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Biltrafiken har ökat 70 procent mer än
kollektivtrafiken under ett antal år. Det
visade en undersökning, som nyligen
redovisades. Undersökningen relatera-
de kostnaden för biljetterna till bensin-
priset, som är den enda kostnad biläga-
ren ser. Och biljettpriserna har ökat mer
än bensinpriset. Varje körd kilometer
gör att bilen förlorar i värde, men det
kommer längre fram så det kanske inte
är så konstigt att det bara är bensinpri-
set som är påtagligt för bilägaren. Om
man går in på SLTF:s hemsida och tryck-
er på ”ResRobot”, kan man få en bra
jämförelse av vad olika färdmedel
kostar.

Fler och fler flyttar in till tätorterna
där det finns alternativ i form av kol-
lektivtrafik. Alltså borde det vara den
som ökar och inte biltrafiken. Många
bilresor är dessutom så korta att en stär-
kande promenad kan vara ett alterna-
tiv. Kommer larmrapporten om klimat-
förändringarna att tvinga fram politis-
ka beslut, som begränsar bilens använd-
ning? Miljöbränsle löser inte alla pro-
blem. Trängsel, buller och partiklar

kräver också åtgärder.
Riksdagens trafikutskott höll en hearing

om kollektivtrafik den 25 januari. Den
refereras på annan plats. Många kloka saker
blev sagda, men egentligen inget nytt. Jag
skulle vilja påstå att kollektivtrafiken varit
föremål för så mycket forskning och utveck-
lingsarbete att alla vet vilka problem som
finns, men de stora politiska tagen för att
öka åkandet tas inte.

För det behövs en del tuffa beslut. Det
första beslut som behöver tas är att kollek-
tivtrafiken är ett viktigt instrument att upp-
nå andra politiska mål i form av bättre mil-
jö, nollvisionen och mindre sjukdomar.
Därefter måste det slås fast att utgångspunk-
ten för all trafikplanering ska vara just det
kollektiva resandet. Det ökar framkomlig-
heten för bussarna.

Alla pengar från trängselskatten i Stock-
holm ska enligt regeringen gå till vägar. Det
är ju bilisterna som betalar avgiften, anser
utredaren. Nja, vi andra betalar också. Vi
betalar i form av sämre miljö, olyckskost-
nader och sjukvårdskostnader. Skulle bilis-
terna betala sin kostnad till samhället, så
skulle åtminstone hälften av trängselavgifte-

rna gå till kollektivtrafiken.
Och det behövs mer pengar in i sys-

temet. Ett problem som diskuteras på
europeisk nivå är just finansieringen av
kollektivtrafiken. Trängsel är mer på-
taglig i tätbefolkade länder och utökad
kollektivtrafik behövs, men ingen vet
riktigt hur det ska finansieras. Forsk-
ningen visar dessutom att tätare turer
skulle öka resandet. Men fler turer kos-
tar skattepengar åtminstone initialt.

Det blir en ekvation som inte går ihop.
Vore det då inte idé att satsa en del av
trängselavgifterna på fler fordon och ut-
bildning av personal så att fler bussar
och tåg kan bemannas? Det leder till fler
resenärer, högre intäkter och på sikt läg-
re biljettpris. Ett pris som kan konkur-
rera med bensinkostnaden. Spårkapaci-
teten lär vi få vänta på.

Märta-Lena Schwaiger
ResenärsForums
ordförande

När kommer de politiska besluten?

Presentation av ResenärsForums styrelse

fik. Jag ser kollektivtrafiken som det kitt
som binder samman en stadsbygd och en
region, till skillnad från motorvägarna som
skär sönder landskapet och skapar barriä-
rer. Vi måste ladda den tekniskt domine-
rade kollektivtrafiken med ett positivt inne-
håll och framhålla de humanistiska värde-
na. Det handlar i hög grad om livskvalitet
och en fungerande vardag.

I Föreningen Kollektivtrafikant Stock-

holm samlar vi alla som reser med SL-trafi-
ken och ställer krav på förbättringar. Min
bakgrund som historiker och arkivarie gör
att jag i hög grad har ett historiskt perspek-
tiv på resandet i Stockholms län. Vi måste
få en trafikplanering som utgår från var män-
niskor bor och arbetar.

Sedan Landstinget i Stockholm tog över
ansvaret för kollektivtrafiken har detta själv-
klara och naturliga samband försvunnit. Den
strategiska planeringen försvann och istället
håller vi nu på att drunkna i det eftersatta
underhåll som gör sig alltmer påmint i form
av förseningar och inställda turer.

2. För ResenärsForums del anser jag att
det viktigaste är att vara ett fönster ut mot
Europa och visa politiker och experter att i
vår omvärld finns många goda exempel att
lära ifrån. Den starkaste trenden inom EU
är en allt större satsning på spårburen trafik
och ”lightrail”.

Trafikhuvudmännen måste lämna sitt för-
åldrade produktionsorienterade synsätt och
se att ur ett konsumentperspektiv upplevs
den moderna spårvägstekniken som det ab-
solut mest attraktiva. Ska kollektivtrafiken
kunna konkurrera med en ny personbil måste
den erbjuda mycket hög komfort.

3. ResenärsForum ska föra samman de
konsumentintressen som finns bland rese-
närerna och göra dem synliga. Både stats-
makterna och andra beslutsfattare måste börja
lyssna på dem som dagligen reser kollek-

tivt. Med bilistorganisationerna har man
sedan länge väl upparbetade kontakter, men
nu är det dags att visa att de som reser kol-
lektivt är mångdubbelt fler.

Jag tror att den ökade medvetenheten om
klimatförändringarna gör att våra frågor
kommer att få allt större tyngd. Det vikti-
ga är att visa att ett ökat resande med kol-
lektiva färdmedel inte innebär en försäm-
ring för den enskilde utan tvärtom kan ge
större frihet och mer tillgänglighet för män-
niskor och företag.

ResenärsForum
mötte (s) i TU
ResenärsForums styrelse ordnade en kvälls-
sammankomst med (s)-gruppen i riksda-
gens trafikutskott (TU) den 24 januari. Tan-
ken är att diskutera trafikpolitiska frågor
med olika politiska grupperingar inom TU,
en i taget, för att lättare kunna föra öppna
diskussioner. Från TU:s (s)-grupp deltog fem
personer. ResenärsForum kunde konstate-
ra att de fem tycktes mera benägna att in-
stämma i ResenärsForums synpunkter nu
än när (s) satt i regeringsställning. Alla var
överens om att kollektivtrafikfrågorna skul-
le behöva få större tyngd, eftersom kollek-
tivtrafiken är en del av välfärden.

1. Jag har en lång histo-
ria bakom mig som
kommunpolitiker i
Stockholms Stad. Mel-
lan åren 1998-2002 var
jag borgarråd med an-
svar för stadsmiljöfrå-
gor. Under alla år har
jag betonat sambandet
mellan stadsliv och tra- Stella Fare

1. En presentation av dig.
2. Vilken eller vilka frågor tycker du är
viktigast för ResenärsForum att driva?
3. Vad är viktigast för att ResenärsForum
ska utvecklas som påtryckarorganisation?

Vilka sitter i ResenärsForums sty-
relse och vilka frågor vill de driva? I
förra numret presenterade vi Jonas
Friberg och Marika Jenstav. I detta
nummer presenteras Stella Fare.
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Riksdagens trafikutskott höll den 25
januari en utfrågning om kollektiv-
trafiken och framtiden.

Bengt Holmberg, professor i kollektiv-
trafik vid Lunds tekniska högskola, kon-
staterade att en tredjedel av alla invånare
i Sverige inte kan ta sig fram med bil,
därtill kommer ytterligare personer som
bara delvis kan använda bil. Det är hälf-
ten av befolkningen som är beroende av
kollektivtrafiken.

Staffan Widlert, generaldirektör för
Rikstrafiken, belyste frågan: Hur får vi
fler att åka kollektivt? Han konstaterade
att det finns två helt skilda bilder, som
måste hållas isär. Den ena handlar om de
växande städerna, där trafiken och bilkö-
andet ökar. Dessa går inte att bygga bort,
utan kollektivtrafiken är den enda möj-
ligheten. Den andra bilden gäller övriga
landet, där landsbygden fortsätter att gles-
na. Vid ökande inkomster stiger bilinne-

Utfrågning i riksdagen om kollektivtrafiken

havet markant. Kollektivreseunderlaget är
mycket sämre och kollektivtrafiken blir dyr
och mycket sämre.

Mona Boström, vd på SLTF, berättade om
upphandlingen av trafiktjänster som ett ut-
vecklingsverktyg. Alla intressenter måste ha
samma mål. Lagen om offentlig upphand-
ling har fel fokus. Den leder till alltför myck-
et detaljreglerande. Att konservera befint-
lig trafik är inte rätt. Hellre bör nya sätt att
åstadkomma kollektivresor initieras.

Ines Uusmann, generaldirektör för Bover-
ket, underströk att den goda staden är pla-
nerad så att kollektivtrafik både är det na-
turligaste och attraktivaste. Bilavdrag och
möjligheten att bygga villabebyggelser med
subventionerade lån gav villamattor omöj-
liga att kollektivtrafikförsörja.

Roger Pyddoke, VTI, visade att den orga-
nisatoriska utformningen av operatörernas
verksamhet också spelar en olycklig roll.
De vinstmaximerande företag som tillhan-

dahåller kollektivtrafik har friheten att till-
handahålla färre turer, färre vagnar och dy-
rare turer inom ramen för sitt uppdrag, så
som SJ AB.

Karin Svensson Smith (mp) ställde frå-
gan till experterna om hur det kom sig att
97 procent av investeringarna går till spår
och väg medan endast 3 procent går till
fordonen. Vad kan göras för de 25 miljar-
der som vägsatsningen Förbifart Stockholm
kommer att kosta om den byggs? Mona
Boström svarade att underhållet måste för-
bättras generellt, men också att det behövs
spårinvesteringar i Stockholm för hela Sve-
riges skull.

Björn Sylvén berättade att både Paris och
London nu återinför spårvagnar med stor
framgång. Ines Uusmanns exempel med
spårvägen till Ringdansen i Norrköping är
väl det första exemplet i Sverige, men det
kommer säkert fler.

Kurt Hultgren

Enklare biljettsystem
Över hela Europa pågår strävan efter enk-
lare biljettsystem, t.ex. genom digital tek-
nik och chip-lösningar. Det är den lösning
som eftersträvas i Sverige och Danmark, där
det nordiska tekniska systemet håller på att
långsamt införas. Det bygger på olika bil-
jettpriser samtidigt som resenärerna på ett
enkelt sätt kan använda samma kort för att
resa i olika regioner och på olika färdme-
del, oavsett var man själv har sin hemvist.

Ett steg i rätt riktning togs när SL den 29
januari återgick till ett biljettsystem som
premierar periodkort och gör det mindre
attraktivt att köpa lösa enkelbiljetter. Men
fortfarande saknas det gemensamma kortet
för hela Sverige och på motsvarande sätt för
Danmark. ResenärsForum kommer att fort-

Ett seminarium anordnades den 24 janua-
ri på Handelshögskolan i Stockholm om
privat delfinansiering inom transportsek-
torn. Uttrycket PPP (Private Public Part-
nership) har blivit ett begrepp som an-
vänds alltmer i debatten. Det var forskar-
na Gunnar Alexandersson och Staffan
Hultén som redovisade fördelar och nack-
delar. Som exempel togs Ostlänken, den
planerade snabbjärnvägen Södertälje-Ny-
köping-Norrköping-Linköping-Mjölby.

Gunnar Alexandersson konstaterade att
PPP-metoden är gammal. Asea samarbe-
tade med SJ, liksom Ericsson med  SJ om
signalteknik. Det nya är  fragmentisering-
en, att Statens Järnvägar inte finns längre,
utan ett gytter av  företag, vilket gör sam-
verkan svårare.

Staffan Hultén konstaterade att bland
fördelarna finns:

- ökad kvalitet och innovationer
- bättre värde för köparen
- lägre projektkostnader
- snabbare färdigställande
- bättre överenstämmelse mellan
  budget och utfall
- intressen även för driftsituationen,
  ej bara byggandet.

Till nackdelarna hör att:
- det är dyrare för privata finansiärer
  att låna än det är för staten.
- kontraktsskrivandet är omfattande och
  tidskrävande
- det blir inlåsningar under lång tid fram-
 åt.
Det har genomförts några få PPP-pro-

jekt i Sverige. Arlandabanan betraktas ofta

Vilken nytta har resenärer
av PPP-lösningar?

som misslyckat på grund av det efterföljan-
de monopolet. Men bara det faktum att byg-
get kom till stånd, tack vare PPP-lösningen,
var ett värde i sig. Utan den hade bygget
dröjt mycket längre.

Den verkligt stora fördelen är att alla
parter driver sitt arbete effektivare. Fördröj-
ning i arbetet undviks genom att alla har en
stark drivkraft att bli färdiga i tid.

Ett intressant konstaterande var att PPP
egentligen inte är en finansieringslösning,
eftersom det alltid är användarna eller skat-
tebetalarna som slutligen ska betala. Det
handlar om hur man kan öka engagemanget
och effektiviteten i bygge och drift. Det är
det enda sättet som det kommer in nya peng-
ar, genom besparingar.

Nyttan för resenärerna är att anläggning-
arna påbörjas och blir färdiga snabbare och
genom att fördyringarna blir mindre, dvs
kostnaderna blir lägre.

sätta att driva denna fråga. En lösning på
europeisk nivå tas upp på den europeiska
passagerarkonferensen i München den 10
mars. Den anordnas av Europeiska Passa-
gerarfederationen, för anmälan se Resenärs-
Forums hemsida.
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