalen, en som äger parkeringsplats och/eller stationsplan, bortsett från"rt
kommersiella fastigheter i anslutning till stationen. Detta är en uppdelning av
fastighetsgriinsema som fungerar ftir produktionen, som alla kiinner till var de osynliga
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gränserna gar. Men resenärerna har ett berättigat krav att kunna ställa frågor om service och
svar av en kompetent och ansvarig person eller foreträdare lor stationens ftlrvaltare. Nu finns

idag ingen av regeringen utpekad fiirvaltare, vilket gör att resenärerna blir utlämnade
till att ställa frågor till de få personer som möjligen finns på plats. Men de får nästan alltid
svaret att det är någon annan som har ansvaret ftir det de vill veta. Detta är en grundläggande
brist i resenärernas rättigheter. Genom att utpeka den part som iir stationshållare ("förvaltare
av stationen") i ett sammanhållet "stationsväsende", kan stationsservicen säkerställas. Det
handlar om att knl.tu samman trafiklinjer med tåg, regionalbuss, spårvagn och stadsbuss, där
resenären måste kunna informera sig. Stationsservicen handlar inte bara om att hiälpa
personer med funktionsnedsättningar. Alla resenärer anser att byten fiir det mesta är
problematiska. Och eftersom kollektivtrafik nästan alltid kräver b1'ten, så är bytesservicen
extra viktig och en viktig del i resenärernas rättigheter. Den bör egentligen anses ingå i
infrastrukturen. Byena innebär alltid problem, inte minst vid stömingar. När det gäller
järnvägsstationer har EU tiirutsatt att det ska finnas en stationsfiirvaltare i varje land. I
Tyskland finns DB Stationen & Service, i Frankrike SNCF Gares et Connexions, i
Storbritannien Network Rail som äger alla stationer och i egen regi driver de T4 största
(övriga drivs av störste operatören på stationen). Något liknande finns idag inte utpekat i
Sverige. Stationsservicen tillhör det som bör ingå i resenäremas rättigheter. Dock borde detta
kunna lösas även utan att det ska behöva ingå i lagen om resenärernas rättigheter
Genom att utpeka vem som är ansvarig ltir stationsservicen kan också en ansvarig utses
den information som resenärerna måste anses ha rätt att kräva. Redan denna punkt gör att
systemet ftjr stationsservice måste bli foremål ftir beslut. Det kan ske genom uppdrag till

ftjr

Trafikverket, genom ett extra uppdrag till Jernhusen, genom ett särskilt uppdrag till
Samtrafiken i Sverige eller på något annat sätt, utan att någon ny institution ska inrzittas.
Stationer utan personal bör som minimum ftirses med en kontaktpelare, en stolpe med

direktkoppling till serviceinformation hos trafikledningen hos operatören eller niirliggande
stations servicepersonal.

Skyldigheten att tillhandahålla information måste omfatta telefoninformation, något som idag
inte tillhandahålls annat än under kontorstid. Det fanns till ftir något år sedan en
automatiserad telefoninformation (med talsvar kopplad till tidtabellsdatorn) som idag är
slopad, eftersom operatörerna inte ville betala for den. Informationen om tillgänglighet på
stationerta rir idag lagd i malpåse och uppdateras inte, eftersom ingen operatör vill bekosta
dess drift. Detta måste ingå i informationssystemet, inte minst med hänsyn till EU-krav på
information gällande resenärer med funktionsnedsiittningar. Men samma information hai stort
värde också ftir alla andra resenärer.
Operatörernas informationsskyldighet ska omfatta även tåg som ingår i en regelbunden
takttidtabello varje timme, eller varannan timme, även när ett tåg ställs in på grund av
planerat banarbete med anmälan ett par veckor i ftrväg. De passagerare som litar på
regelbundenheten, som är en styrka i kollektir,trafikens utbud, måste kunna lita på att en sådan
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ftirbindelse finns. Idag ställs täg av detta slag in och de annonseras inte ens som inställda,
eftersom de ställts in några veckor i ftrväg och betraktas som "aldrig anordnade/inte
inställda/gar bara inte". Resenären bör ha rätt att i ett sådan regelbundet tidtabellsystem få
resa med en extrainsatt ersättningsbuss. Pålitlighet är grundläggande i informationen.
Resenåirsforum har upprepade gånger pekat på den brist som uppstått genom att en nationell
trafikfijrsörjningsmyndighet inte inrättades, trots att utredningen 2009 ftireslog en sådan. Det
nu ftireliggande lagfi)rslaget pekar på att en myndighet ska ges uppdraget att ftilja upp
informationsskyldigheten, vilket är bra. Det gäller dock att informationsskyldigheten ska

omfatta information även till invånare som inte är internetanvändare, helt enkelt för att
siikerställa att alla medborgare får information. Man kan inte rationalisera genom att skära
bort. Då är det inte en rationalisering utan en ftirsämring. Det betyder i praktiken att vissa
trycksaker måste ftirekomma. På varje station krävs tågtidsanslag, men också
information om anslutande lokaltrafiklinjer i närheten av stationen och på orten i
övrigt, inklusive en linjekarta. Men den exakta utformningen av informationskravet kan
ingå i det nationella trahkftirsörjningsprogrammet. Tryckta tidtabeller ska finnas, åtminstone
på begiiran, liksom linjekartor både över nationellt jämvägsnät och över regionala tåg- och
busslinjer, respektive kartor över stadstrafiken med bussar, spårvagnar, tunnelbanor och
båtlinjer - som ju alla ska fungera i samverkan.
Regressrätten har behandlats i järnvägstrafikutredningen, och diir ftireslås i betänkandet att
regress ska kunna krävas av operatörerna på Trafikverket när Trafikverket är vållande till
lorseningar och inställda tåg. Det är mycket viktigt att även Trafikverket känner ansvar for att
trafiken kan ftirsiggå på spåren, och därftir måste det ekonomiska incitamentet finnas även ör
Trafikverket att sköta sina åligganden inom den ar,talade tiden. Om inte regressrätten på
Trafikverket inftirs kommer det att innebära att tågoperatörerna tvingas bli extra ftirsiktiga. De
kan bli obenägna attbetala ersättning till reseniirer som råkat ut för florsenade eller inställda
tåg, och detta indirekt drabbar resenärema.

I avsnittet om

regress anviinds flera gånger uttrycket "spårbunden". Detta utryck bör
undvikas och istället bör uttrycket spårburen anvåindas. För resenärerna är spårburenheten
en ftirdel och inte en nackdel, medan sparbundenhet leder tankarna till begriinsningar och
nackdelar.

För Resenärsforum

Kurt Hultgren
Generalsekreterare Resenärsforum
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