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Trafikforvaltningen i SLL
Regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms

låin

Resenärsforums remissyttrande över Trafi kförsörj ningsprogram 2017
Resenärsforum är kollektivresenäremas riksorganisation. Stockholms län är en viktig del av
det nationella kollektivtrafiknätet, något som också har avgörande betydelse ftir invånamai
övriga Sverige.
Stockholms län står inft)r en stor utveckling med ett och ett stort antal personer som flyttar in.
Stockholms attraktivitet kan dessutom beräknas öka ytterligare, genom ett formodligen ökat
intemationellt intresse även ftir näringslivet.

Stockholmsregionen sett ur invånarnas perspektiv omfattar även grannlänen i hela
Mälardaleno delvis även Östergötland och Gästrikland. Därfor är det grundläggande att
Trafikftirsörjningsprogrammet även innefattar kontakterna med grannlänen. Det är viktigt for
samhällsekonomin och för människors välmåga att det gär att finna bostadsorter som passar
och att vi kan förflytta oss till andra orter inom den större regionen på ett enkelt sätt. Det är
alltså viktigt att även fj,äligt redovisa de länsgränsöverskridande sambanden.
Reseniirsforum väljer här att på nytt lyfta fram faktorer som tidigare har diskuterats och
ansetts angelägna' men som ännu inte blivit genomfiirda.

Mobiliteten inom regionen, såväl inom Stockholms liin som inom Mälanegionen, måste i
framtiden av klimatskälbyggapå en påtagligt större andel förflyttningar med ickemiljöstörande f;irdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik. En alltftr stor del av
bilräsandet idag sker på korta sträckor inom städerna. På korta sträckor är både att gä till fots
och att cykla ofta fullvärdiga alternativ. Kollektivtrafiken kan erbjuda mycket goda alternativ
både på tortare och längre sträckor, beroende på hur kollektir,trafiksystemet far utvecklas. Att
öka kollektivresandet erbjuder en mycket snabbare metod att minska
koldioxidutsläppen än attvänta på att nya sorters bilmotorer ska utvecklas och komma
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i bruk i stor skala. Det gäller därför att kollektivtrafiken blir attraktivare

åin

i dagsläget,. Det

är diirft)r angeläget atl nya bostadsområden redan från början ftirses med god och turtät
kollektir,trafik så att invånarna vänjer sig vid att använda kollektivtrafiken. I annat fall skapas
beteendet att välja

bil.

kortare restider vilket kan åstadkommas genom fler
kollektivkörftilt och genom att spårburen trafik används i större utsträckning. Dessa faktorer
är starkt attraherand., itrt" minsigenom pålitlighet över tiden. Öma turtäthet och sittplats
under resan är också mycket viktiga. Vissa nya linjer kan komma att underlätta resandet,
något som blir möjligt när fler resenärer efterfrågar kollektir,trafiken.
Ö|1aa attralctivitet handlar om

Karlbergs station, som planeras tas ur bruk ftir pendeltägen2}I7, bör istället ses som en
resurs för regional trafik på Uppsala- och Västeråsbanorna (Ostkustbanan och Mälarbanan).
Därmed inte sagt att aIIatåg ska stanna där, men det finns ett uttalat behov for många
resenärer med målpunkt i närheten av Karlberg, troligen även det omvända (boende i
Kungsholmen-Vasastan som reser till Uppsala och Västerås). Det finns starka
resenärsönskemål om att fortsätta nyttja Karlbergs station. Ett resmål i stor skala är
Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, som ligger inom gångavstånd från Karlbergs
station.

Enklare biljettköp
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 iir en mycket viktig målgrupp när man vill att
kollektivresandet ska öka. Mälarregionen ska vara ledande i enkelhet.
Ett gemensamt kort fiir all kollektivtrafik i Sverige bör inftiras enligt modell det bankkort
som gäller hos Transport for London. Olika bolag kan ha olika priser och alla bolag kan ge
valfrå rabatter. Och resenären betalar en gång i månaden ft)r de olika resor som giorts med
olika bolag. Det ska vara lika enkelt att åka kollektivt som det är att åtkabil. Stockholms
Trafikförvaltning och Mälardalsregionen borde vara ledande i infiirandet av detta
generella kort. Det finns inget självändamål att varje län ska ha olika kort som inte är
kompatibla med varandra. Londonsystemet kan köpas per omgående, i princip ftirdigt ftir
leveians. Man måste inte uppfinna hjulet på nytt i varje liin. Londonsystemet ftiljer upp
resenärens pris per vecka eller per månad och erbjuder ett maxpris för en viss period hos ett
visst bolag. Det rkap* en trygghet, eftersom datorn riiknar ut i efterhand vad som är korrekt
pris, så attman inte råkar köpa fel biljetter.
Samverkan mellan Mälabs egen trafik och Ostpendeln (Linköping-Gävle) och andra SJtåg eller MTR-tåg som drivs kommersiellt kan gå enkelt om man genomför Londonmetoden,
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eftersom alla resenärer successilt tj?inar in nya rabatter på respektive bolag, och allt betalas
efterhand, precis som bensinen.

i

Extra-avgift Arlanda
Arlanda - den extra avgiften ftir av- och påstigning vid Arlanda som tas ut av alla
pendeltågs- och regionaltågsresenärer iir felstyrande. Det är en avgift som pålagts resenärerna
med h?invisning till att Arlandabanan byggts av ett delvis privat konsortium. Inget hindrar
dock att den extra avgift som tas ut för trafikeringen av Arlanda station inkluderas i det totala
kostnadsunderlaget ftir kollektirtrafiken på samma sätt som glesbygdsbusstrafik idag ingår.
Kollektivtrafik ska vara attraktiv och avgifter ska inte avskräcka eller ge budskap om "låt bli
att använda". Kollektivtrafik är särskilt låimplig vid stora resandevolymer, och detta är i
högsta grad en volymtrafik där kollektivtrafik ska uppmuntras. All övrig kollektivtrafik sker
pä ett sätt som är avsett attvararättvist, såväl i glesbygd som på tät trafikerade linjer, med
samma prissystem. Utom till och från Arlanda.
en 0-vision för krångel i kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt, och det ska vara
forstavalet i de allra flesta resetillftillen - när man inte kan gå eller cykla. Det är ett mål som
kommer att kunna uppfyllas successir,t.

Inftr

Roslagsbanan
Trafikfrirvaltningen bör närmare studera det alternativ som framftjrs om en förlåingning av
Roslagsbanan till Arlanda. Det kan äntligen skapa den forbättring i kollektivtrafiken mellan
nordsektorn och nordostsektom som idag är särskilt dålig. Alla kommuner inom området
driver idag detta projekt som omfattar 12 km järnväg från Lindholmlen till Arlanda. På
Arlanda finns detaljplan som är ftjrberedd ftir en ändhållplats i markplanet vid Sky City.

Kopplingen mellan Roslagsbanan och Stockholm Central
Diskussionen om kopplingen mellan Roslagsbanan och pendeltågen bygger hittills mest på
idön om en tunnel till eentralen. Man bör dock observera att altemativet pendeltåg från
Karlberg via Värtabanan till Universitetet, kan skapa en direktkontakt mellan
Roslagsresenärerna och Stockholm Central genom byte över plattform vid Universitetet'
Det åir en mycket enklare och snabbare genomft)rd metod än genom en lång och komplicerad
(och mycket d1r) tunnel for Roslagsbanan till Centralen. Värtabanan år hat en lång sträcka
åubbelspår där en station i Hagastaden kan läggas, och en ny sträcka mellan Albano och
Universitetet behöver byggas bara ungef?ir nägrahundra meter på plan mark. Det blir möjligt
när all övrig pendeltågstrafik leds via Citybanan.

Behov av linjekartor
RKM gemensamt eller Mälab måste publicera en eller flera likartad kartor över linjenätet i
MälarJalsregionen och i respektive liin, och dessutom över större städers stadstrafik. Det gar
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inte att ftirutsätta att allapersoner klarar allt på 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. De
hållplatskartor som sitter uppsatta skulle mycket väl kunna göras till säljbara kartor. Det
ligger i TFs, kommunernas och resenärernas intresse, särskilt i de ovana resenäremas. För att
larä medborganavar linjerna går måste det finnas en linjekarta,inte bara för innerstan. Ökat
kollektivresande kräver informationsinsatser.

Användbara appar
Trafikftirvaltningen bör aktivt rekommendera vilka appat som ?ir bra och särskilt användbara,
även om det är andrasom har utvecklat apparna. Som exempel kan nämnas en vanlig app som
idag redovisar gångvägen mellan plattformsmitt och busshållplats med ett rakt streck, tvärs
genom byggnader. Ett byte mellan tunnelbana och busslinjer eller en gatuadress fungerar då
inte. Det lär numera finnas en app som visar vilka uppgängar man ska använda. Det vore för
övrigt kanske bra att ge uppgångarna tydliga namn, så att de är lätta att beskriva och vägvisa

till.
Stationer och hållplatser
Cykelparkeringar ska anordnas som en del i stationsanläggningen i alla större städer, delvis
med stiingsel och avgifter. Cykelparkeringarna bör ha skåp ftr regnkläder och hjälmar mm.
Passage mellan stängslen bor tillåtas så att många passerar ftirbi. Det minskar risken för
obehörigas vistande. Avgifter är lika naturligt ftir cyklister som ft)r bilister. Plats kan också
erbjudas for en cykelreparatör - som även kan betjäna icke-pendlare. Cykling ska underlättas,
även utan koppling till kollektivtrafiken. Ett cykelgarage som vid Odenplan måste vara öppet
för allmänheten och vara öppet ft)r passage till biljetthallen.

Fordon och farkoster
Alta kollektivtrafikens'fordon och farkoster 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 for bilen. Alla fordon och farkoster bör också vara utrustade med uttag ftir att ladda
datorer och mobiler.

Cyklar ska kunna medfiiras pä allatunnelbanelinjer, pendeltågslinje och spårvagnslinjer.
Uät gar bra i andra storstäder och det finns inga stora tekniska hinder i Stockholm heller. Det
gär idagbra endast på vissa pendeltågsstationer och på fartygen. Cyklande är en del av den
milj öviinli ga mobiliteten som bör uppmuntras.

Huvudmannaskapet för kollektivtrafiken
Samråd sker med resenåirer och med näringslivet, och särskilt med kommunerna, och det är
bra. Men ännu viktigarc ar att kommunerna verkligen inkluderas politisk och ekonomiskt i
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ftir kollektivtrafiken. Stockholms län ftirefaller ha minst utvecklad samverkan
mellan kommuner och regional kollektivtrafikft)rvaltning. Det beror troligen päatt
Stockholms landsting råkade bli forst med gemensam organisation, och då överlät
kommunema, främst Stockholm, sin kollektivtrafik till landstinget, och kommunema lämnade
ftiltet kollektivtrafik till enbart landstinget, vilket i efterhand kan konstateras var olyckligl. I
alla övriga län har kommunemavarit 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 ftir kommunernao tillsammans med landstinget
behöver organiseras mycket tydligare än idag fiir att uppnå en naturligare och bättre
samarbetsform, både mellan tjänstemän och mellan politiker'
processen

Nya innovationer
Vi saknar helt nya sätt, idöer till att förflytta människor från en punkt till en annan. Linbanor,
spårtaxi och BRT lösningar är nägra exempel som har diskuterats i länet. Försök med att
utveckla kollektivtrafiken till nya trafikslag behöver realiseras. Exempelvis har man i
Sollentuna skissat på en linbana.

Klimatfrågan

Reenlirsforum anser att kollektivtrafiken inom Stockholmsregionen idag håller en god nivå
jämftirt med övriga Sverige. Dock är klimatfrågan beroende av att transportsektorn ska
minska sina utsläpp, och diir har kollektivtrafiken en nyckelroll. Genom att genomföra
kvalitetshöjningar kan kollektirtrafiken göras ännu attraktivare. Och därigenom kan
Stockholmsregionen bli ledande även i miljöavseende. Både nuvarande och nyillkommande
kollektivresenärer kommer att uppleva ökad standard och bättre ekonomi, liksom hela
regionens ekonomi kommer att dra ft)rdelar av utvecklingen.

För Resenärsforum

(,0r,4{<r,ilW
Kurt Hultgren
generalsekreterare Resentirsforum
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Christina Axelsson
ordförande Resenärsforum
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