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Tillväxtforvaltningen
Stockholms läns landsting

Resenärsforums remissyttrande över RUFS 2050

Resenärsforum är kollektivreseniirernas riksorganisation. Stockholms liin är en viktig del av

det nationella kollektir,trafiknätet, något som också har avgörande betydelse ftjr invånamai
övriga Sverige.

Stockholms län står infor en stor utveckling med ett stort ökat antal invånare. Stockholms

attraktivitet som storstad kan dessutom beräknas öka ytterligare genom ett förmodligen ökat

internationellt intresse även för näringslivet. Dock är det viktigt att inse att
Stockholmsregionen inte bara omfattar Stockholms län. Stockholmsregionen sett ur
invånarnas perspektiv omfattar även grannlänen i hela Mälardalen, delvis även

Östergötland och Gästrikland. Därftir är det grundläggande att RUFS bygger pä att

kontakterna med grannlänen ska utvecklas, precis lika mycket som det som planeras ske i
Stockholms liin. Det är viktigl ftir samhällsekonomin och ftir människors välmåga att

människor kan finna bostadsorter som passar dem och att de kan ftrflylta sig till andra orter

inom den större regionbh på ett enkelt sätt. RUFS måste dtirftir tydligt redovisa de

länsgränsöverskridande sambanden.

Stockholmsregionen ska också hävda sig i internationella sammanhang som attraktiv region i
konkurrens med andra storstäder. Diirftr är ett attraktivt regionalt transportsystem ytterst

nödvändigI.

Men iinnu viktigare är att kommunerna verkligen inkluderas i den framtida processen om

regionens utve&ling. Stockholms län ar det län som förefaller ha minst utvecklad samverkan

*å11utr kommuner och regional kollektivtrafikforvaltning. Det beror troligen pä att

Stockholms landsting råkade bli ftirst med gemensam organisation, och då överlät

kommunerna, frtimsistockholm, sin kollektir,.trafik till landstinget, och kommunerna lämnade

f?iltet kollektivtrafik till enbart landstinget, vilket i efterhand kan konstateras var olyckligt. I
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alla övriga län har kommunema varit delaktiga i kollektivtrafikens huvudman (THM), och det

goda samarbetet har fortsatt även sedan THM upphört och RKM inrättats. Någon form av

gemensamt ekonomiskt ansvar även fiir kommunerna, tillsammans med landstinget
behöver organiseras mycket tydligare än idag ftir att uppnå en naturligare och bättre
samarbetsform, både mellan tjänstemän och mellan politiker.

Mobiliteten inom regionen, såväl inom Stockholms län som inom Mälarregionen, måste i
framtiden av klimatskäl bygga på en påtagtigt större andel fiirflyttningar med icke-

miljöstörande f?irdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. En mycket stor del av

bilresandet idag sker inom städema, och diir är både att gå till fots och att cykla ofta

fullvärdiga alternativ. Kollektivtrafiken kan erbjuda mycket goda alternativ.både på kortare

och längre sträckor, beroende på hur kollektiwrafiksystemet far utvecklas. Okat

kollektivresande erbjuder en mycket snabbare metod att minska koldioxidutsläppen än

attvänta på att nya sorters bilmotorer ska utvecklas och komma i bruk i stor skala. Det

gäller därfor att kollektivtrafiken blir attraktivare än i dagsläget, så att invånarnas beteende

ändras. När ett nytt bostadsområde byggs fiirdigt måste kollektivtrafiken finnas med och

erbjuda fullgod turtäthet redan fran början, eftersom annars måste man ta bilen och beteendet

lärs in attvälja bort kollektir,trahken.

Attraktiviteten handlar om kortare restider vilket kan åstadkommas genom fler
kollektivkörftilt och genom att spårburen trafik används i större utsträckning. Dessa faktorer

är starkt attraherande. Ökad turtäthet och sittplats under resan är också mycket viktiga. Fri

wifi iir också av godo liksom möjligheter attladdabatterier. Vissa nya linjer kan komma att

underlätta resandet, något som blir möjligt när fler resenärer efterfrågar kollektivtrafiken.

Både tidigare och nya kollektivresenåirer gynnas av detta, liksom samhällsekonomin.

I Stockholms län är skärgården en mycket attraktiv boendemiljö som dock inte kan utnyttjas

fullt ut på grund av otillräcklig kollektir,trafikftirsörjning. Sktirgarden kan erbjuda möjligheter

både ftjr boende, för rekreation och ett stort värde ftir besöksnäringen. Båttrafiken betraktas

av resenärerna som etf extra plusvärde, och den bidrar till skärgårdens höga attraktions-

kraft. Tillräckliga båtturer hela året och andra kollektivtrafiklösningar är dock en förutsättning

ftir att skärgården ska kunna bidra till regionens utveckling.

Resenärsforum väljer har attpå nytt lyfta fram faktorer som tidigare har diskuterats och

ansetts angelägna, men som aldrig genomförts. Dit hör ett gemensamt betalsystem ftir
kollektir,trafiken i Sverige. Det iir dags att siikerstälIa att de genomfors.

Samhällsekonomiska beräkningar är bra till en viss gräns, men det finns också faktorer som

inte låter sig kvantifieras i kronor. Dit hör forutsättningarna ftir utveckling i samhället,

tillgringlighet, rättvisa och sociala värden.
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De samhällsekonomiska beråikningar som görs får inte använda metoden SAMPERS, som

innehåller olika värden fiir restider fiir bilister och kollektivresenärer. En sådan metod är

direkt vilseledande, och motverkar kollektir,.trafiksatsningar som borde behandlas på ett

korrekl sätt. Att vlirdera bilisters tidsvinster högre än kollektivresenärers tidsvinster iir varken

konekt eller rättvist.

Konkret kan ftiljande kollektivtrafikåtgarder bidra till regionens utveckling.

Enklare biljettköp nödvändigt
Alla stadsbussar måste utrustas med kontokortsläsare (utan pinkod) så att alla resenärer -
även ovana - kan köpa biljetter. Det finns idag sex biljettsystem i Mälardalen, och när Mälab

kommer igång blir det sju. Ovana resenärer är en mycket viktig målgrupp när man vill att

kollektivresandet ska öka. Uppsala har kortläsare idag och av storstadsområdena ät detbara

Skånetrafiken som hanterar kontokort på stadsbussarna. Mälanegionen ska vara ledande.

Ett gemensamt kort för all kollektivtrafik i Sverige bör inftiras. Använd gäma modell det

bankkort som gäller hos Transport for London. Olika bolag kan ha olika priser och alla

bolag kan ge valfria rabatter. Och resenären betalar en gång i månaden ftir de olika resor som

gjorts med olika bolag. Det ska vara lika enkelt att äkakollektivt som det är att åka bil.

Mälardalsregionen borde vara ledande i införandet av detta generella kort. Det finns

inget självändamål attvarje län ska ha olika kort som inte är kompatibla med varandra.

Londonsystemet kan köpas per omgående, i princip ftirdigt ftir leverans. Man måste inte

uppfinnahjulet på nytt i varje län. Londonsystement ftiljer upp resenärens pris per vecka eller

päi månad och erbjuder ett maxpris för en viss period hos ett visst bolag. Det skapar en

irygghet, eftersom datorn räknar ut i efterhand vad som är korrekt pris, så att man inte råkar

köpa fel biljetter.

Samverkan mellan Mälabs egen lrafik och Ostpendeln (Linköping-Gävle) och andra SJ-

tåg eller MTR-tåg som drivs kommersiellt kan gå enkelt om man genomför Londonmetoden,

eftirsom a|la resenärersuccessilt tjänar in nya rabatter på respektive bolag, och allt betalas i
efterhand, precis som bensinen.

Infiir en Q-vision fiir krångel i kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt, och det ska vara

forstavalet i de allra flesta resetillfiillen - när man inte kan gä eller cykla. Det är ett mål som

kommer att kunna uppfyllas successivt, och det blir nog inte helt klart till 2050.

Extra'avgift på Arlanda
Den extri- uogift.tt för av- och påstigning vid Arlanda som tas ut av alla pendeltågs- och

regionaltågsreienärer är felstyrande. Det är en avgift som pålagts resenärerna med hänvisning

till att Arlandabanan byggts av ett delvis privat konsortium. Inget hindrar dock att den extra

avgift som tas ut for trafikeringen av Arlanda station inkluderas i det totala
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kostnadsunderlaget ftir kollektivtrafiken på samma sätt som glesbygdsbusstrafik idag ingår.

Kollektivtrafik ska vara attraktiv och avgifter ska inte avskräcka eller ge budskap om "låt bli
att använda". Kollektiltrafik är särskilt lämplig vid stora resandevol)ryner, och detta är i
högsta grad en volymtrafik där kollektiurafik ska uppmuntras. All övrig kollektivtrafik sker

på ett sätt som iir avsett attvararättvist, såväl i glesbygd som på tättrafikerade linjer, med

samma prissystem. Utom till och från Arlanda. Ett altemativ är att staten löser in
Arlandabanan, vilket är en option som fortfarande kan utlösas. Då kommer Arlandabanan att

ingå i Trafikverkets vanliga bannät.

Kartor över linjenätet så att man hittar rätt
RKM gemensamt eller Mälab måste publicera en eller flera likartad kartor över linjenätet i
Mälardalsregionen och i respektive län, och dessutom över större städers stadstrafik. Det går

inte att ftirutsätta att allapersoner klarar allt pä internet eller i en datorlik telefon. Kartorna
är nödvändiga, och det ligger på RKMs ansvar enligt kollektivtrafiklagen att informera
resenärerna om den kollektivtrafik som körs, inklusive kommersiell trafik. För att lära

medborgarna var linjerna gå måste det finnas en linjekarta, inte bara för innerstan. För

biltrafiken är det fullständigt självklart att det ska finnas kartor. Ökat kollektivresande kräver

informationsinsatser. Tryckta kartor är relatir,'t billiga, eftersom resenärema klurar ut själva

hur de ska åka, istället för att fråga informationspersonal. Det innebär att tryckkostnaden är
en rationaliseringsmetod som minskar kostnaderna för informationsuppdraget.

Förbättringar i trafiknätet
Karlbergs rtution, som tas ur bruk för pendeltägen2017, bör ses som en resurs för regional

trafik på Uppsala- och Västeråsbanorna (Ostkustbanan och Mälarbanan). Därmed inte sagt att

allatägska stanna där, men det finns ett uttalat behov ftir många resenärer med målpunkt i
närheten av Karlberg, troligen även det omvända (boende i Kungsholmen-Vasastan som reser

till Uppsala och Västerås). Det stora resmålet Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset

liggei inom gångavstån{ från Karlberg. Enligt planerna just nu ska Karlbergs station rivas när

Citltunneln öppnats. Ddt ar inte ett resenärsönskemåI.

Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda
En fttrliingnitrg av Roslagsbanan till den nationella flygplatsen Arlanda men också

jämvägsstationen vid Arlanda kan äntligen skapa den förbättring i kollektiltrafiken mellan

nordsektorn och nordostsektorn som idag är särskilt dåtig. Alla kommuner inom området

driver idag detta projekt som omfattar 12 km järnväg från Lindholmlen till Arlanda. På

Arlanda finns detaljplan som är förberedd for en ändhållplats i markplanet vid Sky City.

Denna nya resmöjlighet ger också bättre kontakter med regionens nordliga städer som

Uppsala, Gävle och Sala, liksom kontakter i motsatt riktning.
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Stationsutformning
Cykelparkeringar ska anordnas som en del i stationsanläggningen i alla större städer, delvis

med stängsel och avgifter som markeras på vars och ens plastkort. Cykelparkeringarna bör ha

skåp ftir regnkläder och hjalmar mm Cykling ska underlättas, även utan koppling till
kollektivtrafiken.

Fordonsutformning
Alla kollektir,trafikens fordon i Stockholms län ska vara utrustade med wi-fi, så att de som

vill använda nätet kan göra det. Det är ett starkt skäl att välja kollektivtrafiken istället för

bilen. Alla fiirdmedel ska också vara utrustade med uttag ftir laddning av datorer och mobiler.

Klimatfrågan
Reenärsforum anser att Stockholmsregionens kollektivtrafik idag håller en god nivå jämfort

med övriga Sverige. Dock är klimatfrågan beroende av att transportsektorn ska minska sina

utsläpp, och där har kollektivtrafiken en nyckelroll. Även i Stockholmsregionen kommer en

ftrdubbling av kollektivtrafikresandet att kunna genomftiras. Höga andelar ftjr vissa

innerstadsgränssnitt i maxtimmen under rusningstrafik får inte skymma det faktum att det ät

bilresandet som generellt dominerar också i Stockholms län. Dessutom har användningen av

bil vid tillftillen när bilen inte nödvändigt måste användas den stora nackdelen att den belastar

det begränsade utrymmer i stadsrummet, både i Stockholm och andra tätorter. Genom att

genomfora kvalitetshcijningar kan kollektivtrafiken göras ännu attraktivare. Och därigenom

kan Stockholmsregionen bli ledande även i miljöavseende. Både nuvarande och

nl.tillkommande kollektivresenärer kommer att uppleva ökad standard och bättre ekonomi,

liksom hela regionens ekonomi kommer att dra ftirdelar av utvecklingen.

För Resenärsforum

M
Kurt Hultgren
general sekreterare Re senärsforum

iltrh*t, $s*/n^
Christina Axelsson
ordft)rande Resenärsforum
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