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103 33  STOCKHOLM 
 
 

Remissvar avseende promemorian EU:s nya tågpassagerarförord-
ning (Ds 2022:23) 
 
 
1  Synpunkter 
Transporthistoriskt Nätverk (ThN) tackar för att nätverket erhållit promemorian 
på remiss men eftersom promemorian endast behandlar järnvägsfrågor och inte 
sådant som rör övrigt rörligt kulturarv överlämnar nätverket besvarandet av remis-
sen till nätverkets båda järnvägsmedlemmar, Museibanornas Riksorganisation 
(MRO; som erhållit remissen) och Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF; som 
erhåller remissen via ThN). 
 
 
2  Presentation 
Transporthistoriskt Nätverk, sektion inom Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 
(ArbetSam) och med signatur ThN, samlar (inklusive ArbetSam själv) 11 riks-
organisationer inom det rörliga kulturarvet. Nätverket bildades 2013 och fick sitt 
namn 2014, men initierades genom en mötesserie som startade 2012. Organisatio-
nerna företräder ett antal områden inom det rörliga kulturarvet: 
 

• Vägens kulturarv – 3 organisationer (motorfordon, åkerier respektive häst-
vagnar) 

• Järnvägens och spårvägens kulturarv – 2 organisationer (museitåg på egen 
respektive annans, oftast statens, infrastruktur) 

• Vattenvägarnas kulturarv – 3 organisationer (ång- och segelfartyg samt ång-, 
segel- respektive fritidsbåtar) 

• Luftfartens kulturarv – 2 organisationer (luftfartyg, flygplan och helikoptrar) 

• samt ”värdorganisationen” ArbetSam som samlar industrisamhällets kulturarv 
i stort. 
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Många av organisationerna är inriktade på kollektivt bevarande (i föreningsform) 
av kollektiva färdmedel, men andra har i stället inriktningen individuellt bevaran-
de (enskilda personer) av individuella färdmedel. Dessa organisationer och deras 
individuella medlemmar (direktmedlemskap eller medlemskap via en förening 
tillhörande en riksorganisation) har det gemensamma, att de ideellt verkar för att 
det rörliga kulturarvet – inklusive dess tekniska dimension – ska kunna såväl 
bevaras som användas och därmed visas upp som ett fungerande kulturarv i sin 
rätta kulturarvsmiljö – på väg, på räls, till sjöss och i luften. 
 
Transporthistoriskt Nätverk i siffror:  

Föreningar/museer Medlemmar 
  Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam 624 museer           31 200  
  Båthistoriska Riksförbundet, BHRF    20 föreningar           19 000  
  Veteranflyggruppen EAA Sverige  120 flygplan                700  
  Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF   33 föreningar           14 500  
  Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF  200 klubbar         105 000  
  Museibanornas Riksorganisation, MRO   29 föreningar           16 000  
  Svensk Flyghistorisk Förening, SFF    14 föreningar             5 800  
  Sveriges Segelfartygsförbund, SSF    72 medlemsfartyg          14 500  
  Sveriges Ångbåtsförening, SÅF  300 ångbåtar           15 000  
  Vagnhistoriska Sällskapet, VHS      1 förening                700  
  Åkerihistoriska Sällskapet, ÅHS      1 förening                400  
Total                222 800 

 
 
På uppdrag av Transporthistoriskt Nätverk 
 
 
 
Helena Törnqvist 
Arbetslivsintendent Arbetets museum 
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