ffi"
#t&

Resenärs Forum

2013-09-24
Kurt Hultgren
0707-88 4477

ReFo skr 2013-86

Regeringskansliet
Näringsdepartementet
kopia:
Trafikverket
Röda Vägen 1
781 89 Borlänge

TRV 20t2138626
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2014-2025
Reseniirsforum är kollektivresenäremas riksorganisation. Vi tir verksamma sedan 2005 och iir
en paraplyorganisation för ett trettiotal lokala och regionala reseniirsgrupper över landet.
Antalet anslutna personer är drygt 6000. Resenärsforum är medlem i Sveriges Konsumenter
och medlem i EPF, European Passengers' Federation.

Målstyrningsplanerin g
Förslaget till en Nationell transportplan fyller ett stort behov. De uttalade och beslutade målen
ftir samhällets inriktning mot hållbarhet, tvågradersmålet i klimatet, den energipolitiska
inriktningen och det uttalade målet att säkerställa välståndet och hushålla med resurserna
samt inte minst de trafikpolitiska målen, liksom Färdplan 2050 är fullt tillräckliga grunder
ftir en starkt målinriktad nationell transportplanering. Det finns ett stort behov av ökande resor
och ökande godstransporter. Det betyder dock inte att utvecklingen ska se ut som den har
gjort hittills. I själva verket borde just den nationella transportplanen vara ett utmärkt
grunddokument ftir målstyrning av den framtida utvecklingen. Den ska säkerställa den
utveckling vad gäller personftirflyttning som behövs, liksom de godstransporter som behövs.
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Att den nationella transportplanen bör utgöra ett grunddokument betyder också att den måste
bygga på den målinriktning som faktiskt ligger i de beslutade funktionskraven och
hänsynskraven, och alla dessa ska tillämpas med fyrstegsprincipen.
Detta synsätt tilliimpas dock inte i praktiken. Den helt dominerande inriktningen iir
uppenbarligen att göra det enklare att köra bil på ett alltmer utbyggt vägnät, som ska byggas
ut ftir ökad bärighet. Det ft)respråkas en rad investeringar även i jämvägsnätet, och dessa iir
väl motiverade. Men om avsikten ar aII åstadkomma en framtida situation diir
kollektivtrafiken forutsätts ha fatt en starkt öka attraktivitet måste en större andel av de
befintliga resurserna läggas på kollektir,trafiksatsningar. Dessa kan gälla både spårtrafik i
större städer, spårtrafik i storstadsregioner eller mellan stora regioner, men det kan också gälla
busstrafikinvesteringar i form av permanent reserverad busskörftilt. Kapaciteten i ett
busskörftilt som används ft)r turtät busstrafik kan vara mångdubbelt större än vad körftilt
öppna ftjr blandad trafik kan uppnå. Den nationella transportplanen måste nödvändigtvis
byggapå synsättet målstyrningsplanering, syftande till att vrida utvecklingen i den riktning
som anses önskvärd, markerat genom riksdagsbeslut och politiska beslut i andra beslutsorgan.
Det duger inte att luta sig mot prognoser som bygger på trendframskrivningar.

Konsumentperspektivet kommer att bli avgörande fiir den framtida efterfrågan på
kollektivtrafik Kollektir,trafikresandet ska ftirdubblas, och ftir att uppnå detta måste
resenärerna och de potentiella resenärerna känna tillförsikt att alternativet är så attraktir,t och
så tillftirlitligl att det blir det alternativ som man väljer. Det är endast genom
resekonsumentens egna beslut som en verklig vridning av efterfrågan kommer till stånd.
Därftir åir det viktigt att börja med att siikerställa att kvalitetsnivån blir sådan att attraktivitet
kan uppnås. Detta är av nationell och global betydelse. Det faktum att bilresandet faktiskt ser
ut att ha nått sitt maximum, inte bara i Sverige utan i hela Europa, i USA och i Australien är
en allvarlig signal om att trender inte kan framskrivas, utan grundlig analys och målstyrning
måste anviindas.

Robusthet
Om kollektivtrafikresandet ska ftirdubblas, så måste kollektir,trafiken göras attraktivare
genom turtäthet, tillgänglighet och tillftrlitlighet. Detta ska inte bara gäIIa i ett läge sedan
"allt blivit klart". Det måste gälla även under ombyggnadsperioder. Det iir inte minst viktigt
niir järnvägar ska byggas om, samtidigt som de ska utfora en viktig transportuppgift. En
ombyggnad kan inte få medflora att trafik ställs in eller avsev2irt reduceras annat än mycket
tillf;illigt och då med mycket tydliga och goda reservlösningar som visar respekt ftir dem som
litar på kollekti'utrafikens robusthet. Det krävs ökade inslag av nattarbete eller större insatser
av arbetskraft under de perioder som arbetet kommer att störa den ordinarie trafiken. Ett
exempel på hur det inte ska hanteras är Botniabanan, men också Ostkustbanan,
Svealandsbanan m fl.
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Fyrstegsprincipen
Metoden med fyrstegsanalys är en mycket användbar metod. Den måste anvåindas i en rad
sammanhang, och den iir nu allmänt accepterad. Dock drivs fortfarande projekt som
tillkommit under perioden ftire fyrstegsprincipens allmängiltighet. Ett exempel på projekt som
inte har fyrstegsanalyserats är den s k "Förbifarten" i Stockholm län. Det finns en mycket
stor risk att den kommer att leda till att de begränsade resurser som star till buds kommer att
medfora au kollektivtrafiken blir lidande. Förbifarten kommer inte att ge någon nämnviird
kollektivtrafikft;rbattring. Kostnaderna ftir vägbygget kommer sannolikt att drabba
kollektivtrafiken på dubbelt sätt. Dels genom att resursema inte räcker till nödvändiga stora
satsningar på kollektivtrafiken, dels for att kollektivtrafiken tvärtom kommer att drabbas av
bortfall av resor, vilket både Vägverket och Trafikverket har visat. Diirftir är Förbifarten en
kontraproduktiv satsning som inte bör genomföras, allt ur ett kollektivresenärsperspektiv.
Den samhällsekonomiska metoden att studera investeringsprojekt enligt fyrstegsprincipen har
den goda effekten att resandet med olika ftirdmedel kommer att värderas utifrån det antal
personer som utnyttjar de olika altemativens ftirdmedel. Hittills har tyvarr det varit alltftjr
vanligt att trafikinvesteringar påverkats av utredningar som har redovisat arrtalet fordon
istället ftir antalet personer. Detta måste bli ett krav på all kommunal och regional planering.

Målgrupp i planeringen
En viktig fråga gäller de grupper som ingår i målgruppen for transportplaneringen. Det talas
endast om det vardagliga resandet. Det är helt korrekt att transportfrågorna hänger niira
sarnman med stadsbebyggelsens utformning och samhällsutvecklingen i stort. Det är då också
viktigt att inte bara tolka det vardagliga resandet som arbetsresor och resor till och från studier
eller inköp. Det finns en hel rad andra resesyften som också ska kunna göras, även med
kollektivtrafiken. Denna måste vara tillgänglig även kvällstid, och mycket av det vardagliga
enkla resandet, exempelvis till släkt och vänner, till större eller mindre evenemang och möten
sker vid udda tidpunkter, även under helgerna, liksom åtskilliga arbetsresor - alla arbetar
inte på normal arbetstid.

Trimningsåtgärder
Det finns en mängd åtglirder som bidrar till effektivisering utan att kräva stora fysiska
konstruktioner. Det finns en rad mjuka punkter, som Resenärsforum gärnavill peka på.
De åtgärder som rekommenderas i ftirslaget av karaktiiren trimningsåtgärder kommer att
kunna bidra på ett mycket effektivt sätt till att öka utnyttjandet av de resurser som redan finns.
Dessa åtgärder bör bli ftiremål ftir stödinsatser från statligt håll, eftersom många av dem syns
vara lokala kostnader som framstår som stora, när de i själva verket kan ge mycket god
utdelning fiir samhället i stort. En sådan åtgrird är signalprioritering ftjr kollektivtrafiken,
vilket uppfattas som en kostsam kommunal ätgind.
En mycket viktig punkt gäller hiir både besöksresorna till en niirbelägen ort, och den till synes
ftirsummad gruppen tillresande besökare, vardagliga släktbesök mm, från amdra orter.
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Besöksnäringen är en i Sverige fortfarande underskattad niiring. Förutom rena turistresor gör
många personer gör några extra dagars eller extra timmars besök i samband med ett
arbetsmöte i Sverige. Alla dessa måste känna sig välkomna och de kommer bl a att kunna
bidra till att öka biljettintäkterna ftir kollektir,trafiken, givetvis fiirutsatt att biljettsystemet
är sådant att de kan köpa biljetter. Att inte kunna köpa biljetter i lokal kollektir,trafik är en
mycket negativ faktor ftir Sverige som trnistland. Turistema reser hem med utan att ha ffitt
tillfredsställa sina reseönskemål ftjr att de blivit vägrade att åka med.
En mycket angelägen ätgind ftir att ftjrenkla användandet av kollektir,trafiken är att inftira ett
kompatibelt betalningssystem för hela landet. Det iir särkilt angelägeet eftersom företagen i
de flesta fall varken accepterar kontanter, kontokort i stadstrafik eller sms-biljetter fiir
främlingar. Branschen, operatörerna och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna betraktar
de felinvesteringar som redan gjort i icke-kompatibla betalningssystem som ett stort hinder
att inflora ett nytt system. Detta ses som en oöverstiglig kostnad för dessa aktörer, vilket
blir starkt negatir,t för reseniirema, som får fortsätta att trassla med dessa tillkrånglade system.
Håir krävs en åtgärd från statens sida ftir att vrida utvecklingen rätt.

Trimning i samhällets organisation
En åtgard av organisatorisk natur är attinrätta en nationell kollektirtrafikmyndighet som kan
granska, uppmuntra och tillrättavisa de trafikftjretag som inte lever upp till avsikten i den nya
kollektivtrafiklagen. Det behöver inte vara en stor och dyr myndighet, men det finns en flera
funktioner som en sådan instans behöver utftira.
Stationsväsendet
En annan ätgärd som gäller organisationen kan bidra till att förenkla för resenärerna. Det är
frågan om stationernas tillhörighet och gemensamma ansvar. Det faktum att stationerna idag
har karaktären av "ingenmansland" handlar om att den löpande verksamheten på stationema,
själva driften och resenäremas vardag, som helt enkelt ingen bryr sig om. Stationema råkar ut
ftir att alla driftfrågor handläggs av "någon annan". Alla fysiska enheter har en spikad ägare,
och exempelvis sköter Jernhusen sina byggnader på ett bra sätt. Men resenärema har behov av
en organisation som iir sammanhållande ftir stationsväsendet i Sverige, ett krav fiir trygghet.
Det handlar exempelvis om huvudmannaskap ftir ledsagning som alltid sker på olika
stationer, avrese- och ankomststation, ofta dessutom en bytesstation. Det handlar om att fa
reda på hur stationerna ser ut ftir den som vill planera sin resa. Stationemas utseende som en
helhet iir något som överskrider vars och ens olika ägogränser på stationema, som alla ägs av
en rad olika parter. Stationerna har en nyckelroll i tillförlitligheten.
ooSektorsansvarettt
Under perioden så liinge Vägverket och Banverket existerade fanns i deras uppdrag respektive
"seklorsansvar", något som Banverket hade for stationer med tåg och Vägverket hade ftir
busstationer. Detta sektorsansvar tog sig uttryck i att se till att problem i samband med
skarvama kunde elimineras. Det gällde, och gäller fortfarande, att underlätta byten mellan
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olika ftirdmedel och olika operatörer. Sektorsansvaret upphörde 20II nin TRV bildades, och
det har fått allvarliga ftljder. Dessutom begär EU att varje land ska redovisa vem som är
"station managerto i respektive land, likaväl som man ska ange vem som är "infrastructure
manager". Sverige har inte anmält någon sådan institution, helt enkelt ftir att inget beslut har
fattats om vem som ska vara "station manager". Det krävs sannolikt en viss kostnad ftir att
utöva ett gemensamt huvudmannaskap. Det skulle kurura utftiras av TRV eller kanske ännu
hellre av Jernhusen. Men den som får uppdraget kommer att behöva lägga vissa resurser på
detta ansvar. Denna merkostnad iir en effektiviserande insats som måste rymmas inom
trimningsåtgärderna. En nationell kollektir,trafikmyndighet, som ftireslogs i utredningen om
en kollektivtrafiklag, men som inte inftlrdes, skulle kunna ha en ro11 gentemot de regionala
kollektivtrafi kmyndi gheterna.
Bilpoolssystem nationellt
En annan investering i det mindre formatet är stöd ftir att etablera ett bilpoolssystem som kan
ha gemensam bokning för en flotta av bilpoolsbilar, med ftirdel nationellt. Och bilpoolssystemet ska ha uthiimtningsställen och fordonsbytesställen vid stationema. Både att etablera
systemet, med gemensamma rutiner, och att säkerställa vissa bilparkeringsplatser vid
stationerna kommer att kräva vissa kostnader. Dessa kostnader kan dock troligen betraktas
som relatir,t små i jämftrelse med stora infrastrukturprojekt. Bilpoolsprojektet bör ges ett stöd
flor att komma igång. Det övergripande målet att hela resan ska bestå av en kombination av
ftir just denna resa lämpliga fiirdmedel ska innefatta både kollektivtrafik med olika fåirdmedel.
Den kan också i vissa fall omfatta bilresor. Bilresor kan behövas som komplettering.
Stora infrastrukturinvesteringar
Nrir det gäller de stora infrastrukturprojekten som redovisas regionvis önskar Resenärsforum
framftrallt understryka hur viktigt det iir med kapacitetsutökning på de stora stråken. Att
bygga ytterligare dubbelspar mellan Stockholmsområdet och Sydsverige iir ytterst angeläget.
Och denna kapacitetsinvestering bör byggas i en annan sträckning ?in utmed den nuvarande
södra stambanan, bland annat ftir att byggandet inte ska störa trafiken under byggtiden. När
den ytterligare kapaciteten finns klar kommer ytterligare regional trahk och yterligare
godstrafik att kunna utnl.ttja den befintliga stambanan. Det nya dubbelsparet kommer också
att kunna användas ft)r snabbare godståg, men också ftir direktgående fiärrtåg, eventuellt med
högra hastigheter. Men det handlar i ftirsta hand om ett kapacitetsprojekt.
Regionala kollektivtrafikinvesterin gar
Vidare krävs statliga medel i stor utsträckning för kollektiltrafiksatsningar i städerna, där
kollektivtrafiken kan utgöra ett kraftfullt medel ft)r att minska sådan bilkörning som inte
måste göras per bil. Merparten av all biltrafik sker i städema. Satsningen på kollektir,.trafik i
städema kan i vissa fall göras på spårtrafik, både tunnelbana, spårvägstrafik och andra
lokalbanor. Resenärsperspektivet är tydligt. Sparväg ffir bilister att övergå till kollektir,trafik
på ett sätt som busstrafik har svårare att uppnå. Det kommer dessutom att krävas en starkt
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ökad busstrafik på många andra linjer, eftersom kollektir,trafikresandet
attraktivitet som helhet.
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avses ffi starkt ökad

Karin Svensson Smith

Kurt Hultgren
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