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ResenärsForums årsmöte

ResenärsForums årsmöte ägde rum
i Stockholm lördagen den 1 april.
Vid årsmötet medverkade trafikut-
skottets vice ordförande Carina
Moberg. Hon informerade om den
transportpolitiska propositionen
(som redovisas på annan plats i det-
ta nyhetsbrev) och svarade på frå-
gor.

I styrelsen ingår:
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Per Åberg, kassör,
Lars Foberg,
Björn Sundin,
Ann-Christin Alderbrant,
Jonas Friberg.

Ersättare:
Kerstin Danielsson,
Karin Jansson,
Stella Fare,
Bernt Månsson.

Generalsekreterare samt sekretera-
re i styrelsen: Kurt Hultgren.

 Det mest oroande är att studien visar att
förseningarna totalt sett inte minskar utan
snarare ökar, säger ResenärsForums ordfö-
rande Kjell Sevefjord.

Den nu presenterade studien visar att
restiden på så sätt förlängs med 47 pro-
cent. Resenärer som drabbas av försening-
ar förlorar 68 timmar per år, motsvarande
1,7 arbetsveckor.

Var tionde resenär drabbas av försening-
ar. Pendeltågen ställs in dubbelt så ofta som
tunnelbanetågen. För resenärerna betyder
även inställda tåg förseningar. Dels förlo-
rar resenärerna tid, dels känner sig många
tvungna att vara ute i extra god tid efter-
som risken för förseningar är stor. Det se-
nare är en minst lika allvarlig effekt. Stu-
dien visar också att varannan medborgare
och var tredje kollektivresenär är missnöj-

Förseningar och inställd trafik kostar
nära sju miljarder i stockholmsregionen

Studie på ResenärsForums uppdrag:

Banverket och Vägverket kommer att stär-
ka resenärernas inflytande i kollektivtrafi-
ken i Sverige. Under två år skjuter myn-
digheterna till totalt 800 000 kronor till
ResenärsForum.

Banverket och Vägverket har ett gemen-
samt ansvar för att utveckla kollektivtrafi-
ken i Sverige. En del i det arbetet är att
försöka ge resenärerna ett större inflytan-
de i utformningen av kollektivtrafiken.
ResenärsForums ordförande Kjell Sevefjord
är mycket nöjd med avtalet.

- Den här överenskommelsen är jätte-
spännande, den ger oss möjlighet att kun-
na agera mer kraftfullt för att föra resenä-
rernas talan.

Banverkets och Vägverkets överenskom-
melse med ResenärsForum innebär att ver-
ken stöttar verksamheten under en tvåårig
försöksperiod. Försöket kommer att utvär-
deras bland annat tillsammans med Kon-

da med kollektivtrafiken. Förtroendet har
successivt undergrävts. Under 1985-1986 ta-
lades om ”pendeltågseländet”. Men situa-
tionen för pendeltågen under perioden 1999-
2004 är lika illa. Antal stopp i tunnelbanan
som är längre än tio minuter har från 1992
till år 2002 ökat med 50 procent och de är
nu fler än två per dag. Spårvagnar och bus-
sar är inte alls drabbade lika mycket, inte
heller Lidingöbanan, Roslagsbanan eller
Saltsjöbanan.

Samhällsekonomiskt motsvarar den rena
förseningskostnaden närmare tre miljarder
per år. Därtill kommer kostnaden för de
extra tidsmarginaler som resenärerna mås-
te ta till, i genomsnitt nio minuter per resa,
vilket sammanlagt motsvarar 4,3 miljarder
kronor.

Orsakerna kan enligt rapporten vara otill-
räcklig satsning på investeringar i fordon
och infrastruktur, bristande underhåll och
oklara ansvarsförhållanden. En riktig upp-
handling bör förbättra situationen, förutsatt
att den görs professionellt.

- En kollektivtrafik som inte fungerar är
negativt. Fungerande kollektivtrafik är en
positiv utvecklingsfaktor för varje region
och för hela landet. Det är resenärerna som
avgör vad som är bra kollektivtrafik. En
attraktiv kollektivtrafik bidrar starkt till att
göra också en region attraktiv, framhåller
ResenärsForum.

sumentverket och Rikstrafiken.
Det ligger även i myndigheternas intresse

att ha en stark samtalspartner bland rese-
närerna.

- Det är viktigt att stärka resenärernas
rättigheter och inflytande i kollektivtrafi-
ken och vi vill få en tydligare och bättre
dialog med resenärerna för att vi ska kun-
na förbättra våra verksamheter i rätt rikt-
ning, säger Banverkets generaldirektör Per-
Olof Granbom.

Även Vägverket ser fram emot en för-
djupad dialog med ResenärsForum och dem
som nyttjar kollektivtrafiken.

- Regeringen har nyligen presenterat den
transportpolitiska propositionen ”Moderna
transporter”. Detta initiativ från Banverkets
och Vägverkets sida ligger i linje med vad
regeringen föreslår – att vara lyhörd för vad
olika grupper i samhället anser om trans-
portsystemet och vilka behov de har, säger
Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör.

”Pendeltågseländet” i
stockholmsregionen har fortsatt.

ResenärsForum samarbetar
med Banverket och Vägverket

En studie visar att förseningar och
inställda tåg och bussar i Stockholms
län kostar resenärerna 5,8-7 miljar-
der kronor per år. Studien har ge-
nomförts av Transek på uppdrag av
ResenärsForum, som vill gå vidare
och studera ytterligare någon eller
några regioner.
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Transportpolitiska propositionen:
Ett medborgar- och kundperspektiv

Transportpolitiken ska genomsyras
av ett medborgar- och kund-
perspektiv.  För att stärka resenärer-
nas ställning gentemot kollektiv-
trafikbolagen införs en ny lag.  Bola-
gen ska ge tydlig och tillförlitlig in-
formation samt ha system för att
ersätta resenärer som har drabbats
av förseningar och andra störningar.

Det föreslås i den transportpolitiska pro-
positionen ”Moderna transporter” som har
lagts fram av socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet.

Propositionen lyfter särskilt fram fyra
områden inom transportpolitiken:

- Hållbar tillväxt och regional utveckling
- Medborgar- och kundperspektiv
- Jämställdhet
- Miljö och säkerhet.

För att öka kollektivt resande ska
Vägverket och Banverket utarbeta ett
nationellt handlingsprogram för
kollektivtrafikens utveckling. Programmet
ska innehålla insatser för kundvänliga
informations- och biljettsystem samt
effektiva och ändamålsenliga bytespunkter.

Kvalitetskraven på färdtjänst stärks
genom förändring av färdtjänstlagen.

Transportörer ska ha skyldighet att läm-
na tydlig och tillförlitlig information om
sina transporttjänster och om sitt ersätt-
ningssystem. Om det uppstår en försening
eller annan störning i trafiken ska trans-
portören så snart som möjligt lämna infor-
mation om förseningens eller störningens
orsak, hur länge den kommer att vara och
om konsekvenserna.

Ersättning
Transportörerna bör ha ett system för att
ge ersättning så att resenären kan hävda
sin rätt när en resa inte uppfyller vad re-
senären har haft anledning att räkna med.
Vad resenären har haft anledning att räk-
na med i form av service, kvalitet och
punktlighet hänger samman med den
marknadsföring och den övriga informa-
tion en transportör lämnar om sina rese-
tjänster.

Men i detta skede föreslås inte någon
civilrättslig reglering om hur reglerna ska
vara utformade.
”Regleringen är medvetet allmänt hål-

len och det uppställs inga krav på att en
passagerare ska kunna visa ekonomisk
skada för att ersättning ska utges. Det an-
kommer i stället på varje transportör eller
trafikhuvudman att själv bestämma hur
ersättningssystemet ska se ut och vilka

regler som ska gälla för att passagerare ska
ha rätt till ersättning.

Detta gäller exempelvis om systemet ska
medge ersättning för följdskador och om det
i så fall ska finnas någon beloppsbegräns-
ning. Den föreslagna regleringen ger såle-
des fullt utrymme för transportörerna att
differentiera sina tjänster och därmed att
kunna konkurrera med olika resekoncept
samt innebär en frihet för transportörerna
att själva avgöra i vilken utsträckning deras
tjänster ska marknadsföras som högkvalita-
tiva eller enbart som bastjänster”, heter det
i propositionen.

Bättre samordning
Samordningen mellan kollektivtrafikens oli-
ka aktörer måste bli bättre. Det är resenär-
ens behov som ska stå i centrum, inte bola-
gens egna biljettsystem eller tidtabeller.
Vägverket och Banverket ska noga följa ut-
vecklingen och ta de initiativ som krävs för
att åstadkomma nödvändig samordning av
information, bokning, betalning och biljett-
distribution inom kollektivtrafiken.

Regeringen bedömer att det sker en
positiv utveckling när det gäller samordning
på de här områdena. Men om det anses
nödvändigt kommer regeringen att överväga
lagstiftning som medför skyldighet för
operatörer att samverka.

Bytespunkter och stationsråd
Mer attraktiva och effektivare bytespunk-
ter ska utvecklas och ett statligt stationsråd
kommer att bildas. Dess uppgift blir att ut-
ifrån ett resenärsperspektiv säkerställa ett
samordnat statligt agerande. I rådet ingår
Banverket, Vägverket, Jernhusen och Riks-
trafiken.

En av stationsrådets uppgifter blir att ta
fram en riksomfattande plan för stationernas
utveckling.

Rådet ska ha ett kundperspektiv. Funk-
tionshindrade och barn med särskilda be-
hov är två grupper som särskilt ska upp-

märksammas. Behovet av stationsvärdar
och ledsagning blir två frågor för rådet att
försöka lösa.

En annan uppgift blir att lösa finansie-
ringen av utveckling och drift av stationer-
nas trafikverksamhet.

Rådets arbete förutsätter en omfattande
dialog och samverkan med kommuner, tra-
fikhuvudmän, branschorgan, operatörer
och andra intressenter.

Bättre möjligheter att pendla
Resenärernas möjligheter att över dagen
pendla till arbete eller utbildning måste för-
bättras ytterligare. De långa (mer än 100
km) resorna blir fler. Arbetsmarknadsregi-
onerna utvidgas, ofta över länsgränserna,
när infrastruktur och trafiksystem förbätt-
ras. Regeringen anser att det är positivt ef-
tersom det vidgar och differentierar arbets-
marknaden.

För att det ska bli lättare att pendla inom
ett större geografiskt område krävs ökad
samverkan mellan den regionala och den
interregionala järnvägstrafiken.

Staten och de regionala trafikhuvudmän-
nen har ett gemensamt ansvar för att för-
bättra pendlingsmöjligheterna. Det ska ske
genom att stödja drift av både regional och
interregional pendlingstrafik i regioner där
det är transportpolitiskt motiverat. Rikstra-
fiken ges i uppdrag att samordna statens
insatser.

En försöksverksamhet kommer att inle-
das på järnvägsnätet norr om Sundsvall in-
klusive Botniabanan. Berörda trafikhuvud-
män erbjuds att ta ansvar för att gemen-
samt organisera järnvägstrafiken inom ett
större geografiskt område. Rikstrafiken kom-
mer att föreslå lämpliga sträckor.

Stegvis marknadsöppning av
långväga persontrafik
Den långväga (interregionala) järnvägstra-
fiken bör också i fortsättningen så långt möj-
ligt drivas på kommersiella villkor och i

Transportörerna bör ha ett system för att ge ersättning så att resenären kan hävda sin rätt när en
resa inte uppfyller vad resenären har haft anledning att räkna med.

”Regleringen är medvetet allmänt hål-
len och det uppställs inga krav på att en
passagerare ska kunna visa ekonomisk ska-
da för att ersättning ska utges. Det ankom-
mer i stället på varje transportör eller tra-
fikhuvudman att själv bestämma hur er-
sättningssystemet ska se ut och vilka



övrigt upphandlas av staten. Men med hän-
syn till framtida regeländringar i EU bör
en stegvis förberedande modell för mark-
nadsöppning utarbetas. Nattågstrafik och
chartertrafik på järnväg öppnas dock redan
2007 för konkurrens.

Funktionshindrade
Inom ramen för det nationella handlings-
programmet ska kollektivtrafiken göras mer
tillgänglig för funktionshindrade. Målet att
kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för
funktionshindrade senast år 2010 ligger fast.

En kraftsamling ska göras mot ett nät-
verk av stationer, fordon och övrig service
så att de blir tillgängliga för alla. Nätet ska
stegvis utökas. I nätet bör ingå de viktigas-
te inhemska linjerna och terminalerna för
resor med buss, tåg, flyg och båt. Informa-
tionen om planerad och pågående trafik ska
vara tillförlitlig, snabb och omfatta olika
trafikslag med utgångspunkt i Hela Resan.

Skattelättnader för att
stimulera kollektivt resande
I propositionen konstateras att en ökad an-
del kollektivt resande är ett verksamt medel
för att minska utsläppen av koldioxid från
transportsektorn. Regeringen kommer att

Göteborg planerar för Västlänken
och framtidens pendeltågstrafik
.
Banverket utreder tre alternativa
sträckningar för Västlänken, den tåg-
tunnel under Göteborg som ska
koppla ihop regionens pendeltågs-
trafik med nya stationer i staden. Al-
ternativen bestäms efter läget på de
nya stationer som ska byggas:

· Haga-Korsvägen
· Haga-Chalmers
· Korsvägen

Dessutom utreds en utbyggnad av be-
fintlig säckbangård med nya spår
längs befintlig bana mellan Olskro-
ken och Almedal; Förstärknings-
alternativet.
På sträckan mellan Sävenäs och Olskroken
går alla Västlänksalternativen ovan jord.
Tunneln börjar ungefär vid Skansen Lejo-
net och löper sedan omväxlande i jord och
berg under staden till Almedal, där spåren
ansluter till Västkustbanan.

Alternativen Haga-Korsvägen och
Haga-Chalmers går antingen längs Södra
älvstranden eller Stora hamnkanalen. Det

innebär att den nya underjordiska statio-
nen vid Göteborg Central antingen ligger i
norra delen av bangården eller diagonalt
under denna.

I alternativ Korsvägen ligger den nya
stationen tvärs bangården. Alternativ Kors-
vägen delar sig längre söderut i två vari-
anter; den ena går under Heden och vidare
under bebyggelsen vid Johannebergsgatan,
den andra går öster om Heden och vidare
via Skånegatan.

Förstärkningsalternativet innebär att
nuvarande station vid Göteborg central
behålls och att bangården vidgas. Vid Skan-
sen Lejonet byggs en bro som sträcker sig
över Västra stambanan och E6 till Olskro-
ken. Söder om Gubberoparken mynnar en
ny tunnel parallellt med nuvarande Gårda-
tunnel.

Förslagen är nu på remiss och i höst ska
Banverket ta beslut. Västlänken kan vara
klar omkring år 2020.

I Banverkets tidning Rallaren säger pro-
jektchefen Gabriella Burel att mycket åter-
står att göra. Finansieringen är ännu inte
löst. Hon konstaterar att beräknat efter tra-
ditionella metoder är inte något alternativ
samhällsekonomiskt lönsamt. Exempelvis
regionförstoring är inte en faktor som ingår
i en sådan kalkyl. De olika alternativen är
kostnadsberäknade till en bit över 10 mil-
jarder kronor
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Den borgerliga alliansen:
Satsa på vägar och
konkurrens i tågtrafiken

De trafikpolitiska talesmännen för par-
tierna inom Allians för Sverige, John-
ny Gylling (kd), Elizabeth Nyström
(m), Erling Bager (fp) och Sven Berg-
ström (c), sammanfattar den trafikpo-
litiska motion med förslag på en lång
rad områden som lämnades till riks-
dagen som svar på regeringens trans-
portpolitiska proposition:

- Sverige behöver en ny transport-
politik som tar sig an hela landets tra-
fikproblem utan ideologiska skygglap-
par. Vägarna, som varit det mest ned-
prioriterade området under det rödgrö-
na styret, måste få betydligt ökade re-
surser för att möta hushållens och nä-
ringslivets behov. Det behövs också en
nyordning i tågtrafiken för bättre kva-
litet och lägre priser. All interregional
persontrafik på stomjärnvägarna ska
öppnas upp för konkurrens mellan alla
tågoperatörer. Ur miljösynpunkt före-
slår vi dessutom en viktig höjning av
skrotningspremien för att få bort äld-
re, miljövidriga bilar från vägarna.

tillsätta en utredning med uppdrag att läm-
na förslag som stimulerar till en ökad an-
vändning av kollektiva färdmedel.

Utredningen ska studera olika former av
skattelättnader som kan rikta sig till arbets-
tagarna, arbetsgivarna eller kollektivtrafik-
företagen.

Översyn av lagstiftningen på
kollektivtrafikområdet
En samlad översyn ska göras av lagstift-
ningen. Utvecklingen bland annat mot allt
längre resor, regionförstoring och regionala
snabbtågssystem talar för att lagstiftning
som reglerar ansvarsfördelning för kollek-
tivtrafiken och dess utveckling bör ses över.

Samordningen av kollektivtrafikens in-
formations-, boknings- och biljettsystem har
blivit bättre. Regeringen vill dock som
nämnts överväga behovet av en lagstiftning
om skyldighet för operatör att samverka.

Lagstiftningen som reglerar handikapp-
anpassningen av kollektivtrafiken är ett
annat område som ska ses över

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
och sekreterare i styrelsen
tel: 070-788 44 77

ResenärsForums styrelse
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Per Åberg, kassör,
Lars Foberg,
Björn Sundin,
Ann-Christin Alderbrant,
Jonas Friberg.

Ersättare:
Kerstin Danielsson,
Karin Jansson,
Stella Fare,
Bernt Månsson.

Kjell Sevefjord, Marika Jenstav, Per
Åberg och Kurt Hultgren ingår i ar-
betsutskottet.
Ansvarig utgivare: Kjell Sevefjord.
Redaktion: Roger Läth.

ResenärsForum kommenterar propositionen>>
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Den transportpolitiska propositio-
nen har äntligen lagts fram. Resenärs-
Forum har studerat propositionen i
huvudsak med avseende på person-
transporterna men också vad gäller
transporterna som välfärdsfaktor.
   Sammantaget kan man konstatera
att de stora utredningar som gjorts
under de senaste åren, Kollektiv-
trafikutredningen, Järnvägsutred-
ningen, Färdtjänstutredningen,  har
resulterat i en proposition som är
förvånansvärt litet konkret. Men i
några fall ges uppdrag åt Vägverket,
Banverket och Rikstrafiken.
Det är mycket glädjande att resenärsper-
spektivet ges stor tyngd. Propositionen syf-
tar uttryckligen till att förbättra tillgäng-
ligheten, transportkvalitén, trafiksäkerhe-
ten, miljön, den regionala utvecklingen och
jämställdheten, alla de delmål som ingår i
transportpolitiken.

Förbättrad information
En ny lag föreslås om trafikföretagens in-
formationsplikt, både generellt och särskilt
vid störningar. Detta är ett steg framåt för
resenärernas del. Många trafikföretag har
redan visat en viss god vilja, men mycket
behöver förbättras.

Konkurrens måste
gynna resenärerna
Konkurrens kan åstadkomma att det kom-
mer fram bättre idéer och nya företag kan
bidra med nya lösningar. Det gäller att
säkerställa resenärernas grundläggande
krav på enkelhet, tillgänglighet och pålit-
lighet.

Men ResenärsForum konstaterar att en-
bart konkurrens inte är ett trollspö. Det
krävs regler för en sund konkurrens. Taxis
avreglering är ett skräckexempel. Och det
var kunderna som kom i kläm efter den
oordnade avregleringen.

Konkurrens inom kollektivtrafiken mås-
te gynna resenärerna. Det är därför allvar-
ligt när resenärerna får uppleva påtagliga
försämringar. Läget är idag sådant att kol-
lektivresenärerna i stor utsträckning upp-
lever sämre service, brutna anslutningar
och indragen stationshjälp. Det senare drab-
bar särskilt personer med funktionshinder.
De får inte den ledsagning som de har rätt
till.

Bussbolag - som tidigare kunde använ-
da de offentligt finansierade stationerna
som nyttigheter, men som nu måste betala

ResenärsForum om transportpolitiska propositionen
en avgift - hotar att flytta sina busslinjer
från nyligen färdigställda resecentrum. Det-
ta uppstår därför att staten inte etablerat
någon stationspolicy. Sta-
tionerna är ”ingenmans-
land”, och det fungerar
inte. Denna situation riske-
rar att bryta sönder kollektivtra-
fiknätet.

Stationerna
I propositionen föreslås ett s k Statens Sta-
tionsråd för att åstadkomma en bättre sam-
verkan mellan de statliga aktörerna (Ban-
verket, Vägverket, Jernhusen AB och Riks-
trafiken). Dock avses endast de statliga in-
stanserna medverka i detta. Men operatörer-
na är viktiga aktörer, liksom kommunerna
och resenärerna själva. Detta behöver ock-
så manifesteras i den organisatoriska ut-
formningen. På nationell nivå kan ett sta-
tionsråd kompletterat med operatörer, re-
senärer och kommunföreträdare fungera
bättre. Vidare behövs det samverkansorgan
på lokal nivå, vilket inte nämns i  proposi-
tionen.

När det gäller Jernhusen AB kan ett al-
ternativ enligt ResenärsForums åsikt vara
att stycka Jernhusen AB och överlåta alla
av Jernhusen AB ägda stationshus till Ban-
verket, alltså låta dem ingå i infrastruktu-
ren.

Ledsagning
Förslaget om att det nya s k stationsrådet
ska först tillskapas, sedan ges i uppdrag att
ordna ledsagningen för funktionshindrade
på stationerna, är alldeles för långsamt. Det
måste ordnas ett ledsagningssystem som
fungerar för funktionshindrade resenärer
omedelbart. Det gamla systemet har have-
rerat.

Nattåg och charter
Förslagen om att öppna för fri konkurrens
kring nattågstrafiken och chartertrafik på
järnväg är utmärkt.

Nationell handlingsplan
Likaså förslaget om en nationell handlings-
plan för kollektivtrafikens utveckling, som
ska utarbetas av Vägverket och Banverket.
Det är viktigt att också andra intressenter
medverkar, t ex kommuner.

Regionförstoring
Propositionen lyfter fram regionförstoring-
en som en önskvärd utvecklingsmodell.
Därigenom kan större arbetsmarknadsom-
råden skapas, men också utbildning erbju-
das i större regioner. Förbättrad pendlings-
möjlighet är metoden att åstadkomma regi-
onförstoringen. Regionförstoring kan endast

åstadkommas genom snabba tågförbindel-
ser i kombination med goda lokaltrafikan-
slutningar. Propositionen föreslår nu ett
prov med en länsgränsöverskridande sam-

verkan i övre Norrland, Sverige norr om
Sundsvall. Detta måste ses

som ett första steg.
Samtidigt kan ResenärsForum kon-

statera att det finns exempel på läns-
gränsöverskridande regionaltågtrafik som
fungerar, t ex mellan Gävleborg och Väs-
ternorrlands län (X-tågen Gävle-Sundsvall).
Trots detta föreslår propositionen endast ett
försök norr om Sundsvall. Det må vara en
stor yta av landet, men det är i de mera
tätbefolkade delarna av landet som proble-
men är akuta.

Biljettförsäljning
Det problem som ligger i att olika trafikfö-
retag inte ingår i samma biljett- och bok-
ningssystem måste elimineras för att det
ska bli enkelt att skaffa biljetter. Alla tra-
fikföretag måste ingå i ett gemensamt bil-
jettsystem. Inget företag ska vara beroende
av att en konkurrent ska sälja biljetterna åt
sig. Alla trafikföretag ska kunna erbjuda
försäljning i egna resebutiker med egen
personal och/eller service, ifall det önskas.

Det datoriserade biljettsystem som SJ AB
idag äger ingår i en av operatörernas verk-
samhet, vilket inte är tillfredsställande.
Övriga operatörer kan därvid hamna i nå-
gon form av beroendeställning. Det vore
därför önskvärt att ett neutralt säljsystem
stod till förfogande för alla operatörer. Det
är viktigt att noga följa utvecklingen. Alla
trafikföretag bör snarast möjligt införa res-
kort som ska tillåta både förköp och efter-
debitering.

Skattelättnader
Strävan är att göra kollektivtrafikresorna
attraktivare och konkurrenskraftigare. Att
låta arbetsgivare betala månadsbiljetten för
anställda är en åtgärd som propositionen
nämner. Här avvaktas en annan  utredning,
men detta är en fråga som bör prioriteras.
Det är särskilt angeläget eftersom många
arbetsgivare tillhandahåller subventionera-
de parkeringsplatser, vilket styr åt fel håll.

En annan åtgärd vore att låta alla med-
borgare dra av för resor till och från arbe-
tet enligt km-avstånd, utan diskussion om
tidsvinster och bilkostnader.  Detta skulle
göra att fler bilister finner kollektivtrafi-
ken mer attraktiv.

Kvalitet krävs
Attraktivitet hos kollektivtrafiken kräver
pålitlighet, tillgänglighet, trygghet och en-
kelhet. Det räcker inte att tala om ersätt-
ning för förseningar och brutna förbindel-
ser. Då är fokus på en för låg nivå.

Kommentar


