
 
 
 
Nyhetsbrev 2008 nr 2 - mars  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kallelse till årsmöte i Resenärsforum  
 
Resenärsforums årsmöte kommer att äga rum i Norra Latin, Stockholm, torsdagen 
 den 10 april kl 15.00.  
 
Mötet inleds med ett föredrag av Stockholmsregionens trafikförhandlingsman Carl 
Cederschiöld om hur kollektivtrafiken ska kunna utvecklas. Carl Cederschiöld kommer 
också att svara på frågor och delta i en diskussion. Efter föredrag och frågor kommer 
årsmötet att äga rum. 
 
Anmäl gärna deltagande till Resenärsforums kansli per mejl till info@resenarsforum.se 
eller på telefon 0707-88 44 77. Det är inte obligatoriskt men det är bra för planeringen.  
 
Carl Cederschiöld medverkar vid Resenärsforums årsmöte 
 
Resenärsforums årsmöte inleds med att Carl Cederschiöld redovisar sitt utrednings-
förslag, det så kallade Cederschiöldpaketet, rörande trafikplaneringen i Stockholms-
regionen. Resenärsforum har framfört kritik mot motorvägsprojektet Förbifart Stockholm 
som riskerar att ta för stor del av resurserna i anspråk. 
 
Cederschiölds förslag innehåller också satsningar på kollektivtrafiken. Nästan alla dessa 
frågor, både vägar och spårbyggen, måste behandlas politiskt. Därför att det extra 
värdefullt att få möjlighet att höra mera om bakgrunden och innehållet i hans förslag. Vi 
är glada för att Carl Cederschiöld kan medverka. Vi är naturligtvis särskilt intresserade av 
vad hans kollektivtrafikförslag kan betyda för resenärerna i Stockholmsregionen.  
 
Vi kan konstatera att trafiksystemets funktion i Stockholmsregionen påverkar hela 
Sverige direkt och indirekt. Detta eftersom spårkapaciteten är starkt sammanflätad mellan 
fjärrtåg och regionaltåg. Det får också inverkan på regionaltågen på andra håll i landet.  
 
Frågan om nya separata banor för snabbtågen mot Göteborg och Skåne-Köpenhamn har 
nyligen blivit aktuella på allvar mot bakgrund av klimatkommissonens förslag. Detta 
kommer också att finnas med i bilden, även om Stockholmstrafiken kräver en samman-
hållen lösning.  
 
Till bilden hör också Mälardalstrafiken, som behöver få en gemensam lösning, med både 
pålitlig och turtät trafik och ett gemensamt biljettsystem. Det är alltså många intressanta 
frågor som kommer att belysas på årsmötet.  
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Nya regioner är nödvändiga för kollektivtrafiken 

 
 
Det pågår en debatt kring det förslag till 
regional indelning som Ansvarskommittén lade 
fram för ett år sedan. Dessvärre finns ett stort 
missförstånd i debatten. Nästan alltid 
diskuteras sjukvårdsfrågan eftersom de 
dominerar totalt i landstingens ekonomi, och 
det är ju de självstyrande enheterna som 
regionerna ska bli. Länsindelningen för statens 
verksamhet förutsätts visserligen anpassad, 
men grundidén är att regionerna borde klara 
många frågor inom egna gränser.  

Den stora frågan för kollektivresenärerna är 
ju inte sjukvårdsfrågan utan frågan om kollek-
tivtrafikens samhörighet. De alltför små länen, 
som ger alltför små 
trafikhuvudmannaområden, leder till att en stor 
mängd dagliga resenärer måste skaffa olika 
sorters biljetter för olika delar av resan. 
Dessutom tenderar de länsgränsöverskridande 
resorna idag att bli orimligt dyra.  

Regionfrågan måste behandlas på två skilda 
sätt vad gäller sjukvården och 
kollektivtrafiken. Inom resandet brådskar det 
att införa större sammanhängande regioner 
utan konstiga skarvar som gör att en biljett 
måste bytas mot en annan. Och resmönster 
korsar länsgränserna beroende på skol-
väsendet, högskolorna och arbetsplatserna.  

Oavsett hur sjukvårdsfrågan löses, med 
enbart kommunerna, med enbart staten eller 
med bibehållna landstingsområden, så måste 
resmönstren inom regionen behandlas seriöst. 
Man reser längre idag än för 50 år sedan - för 
att inte tala om för 370 år sedan, när 
länsindelningen kom till. Och långa resor varje 
dag kan i stort sett bara göras i kollektivtrafik 
eftersom resorna tar för lång tid med bil.  

Det är nu nödvändigt att hitta en metod som 
ger kommunerna inflytande i alla regioner, 
samtidigt som den regionala överblicken måste 
genomsyra trafikplaneringen. Kommunerna 

måste ha ett ejält inflytande även i Stockholms 
län. Men framförallt måste 
kollektivtrafikplaneringen alltid ske i samråd 
med resenärerna. Det är de som avgör om 
kollektivtrafiken är attraktiv. Det är 
resenärerna, och bara de, avgör vad som är 
tillräckligt bra. Turtäthet, restid, pålitlighet, 
bekvämlighet och i viss utsträckning priset 
avgör om man ska välja att resa med kollek-
tivtrafiken eller inte.  

En ny regional indelning för 
kollektivtrafiken krävs med det snaraste. Det 
går inte att vänta med detta. 
 Kurt Hultgren 
______________________________________  

 
Resenärsforums kansli  
 
Adressen till Resenärsforums kansli:  
Klarabergsgatan 35, 111 21 STOCKHOLM  
Tel: 08-651 55 90  
Fax: 08-651 55 91  
e-post: info@resenarsforum.se 
hemsida: www.resenarsforum.se 
Kurt Hultgren, generalsekreterare,  
tel. 0707-88 44 77  
 
Resenärsforums styrelse:  
Ordförande Märta-Lena Schwaiger, vice 
ordförande Marika Jenstav, kassör Jan-Åke 
Bosell, ledamöter Lars Foberg, Kjell 
Sevefjord, Björn Sundin, Jonas Friberg.  
Ersättare: Kerstin Danielsson, Stella Fare, 
Christer Marklund, Bernt Månsson.  
 
Märta-Lena Schwaiger, Marika Jenstav, Jan-
Åke Bosell och Kurt Hultgren ingår i 
arbetsutskottet.  
 
Ansvarig utgivare: Kurt Hultgren.  
Redaktion: Roger Läth.  
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