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Förord
Den 24 november 2016 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning om
ett ökat kollektivt resande för framtiden. Syftet med utfrågningen var att belysa olika frågeställningar och att fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.
Vid utfrågningen medverkade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys
John Hultén, fil. dr. och centrumföreståndare för K2
Karin Brundell-Freij, tekn. dr., docent och transportanalysexpert vid WSP
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen
Gunnar Alexandersson, fil. dr. och transportforskare vid Handelshögskolan i Stockholm
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och vd för Urbanet
Analyse
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken
Caroline Ottosson, vd för SL
Joakim Palmkvist, vd för Swebus
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Utskottet bedömer att det som framfördes under utfrågningen är av allmänt
intresse och därför bör göras tillgängligt för en vidare krets. Därför publiceras
här en utskrift från utfrågningen.
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Program
Datum: 24 november 2016
Tid: 08.45–12.00
Plats: Förstakammarsalen

Program
Inledning
08.45–08.50:

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

Nulägesbeskrivning samt tillgänglighet
08.50–09.00:

Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transportpolitiska målen
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys

Planering och finansiering
09.00–09.10:

Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik – kostnadsutveckling och finansiering
John Hultén, fil. dr. och centrumföreståndare för K2

09.10–09.20:

Styrmedel för att öka det kollektiva resandet
Karin Brundell-Freij, tekn. dr., docent och transportanalysexpert vid WSP

09.20–09.30:

Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande
(i Västra Götaland)
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen

09.30–09.40:

Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och
interregional kommersiell tågtrafik
Gunnar Alexandersson, fil. dr. och transportforskare vid
Handelshögskolan i Stockholm

09.40–09.50:

Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn – en utblick
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och vd för
Urbanet Analyse

09.50–10.10:

PAUS
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PROGRAM

Resenärer och aktörer inom kollektivtrafiken
(8 minuter per talare)
10.10–10.18:

Resenärerna – kollektivtrafikens konsumenter
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum

10.18–10.26:

Kollektivtrafiken – ett redskap i samhällsutvecklingen
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken

10.26–10.34:

Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i
storstad
Caroline Ottosson, vd för SL

10.34–10.42:

Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik –
men vad hände med etableringen av nya busslinjer?
Joakim Palmkvist, vd för Swebus

10.42–10.50:

Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

10.50–11.55:

Frågestund

Avslutning
11.55–12.00:
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Stenografisk utskrift
Ordförande under utfrågningen var Karin Svensson Smith (MP), och vice ordförande var Jessica Rosencrantz (M).
Ordföranden: Jag vill välkomna alla hit. Nu startar vi trafikutskottets utfrågning om kollektivtrafik. Ämnet är ökat kollektivt resande i framtiden.
Varför ordnar då trafikutskottet en sådan utfrågning? Vi har flera olika motiv till det. Det som kanske är mest aktuellt för stunden är det nyligen avslutade
klimatmötet i Marrakech, som är en uppföljning av Parisavtalet. Det kan
knappast ha undgått någon att klimatkrisen står och bankar på dörren. Då ser
vi i trafikutskottet att kollektivtrafiken har en väldigt viktig roll i hur vi ska
kunna klara av att ta oss ur det oljeberoende som kännetecknar i princip alla
samhällen på jorden.
En stor del av debatten om klimat och transporter handlar om att byta
bränsle i de bilar som finns eller om att byta bilar. Vi skulle i stället vilja rikta
sökljuset på att använda mindre energi när man förflyttar sig. Då är det mest
effektiva, trots alla effektiviseringar vad gäller fordonen, att byta transportslag.
Men då krävs en satsning från samhället, från enskilda och från näringslivet,
och den satsningen måste koordineras.
För att ta reda på mer om vad vi från politikens håll kan göra har trafikutskottet gjort en uppföljning av den kollektivtrafiklag som stiftades för ett par
år sedan. Har den lett till de saker som de dåvarande beslutsfattarna ville, i
sammanhanget? Vilka saker finns som man kanske inte tänkte på när man antog denna lagstiftning? Vad har förändrats som kanske kräver att man uppdaterar villkoren för att bedriva kollektivtrafik?
Vi ska också se detta i ljuset av att vi här har en gemensam ambition i politiken. Åtminstone sex av åtta partier har ställt sig bakom miljömålsberedningens mål om att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med minst
70 procent till 2030. Det är ett ganska stort beting, och då måste vi fundera på
vilken roll kollektivtrafiken kan spela i detta sammanhang. Vi har själva lite
grann gett svar på frågan i samband med ett tillkännagivande vi gjorde i maj i
fjol, då vi riktade en uppmaning till regeringen att bidra till branschens mål
om att fördubbla kollektivtrafiken.
Frågan är vad som behövs för att så ska bli fallet. Vad kan var och en av
oss bidra med? Vad ska vi göra i politiken för att sätta rätt villkor i det hela?
Hur ser uppdelningen ut mellan olika nivåer, som regionala trafikhuvudmän
och statliga organ? Hur använder vi marknaden på bästa sätt?
Jag skulle också vilja göra ett tillägg. När vi gjorde upp det här programmet
tänkte vi på att vi ska spana in i framtiden. I dag definierar vi väldigt lätt det
hela som att det handlar om bil eller kollektivtrafik, eller kanske cykel och
gång, men vi inser alltmer att de flesta är vare sig det ena eller det andra, utan
man är alltihop. Hur formar man en kollektivtrafik som ser till att människor
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använder rätt kombinationer och att övergångarna mellan de olika sätten att
förflytta sig blir så smidiga som möjligt? Hur kommer det att se ut i framtiden,
och hur förbereder vi oss bäst för detta?
Med dessa avsikter öppnar jag denna utfrågning.
Maria Melkersson, Trafikanalys: Tack så mycket för inbjudan hit. Jag ska ge
en mycket kort nulägesbeskrivning och även berätta om kollektivtrafiken i förhållande till de transportpolitiska målen, som vi följer upp varje år i april, på
regeringens uppdrag.
Hur reser vi i dag? Den bild jag nu visar illustrerar hur det har sett ut från
50-talet och framåt. Bilden visar att vi reser alltmer och att vi reser mest på
väg. På bildens ena axel visas antalet personkilometer.
Jag har lagt in variabeln koll-andel; som de närvarande vid denna utfrågning känner till står detta för kollektivtrafikens andel. Man kan se en starkt
stigande trend under de senaste 20 åren, vilket är helt och hållet tack vare tågen. Busstrafiken har varit i princip konstant, eller till och med minskande,
under denna period. Beroende på hur man mäter denna andel hamnar man på
lite olika nivå, men oavsett hur man mäter vet man nog att den ökar långsamt.
Bilden visar också att en fördubbling ligger ganska lång bort. För att få en
dubbelt så stor andel kollektivtrafik som i dag får vi röra oss bort mot 50- eller
60-talet.
Kollektivtrafiken ingår på lite olika sätt i målstrukturen för de transportpolitiska målen. I funktionsmålet finns formuleringen att förutsättningarna ska
bli bättre för att, som Karin Svensson Smith nämnde, välja kollektivtrafik. Jag
ska här säga något kort om utbudet av kollektivtrafik beträffande storlek, variation och kvalitet. Jag ska också säga något om priser och om hur det ser ut
för dem som har något slags funktionsnedsättning.
Av den bild som nu visas här i salen, och som gäller den upphandlade trafiken, framgår att utbudet ökar. Både i tågplanen och i den officiella statistiken
kan man se att tågtrafiken ökar. Även här är utbudet, räknat i fordonskilometer,
störst på väg. Om man vill täcka in hela trafiken ska man lägga till en del på
tågtrafiken. Där är det ungefär 6o procent som organiseras av RKM, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Ungefär 20 procent är rent kommersiell
verksamhet, och 20 procent är en blandform.
Vad gäller busstrafiken får vi lägga till ungefär 5 procent för det kommersiella. Den allra största delen av busstrafiken är upphandlad. Om man funderar
närmare på figuren på bilden som jag nu visar, i relation till hela marknaden,
kommer man snart fram till att det finns problem med att få fram statistik som
är tillförlitlig på hela denna marknad, i alla dess dimensioner. Detta är också
en fråga som trafikutskottet tog upp i sin utvärdering av den nya lagen.
Utbudet ökar, som sagt, men det ökar mest där det redan fanns mycket.
Detta är helt naturligt, eftersom dessa system har väldigt stora stordriftsfördelar.
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Man kan tänka sig att kollektivtrafiken blir mer attraktiv om man har lite
variation. För några år sedan fick vi en ny lag som var tänkt att bidra till variation. På bilden som jag nu visar har jag lagt in den kända Nacka–Kista-busslinjen som startade som en rent kommersiell arbetspendlarlinje i Stockholm.
Vi hade också Nobina, som ville dra igång den gamla Djurgårdsbussen.
Sammanfattningsvis kan man säga att det blev ytterst marginell ny regional
trafik av den nya lagen. Ett trettiotal linjer startade under de första tre åren,
men de allra flesta lades ned. Det är helt enkelt så att det är svårt att konkurrera
med subventionerad trafik. Det som finns kvar i dag är i princip flygbussar,
vilket egentligen inte är någon ny trafik utan snarare kommersiell trafik som
har ersatt tidigare upphandlad busstrafik. Genuint ny trafik blev det alltså väldigt klent av.
Man kan dock passa på att säga att en annan lagändring kom samtidigt,
gällande att öppna för den långväga persontrafiken på järnväg. Där har vi fått
mer konkurrens, särskilt mellan Stockholm och Göteborg. Gunnar Alexandersson kanske kommer att nämna mer om detta senare.
Vi går vidare till frågan om kvalitet. Om utbudet är bättre kanske man vill
åka mer. Vi vet inte så mycket just om kollektivtrafiken, men vi vet att störningarna på väg minskar allmänt. Tågen har ungefär konstanta förseningar.
Trafikanalys har numera officiell statistik på tågförseningar, eller punktlighet som det heter. Vi har ett mått som mäter ungefär följande: Hur mycket
tidigare ska man åka om man vill komma i tid? Om man ska resa långt och vill
komma i tid i 95 procent av fallen får man ha en halvtimmes marginal. För en
kortare resa räcket det med tio minuter. Detta är ungefär konstant sedan några
år, och då har vi kommit tillbaka till de förhållanden som rådde före vargavintrarna 2010 och 2011. Den här statistikserien är inte så lång, utan den sträcker
sig bara till 2009.
Däremot vet vi att trängseln på spåren ökar, vilket naturligtvis leder till att
det kan finnas risk för förseningar. Vi såg också exempel på när den nya lagen
leder till försämringar. Det är ju inte så att ett större utbud nödvändigtvis blir
bättre. Ett exempel från strax efter att den nya kollektivtrafiklagen trätt i kraft
var ett ökat subventionerat utbud av tåg mellan Göteborg och Malmö. Detta
gjorde att den kommersiella operatören drog sig tillbaka.
Sammanfattningsvis säger vi i måluppföljningen att kvaliteten på kollektivtrafiken är ungefär konstant.
Vad gäller priser är det viktigt att man har ekonomisk möjlighet att resa
kollektivt. Priserna har stigit, vilket grundar sig i att RKM:s kostnader har
ökat. Nästan oavsett vilket mått man väljer ser man att priserna har stigit under
den åttaårsperiod som detta gäller. Kostnaderna ökar, konsumentpriserna stiger, skattebidragen ökar och så vidare. Detta är naturligtvis inte bra för att
locka till sig resenärer. Det har helt klart blivit dyrare, och John Hultén från
K2 kommer efter mig att berätta mer om detta fenomen.
Hur är det då för dem som har en funktionsnedsättning? Nästan en femtedel
av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Det som vi följer
upp i måluppföljningen handlar om hållplatser och stationsområden. Där följer
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man det som finns som mål för funktionshinderspolitiken, och man ligger till
och med lite bättre till. Här går det alltså åt rätt håll. Även anpassade fordon
blir allt fler. Det har med andra ord blivit bättre.
Vi får väl säga att det även här finns mätproblem. Vi klarar inte riktigt av
att mäta hela resan. Om man delar upp resan i olika moment ser man att det
som är lättast är att köpa biljett, vilket inte är så konstigt. Det som är allra
svårast är att komma av ett fordon i kollektivtrafiken. Det är lättare att komma
på, eftersom man kanske har större chans att få assistans, men just att komma
av är ett stort problem.
Sammanfattningsvis säger vi i måluppföljningen, när det gäller personer
med funktionsnedsättning, att det blir bättre. Då ska man komma ihåg att det
blir bättre utifrån de begränsade möjligheter vi har att mäta.
Tillgängligheten inom Sverige, som också är ett delmål i de transportpolitiska målen, säger vi är konstant. Utbudet ökar, som sagt, men det blir bättre
där det redan var bra. Där det tidigare var dåligt ser det lite sämre ut.
Bland de transportpolitiska målen nämns också tillförlitlighet. Här ingår
många olika saker: att man ska känna sig trygg, mängden brott i kollektivtrafik
och annan trafik och så vidare. Även här säger vi att det ligger ungefär konstant.
Vad gäller förutsättningarna att välja kollektivtrafiken har vi, sammanfattningsvis, i den senaste måluppföljningen sagt att det blir bättre. Utbudet blir
bättre. Det hålls visserligen ned lite grann av de höjda priserna, men i det stora
hela går det åt rätt håll. En fördubbling är dock, som sagt, långt borta än så
länge.
Ordföranden: Nu ska vi titta framåt. Vi har bjudit in John Hultén, som är föreståndare för K2, ett centrum för kollektivtrafik, för att få se förutsättningarna
för framtiden. Jag skickar med en gemensam fråga från politiken: Hur ska vi
klara av finansieringen av framtidens kollektivtrafik?
John Hultén, K2: Jag tackar så mycket för möjligheten att få komma hit och
presentera en del av den forskning som vi bedriver vid K2. För er som inte
känner till K2 sedan tidigare kan jag nämna att vi är ett forskningscentrum som
också jobbar med utbildningsfrågor. Vi drivs som ett lite unikt samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och
tre forskningsinstitutioner: Lunds universitet, Malmö högskola och VTI. Vi
får också stöd från Trafikverket, Vinnova och Formas.
Jag ska tala om förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, med fokus på
kostnadsutveckling och finansiering. Jag vill börja med att konstatera att det
just nu händer ganska mycket i kollektivtrafiken som också påverkar förutsättningarna för kostnader i framtiden. Vi ser en ganska stark teknisk utveckling,
där det växer fram nya typer av tjänster med förmåga att knyta ihop olika trafikslag. Nya typer av trafikupplägg påverkar förutsättningarna. Vi ser också
att kollektivtrafiken spelar en allt större roll i många städers och regioners planering. Detta kommer, på olika sätt, att påverka förutsättningarna.
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Vem betalar för kollektivtrafiken i dag? Det kostar ungefär 43 miljarder
kronor att driva kollektivtrafiken i dag. Ca 49 procent av dessa kostnader täcks
av resenärerna, medan 51 procent täcks av skattebetalarna, framför allt genom
landstingen eller regionerna. Det vi har sett de senaste åren är att den andel
som täcks av skattebetalarna tenderar att öka något.
I slutet av 1980-talet infördes upphandling i konkurrens av kollektivtrafik,
inte bara i Sverige utan även i många andra länder. Det finns mycket forskning
som visar att detta initialt ledde till att kostnaderna minskade ganska drastiskt.
Men vad vi har sett på lite längre sikt är att den där kostnadsminskningen mattades av för att sedan bytas ut mot en trend där kostnaderna i stället ser ut att
öka, och de har ökat under en ganska lång tid.
Av det diagram jag nu visar kan man utläsa utvecklingen för lokalbusstrafik
i Sverige utanför Stockholm. Det visar att kostnaderna för busstrafiken sedan
2007 har ökat med ungefär 30 procent och att kostnaderna ökar mer än både
utbudet och antalet resenärer.
Vad kan då detta bero på? Det vet vi inte till 100 procent, men en faktor är
nog det som Maria Melkersson var inne på tidigare: att tågtrafiken har stått för
en större andel av ökningen. Regionaltågtrafik tenderar att vara dyrare per
påstigande jämfört med busstrafik, så detta är en naturlig förklaring till att det
har blivit dyrare.
Men även busstrafiken har blivit dyrare, som man kunde se på den förra
bilden som jag visade, och det kan vi inte förklara med att det är fler som reser
med tåg. Vi har försökt att ta reda på vilka faktorer som driver kostnader. Vi
har intervjuat operatörer, myndigheter och så vidare för att försöka bena ut
denna fråga, och vi har sett ett antal olika kostnadsdrivare. En sådan är att
resandet under rusningstid har ökat. Varför driver detta resande kostnader? Jo,
för att det tvingar dem som driver kollektivtrafiken att dimensionera sina fordon, både till antal och storlek, utifrån peaktiderna, vilket driver kostnader.
Det handlar också om att det krävs mer personalinsatser under ganska korta
perioder på morgon och eftermiddag. Dessa personalinsatser är tämligen korta,
men de blir ändå ganska dyra.
En annan sak som driver kostnader är de krav på fordonen som ofta ställs.
Det kan röra sig om ålderskrav, miljökrav eller olika typer av särkrav som man
har i olika regioner. Dessa krav kan vara väldigt vällovliga och motiverade,
men de kan också innebära att det finns ett antal bussar eller fordon som egentligen är fullt funktionella men som inte kan användas, eftersom de strider mot
de avtal som man har och mot de krav som finns i avtalen.
Det finns också en diskussion om längden på kontrakt och att kontraktslängden ofta är kortare än livslängden på ett fordon, vilket gör att många som
köper på sig ett fordon inte vet vad det kommer att vara värt när avtalstiden är
slut.
Maria Melkersson talade om tillgänglighetsanpassning, alltså anpassning
av transportsystemet för att det ska vara tillgängligt för alla, även människor
med funktionshinder. Detta är någonting som många tycker är bra, men det är
också någonting som kostar pengar och som driver kostnader.
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Mer komplicerade upphandlingar och fler överklaganden av tilldelningsbeslut gör också att transaktionskostnaderna ökar. Det finns också en faktor som
många pekar på, nämligen osäkerhet kring politiska styrmedel. När man ska
gå in i ett avtal och ta fram ett anbud finns det ofta en stor osäkerhet om vilka
styrmedel som det politiskt kommer att fattas beslut om och vilka som kommer
att genomföras. Detta leder till en ökad risk och därmed till en riskpremie, som
också kostar pengar.
Vad kan man då göra åt detta? Det finns säkert många olika saker, varav vi
har tittat på några. En idé som skulle kunna innebära att man minskar kostnaderna, men som samtidigt skulle innebära att man kan få ökade intäkter, är att
jobba med differentierad prissättning. Man skulle alltså ha högre priser när det
är stor efterfrågan, det vill säga under rusningstid, och lägre priser andra tider
på dygnet. Detta skulle tjäna till att jämna ut trafiken så att man kan planera
och driva den på ett effektivare sätt.
Detta skulle naturligtvis inte vara jättelätt att införa. Det är också någonting
som kan stå i konflikt med andra mål som man har, till exempel om ett lättöverskådligt prissystem. Det är viktigt att tänka på att förhållandena ser väldigt
olika ut i olika städer. En modell funkar inte överallt, och därför måste man
alltid göra lokala analyser.
Ett annat sätt som man kan använda för att möta kostnadsutmaningen är
förstås att ta in större intäkter till kollektivtrafiken. Även här har vi tittat på
alternativa sätt att jobba med breddad finansiering. Det här har varit en stor
diskussion i transportpolitiken under ganska lång tid. Som jag sa tidigare baseras i dag huvuddelen av finansieringen på skatteintäkter och på intäkter från
resenärerna. Man skulle också kunna tänka sig att de som drar indirekt nytta
av kollektivtrafiken, till exempel fastighetsägare som får ökade markvärden
eller bilister som får minskad trängsel, på olika sätt kan vara med och betala
för en utbyggd kollektivtrafik.
Man kan också tänka sig lösningar där de trafikslag som smutsar ned mer
och som har större miljöpåverkan betalar för medel som är öronmärkta för de
trafikslag som har mindre miljöpåverkan. Det finns alltså ett antal olika lösningar för detta.
Avslutningsvis skulle jag vilja betona att kostnadsutmaningen är en stor
fråga. Skattemedel och samhällets samlade resurser ska användas till många
saker. Kollektivtrafiken måste vara kostnadseffektiv om den ska kunna fylla
denna roll i framtiden. Jag tror att det är viktigt att titta på olika lösningar. Jag
tror också att det är viktigt att titta på ny teknik och hur den kan användas för
en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik i framtid. Det mest grundläggande är
egentligen att vi redan från början planerar rätt, så att stadsplaneringen underlättar för en kostnadseffektiv kollektivtrafik.
Ordföranden: Tack så mycket. Då är det dags för näste talare. Vi ska lyssna
på Karin Brundell-Freij som har tagit fram ett förslag på styrmedel för att öka
det kollektiva resandet och av vad jag har förstått är det på uppdrag av Svensk
kollektivtrafik. Du är välkommen hit.
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Karin Brundell-Freij, WSP: Detta föredrag tar sin utgångspunkt i ett uppdrag
som vi, WSP, har haft gällande att titta på styrmedelspaket som skulle kunna
bidra till att branschens fördubblingsmål uppnås. Jag kommer även att spä på
med annan erfarenhet från långvarig trafikforskningsverksamhet.
Om man tittar på utvecklingen mot fördubblingsmålet spelar det naturligtvis stor roll hur man mäter, vilket Maria Melkersson var inne på. Med en mätmetod som branschen är förtjust i, som handlar om andelen motoriserad transport, ser det inte så illa ut, så som detta mäts i Kollektivtrafikbarometern. Det
ser ut som att vi faktiskt är på väg mot fördubblingsmålet, vilket förvånade
mig när jag såg kurvan.
Detta är dock mot bakgrund av de enorma insatser som vi har gjort under
denna tidsperiod, med bland annat ökat utbud. Vi kan inte räkna med att detta
bara kommer att rulla på. Om man tittar på olika typer av prognoser, som göringenting-prognoser eller Trafikverkets basprognos, kommer man fram till att
en rimlig bedömning är att denna marknadsandel kommer att stabilisera sig
ungefär där den befinner sig nu, om vi inte vidtar åtgärder i form av nya styrmedel.
Vilka styrmedel fungerar då? För den indikator som vi talar om nu, alltså
kollektivtrafikens marknadsandel, är det avgörande att det för varje färdmedel
finns en sammantagen uppoffring. Vi brukar kalla den en generaliserad kostnad, men man kan kalla den en samlad uppoffring. Den vägs samman av hur
lång tid det tar, vad det kostar och hur bekvämt det är. Det råder också konkurrens mellan olika färdmedel. Man väger samman alltihop, och detta spelar
roll. Det här är den grundläggande bilden.
Men det här är inget nollsummespel. Om det är någonting som jag tänker
mig att jag skulle kunna vidarebefordra till församlingen i dag, som jag tycker
alldeles för ofta missförstås eller uttrycks felaktigt i debatten, är det just detta:
Det här är inget nollsummespel. Om man vidtar åtgärder som minskar biltrafiken innebär detta att kollektivtrafiken delvis ökar. Men allt det som man påverkar kommer inte att dyka upp i kollektivtrafiken. Vi är inte kommunicerande kärl, utan folk anpassar sig på andra sätt. En del av trafiken blir vad vi
brukar kalla undanträngd. Jag tycker inte riktigt om det ordet, men det är så vi
brukar uttrycka det.
Resandet minskar, totalt sett, om vi vidtar åtgärder som minskar biltrafiken.
Detta beror på att folk anpassar sig på ett sätt som de finner effektivt i sina liv.
Det beror inte på att de inte vill åka kollektivt, utan det beror på att de hellre
väljer ett annat anpassningssätt.
På motsvarande sätt är det så att om vi stimulerar kollektivtrafiken och vidtar åtgärder som gör den mer attraktiv kommer bilresandet att minska, men
den kommer också att attrahera andra resenärer till kollektivtrafiken. Resande
kommer att öka totalt, och när vi talar om andelen motoriserad trafik ingår
också att vi attraherar gång- och cykelresandet.
Hur mycket är det fråga om denna direkta kommunikation mellan bil och
kollektivtrafik, och hur mycket är det fråga om de här spilleffekterna, de som
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är vid sidan av? Det är olika för olika åtgärder, men 50 procent är inget dumt
riktvärde. Ganska ofta är det mindre. När man stimulerar kollektivtrafiken ser
man ganska ofta att mindre än 50 procent av ökningen i resandet kommer från
biltrafiken. När man trycker undan biltrafik ser man ganska ofta att ungefär 50
procent dyker upp i kollektivtrafiken. Detta är alltså ett bra riktvärde, men det
är olika i olika sammanhang.
Med detta som utgångspunkt kan man säga att det här fördubblingsmålet
bara är en indikator. Det är inte ens en indikator som har växt fram på samma
sätt för alla som har anslutit sig till fördubblingsmålet, utan olika aktörer har
olika bakomliggande intressen. Detta betyder att alla sätt att uppnå fördubblingsmålet inte är lika bra. Man kan diskutera olika sätt att uppnå fördubblingsmålet gentemot varandra.
Motivet till att man har detta mål är framför allt att man tycker att det är för
mycket biltrafik. Då handlar det om åtgärder som gör att biltrafiken minskar.
I samband med detta kommer marknadsandelarna att öka, dels därför att biltrafiken minskar, dels därför att kollektivtrafiken ökar lite grann.
Motivet, väldigt mycket knutet till att vi vill öka tillgängligheten för dem
som inte äger bil, är att stimulera kollektivtrafiken. Då kommer andelen att
öka, mest därför att kollektivtrafiken ökar och lite grann därför att biltrafiken
minskar. Det spelar alltså roll. Och så enkelt som att om vi är intresserade av
biltrafikminskningar har vi ett intresse av trängselfrågor. Särskilt intresserade
är vi av biltrafikminskningar i trånga tätorter. Om vi har ett intresse av koldioxidfrågor är vi särskilt intresserade av vilka fordonskilometer som helst som
är fossilt drivna.
I uppdraget jämförde vi tre olika paket som hade det gemensamt att de ledde
till att fördubblingsmålet uppnåddes. Vi beskrev och kvantifierade dem. Jag
har inte tid att gå in på exakt vad vi kom fram till, men jag kan säga att det
krävs väldigt starka styrmedel.
Vi gjorde två paket. Det ena gick ut på att minska biltrafiken, och sedan
fick kollektivtrafiken bli vad den blev. Vi trodde att den marknadsandelen
skulle fördubblas. Det andra gick tvärtom ut på att stimulera kollektivtrafiken,
och det blev därigenom lite minskningar på bilsidan.
Tabellen visar ett paket som är kollektivtrafikstimulerande. Det som står
överst är ett avståndsbaserat reseavdrag i stället för ett färdvägsbundet, som
det är i dag. Detta bygger på en utredning som vi gjorde som ett forskningsprojekt åt Energimyndigheten för ganska många år sedan. Det bygger på den
modell för reseavdrag som man har i Norge och som norrmännen ifrågasätter
därför att den driver för mycket långt resande. Det är i alla fall en annan och
mer färdmedelsvalsneutral modell än den vi har i Sverige.
När det gäller förtätning och lokalisering pratar vi om att tätorterna inte
skulle växa alls utan att de skulle förtätas genom ny bebyggelse. Vi pratar om
ökat utbud. Där har vi inte tittat på detaljer, men det handlar om minst en fördubbling av det totala antalet fordonskilometer i landet för att uppnå effekt.
Det finns åtgärder som en övergång till stomlinjer – 20 procent av all tätortstrafik flyttas över till stomlinjer – vidare ökad prisdifferentiering, som John
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var inne på, kollektivtrafikkort med nya skatteregler knutna till sig, ökad
punktlighet och marknadsföringsåtgärder. Sammanlagt skulle dessa åtgärder
leda till att kollektivtrafikresandet skulle öka med 43 procent, samtidigt som
bilresandet skulle minska med 8 procent. Det skulle då leda till en fördubbling,
samtidigt som det skulle leda till ett ökat resande totalt i landet.
Vi gjorde också ett paket som uppnår fördubblingsmålet men som satsar på
bilhämmande åtgärder. Vi hade med det avståndsbaserade reseavdraget där för
det har båda dessa sidor. Parkeringsåtgärder handlar om att minska antalet parkeringsplatser och höja priserna. Allt som står på den här listan är kraftfulla
åtgärder. Vi har till exempel med höjd drivmedelsskatt. För att uppnå effekten
som står på bilden handlar det nog om en 60-procentig ökning av drivmedelsskatterna. Det är tunga grejer liksom.
Denna åtgärd skulle leda till en 25-procentig ökning av kollektivtrafiken.
Det är naturligtvis mindre än den förra, för som jag sa får man inte lika mycket
ökning av kollektivtrafiken som när man satsar på att trycka undan biltrafik.
Men den har samma effekt på marknadsandelen.
Detta var det jag ville överföra till er. Om jag ska sammanfatta det är det
två budskap som jag vill ha ut. Det ena är: Tänk inte på detta som kommunicerande kärl! Fundera över vad ni har för motiv till att titta på marknadsandelen! Ofta handlar det om någon sorts balans. Man vill inte förlora för mycket
i tillgänglighet och man vill minska biltrafiken. Om man tittar mer på sina
grundutgångspunkter blir det lättare att identifiera vilka styrmedel som behövs. Men om vi ska uppnå fördubblingsmålet kommer det, oavsett vilken väg
vi väljer, att krävas mycket starka styrmedel.
Ordföranden: Det var tydliga råd till oss beslutsfattare. Nu är det dags för nästa
föredragshållare. Jag välkomnar Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i
Västra Götalandsregionen, som ska prata om små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande. Västra Götaland innehåller ju både tätort och glesbygd.
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalandsregionen: Jag ska
berätta lite om vårt arbete med Västra Götalands fördubblingsmål och om utmaningar kring planering och finansiering.
Den inledande bilden visar ett av våra regiontåg mellan Göteborg och Trollhättan. Där har vi uppnått en fördubbling på mindre än två år. Det var för att
ett nytt dubbelspår öppnades där vid årsskiftet 2012/2013. Vi uppnådde en
fördubbling genom att restiderna sänktes kraftigt och vi kunde satsa på ett
kraftigt utbyggt utbud när vi fick den möjligheten med ett nytt dubbelspår.
Vårt fördubblingsmål har sin grund i ett arbete som startade på tidigt 2000tal. Utgångspunkten för arbetet var att se hur vi kunde stärka förutsättningarna
för en hållbar tillväxt och utveckling i vår region. Det kom att leda till ett samverkansprojekt som gick under benämningen K2020. Där kom vi fram till att
en ökad andel kollektivtrafikresande var viktigt för att skapa förutsättningar
för ett ökat bostadsbyggande, för att locka till oss verksamheter till vår region
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och för att stötta en hållbar utveckling. Målet om en ökad kollektivtrafikandel
var alltså ett medel även för ett annat mål. När det sedan gällde hur vi skulle
uppnå en ökad marknadsandel trodde vi inte att man bara kunde ta från bilarna
och lyfta till kollektivtrafiken. Men bilresandets ökningstakt behövde absolut
avta, samtidigt som resandet med kollektivtrafiken behövde öka.
Vi satte upp ett fördubblingsmål, att från 2006 till 2025 fördubbla antalet
resor med kollektivtrafiken. Målet lyfte vi sedan in i vårt trafikförsörjningsprogram när Västra Götalandsregionen blev kollektivtrafikmyndighet 2012.
Då gjorde vi också ett större arbete för att försöka uppskatta vad fördubblingsmålet tillsammans med andra mål som vi har för kollektivtrafiken betyder i
kostnader för regionen, för som Karin nämnde här måste vi också tänka på
tillgängligheten för olika resenärsgrupper, att vi ska bli fossiloberoende och så
vidare. Vad betyder detta för kostnader för regionen? Det är en utmanande
kostnadskurva som växer fram. Då har vi ändå byggt in effektiviseringar och
att vi verkligen gör det bästa av det vi har. Två olika majoriteter i regionfullmäktige har följt både åtgärderna i och finansieringen av trafikförsörjningsprogrammet.
Hur går det då för oss? Jo, tack, än så länge är vi i fas med vårt fördubblingsmål, och marknadsandelen ökar. Vi hade den största resandeökningen ett
enskilt år när trängselskatt infördes runt Göteborg. Då ökade resandet på totalen under ett år med 8 procent och givetvis mycket mer i enskilda stråk. Det
var inte bara trängselskattens förtjänst, utan det var givetvis i kombination med
kraftfulla satsningar på kollektivtrafikens utbud.
Därefter har vi fortsatt att öka resandet, men inte i samma takt. Men vi håller som sagt vår målkurva när det gäller fördubblingsmålet. Fördubblingsmålet
uppnås inte av sig självt. För att nå det behöver vi jobba med en stor bredd av
åtgärder. Det handlar om att vända och vrida på varje krona, som tidigare talare
också varit inne på och att förbättra, omfördela och prioritera i det system vi
har. Alla aktörer gör sitt i detta system.
Det är viktigt med samverkan mellan alla nivåer och aktörer i systemet
kombinerat med satsningar på att göra mer och utveckla servicen. Men det
räcker inte att göra mer av samma, utan vi måste tänka nytt. Som Karin
nämnde i sin inledning, och flera talare före mig har varit inne på, måste vi
kanske inte så tydligt ta ställning för bil- eller kollektivtrafik, utan varje transportslag gör sin bästa nytta i transportsystemet. Vi ska göra det mesta och det
bästa för att bygga det här systemet och koppla ihop de olika transportslagen
för att få så hållbara resekedjor som möjligt i vårt system. Där finns nya möjligheter med digitaliseringen, den trend som finns inom delningsekonomin och
det arbete som pågår med att utveckla tjänster där vi kan koppla ihop bilpooler,
cykelpooler och kollektivtrafik till attraktiva tjänster, så att vi kan erbjuda våra
invånare en bättre service samtidigt som kollektivtrafiken kan få ett mer kostnadseffektivt och tydligt uppdrag där den gör mest nytta. Det tror jag är en
framgångsfaktor för att klara finansieringen av kollektivtrafiken långsiktigt.
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När det gäller de långväga resorna är tågsystemet väldigt viktigt och
svårslaget när det gäller restider. För att binda ihop vår stora region med omkringliggande arbetsmarknader är regiontågtrafiken väldigt viktig.
Vi har haft en fantastisk resandeutveckling i vårt regionala tågsystem, vilket Trafikanalys inledde med att säga att den också har varit nationellt i de
regionala tågtrafiksystemen.
Vi har närmat oss en fördubbling i tågtrafiksystemet den senaste tioårsperioden, men nu står det still. För första gången sedan Västtrafik bildades 1999
ser vi till och med en svag minskning i tågresandet.
Vi har tydliga planer för hur vi vill utveckla tågtrafiken i varje stråk. Men
nu hindras vi i den utvecklingen av att infrastrukturen inte hänger med. Det
finns kapacitetsbrist och brister i standarden på järnvägsnätet. Vi är därför väldigt positiva till de stora satsningar på järnvägen som nu finns i infrastrukturpropositionen. Men vi vet också att de ändå inte kommer att vara tillräckliga,
utan vi måste prioritera. Och så är det med all verksamhet som vi rör oss i, att
man alltid måste prioritera. Det har vi stor förståelse för. Men vi tror att man
måste se över Trafikverkets banklassning och väga in det regionala utvecklingsperspektivet och de regionala behoven när man klassar banor. Vi ser
gärna att regionerna blir involverade i en sådan dialog och ett sådant arbete.
Som avslutande bild tycker jag om att visa denna. Den kan ha två budskap.
Det ena är, lite det som John var inne på, att vi har en utmaning i peaktid – alla
vill resa ungefär samtidigt. Det är en utmaning för kostnadseffektiviteten när
det gäller både infrastruktur och våra fordon. Hela trafiksystemet utsätts för en
väldig belastning under en ganska kort tid på dygnet.
Bilden ni ser är en monterad bild. Den visar att den mängd människor som
vi vet sitter i bilköer på morgonen, 1,2 resenärer i varje bil, inryms i spårvagnen som går vid sidan om.
Förutom att det handlar om att vi ska skapa en bättre miljö är kollektivtrafiken givetvis en väldigt viktig faktor när det gäller att minska trängsel och
använda våra resurser och vår mark mer platseffektivt. Om vi vill kunna skapa
ytor för mer bostäder och livliga miljöer måste vi helt enkelt jobba med att
utveckla kollektivtrafiken.
Vi från regionens sida kommer inte att klara det ensamma, utan vi måste
som sagt samverka med stadsbyggnaden och behöver också statens hjälp i
detta. När vi inte pratar om bara mer resurser utan utifrån de resurser vi har,
har flera saker varit uppe i föredragningarna här. Vi behöver dels fortsätta att
prioritera kollektivtrafikens infrastruktur, dels fortsätta utveckla styrmedel. Vi
behöver också se över banklassningen för regionala banor och underlätta för
steg ett- och steg två-åtgärder i fyrstegsprincipen. I dag finns det hinder i regelverket för oss att använda befintliga medel i planer till kostnadseffektiva
steg ett- och steg två-åtgärder, till exempel mobility management.
Vi ser gärna att trafikutskottet plockar upp bollen kring detta med breddad
finansiering. Det är en stor utmaning att klara utvecklingen med bara regionskatt och direktintäkter. Hur kan vi komma längre och tänka annorlunda, exempelvis titta på andra länder?
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Vi ser väldigt positivt på att man från statens sida stöttar fördubblingsmålet.
Det stärker legitimiteten och kraften och underlättar samverkan i det här arbetet.
Sammanfattningsvis anser vi att man behöver jobba med ett brett register
av åtgärder, vända och vrida på varje krona och trimma systemet varje dag. Vi
måste fortsätta att prioritera att samverka med alla aktörer i det här systemet.
Vi behöver även testa nytt och verkligen ta vara på de möjligheter som finns
genom digitalisering, automatisering, elektrifiering och tjänsteutveckling.
Ordföranden: Det var också bestämda råd. Det underlättar när ni är explicita
när det gäller vad ni tycker att vi ska göra.
Nästa talare är Gunnar Alexandersson. Detta anknyter tydligt till Kollektivtrafiklagen – en uppföljning, en granskningsrapport som jag tidigare nämnde.
Den finns att ladda ned på riksdagens hemsida, vilket vi har gjort i trafikutskottet. Där har vi identifierat vissa saker som man inte riktigt tänkte på när
man skrev den här lagen som vi hoppas att få lite täckt via Gunnar Alexandersson.
Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm: Jag vill tacka för inbjudan hit. Min presentation, som ska handla en del om gränssnittet mellan det
vi kallar samhällsorganiserad eller samhällsfinansierad trafik och kommersiellt organiserad trafik, bygger delvis på det utredningsarbete som jag gjorde
inom ramen för utredningen om järnvägens organisation.
När det förenklat gäller hur dagens situation ser ut på det här området har
vi ett öppet inträde för kommersiella trafikföretag, oavsett om man kör buss
eller tåg i hela Sverige. Det kan vara både regionalt och långväga. Vi har vissa
begränsningar för det som ska vara den samhällsorganiserade trafiken inom
ramen för i första hand de regionala kollektivtrafikmyndigheternas verksamhet. Vi pratar om att det ska handla om den regionala trafiken inom ett län,
huvudsakligen trafik ägnad åt arbetspendling eller annat vardagsresande. Det
blir särskilt viktigt när det gäller den interregionala länsöverskridande trafiken,
där man många gånger har ett mer tydligt konkurrensförhållande till annan
kommersiell trafik, som det ser ut i dag.
Utvecklingen under en längre period, från 90-talet och framåt, visar att viljan hos trafikhuvudmännen, och det som sedan kom att bli de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, att utveckla trafiken, inte minst tågtrafiken, länge
gick hand i hand med den marknadsöppning som skedde. Det har bidragit till
ett kraftigt ökat resande.
Inom ramen för det vi har tagit fram i utredningen tycker jag att vi på senare
år har kunnat se en mer uttalad utträngningseffekt mellan den samhällsorganiserade och den kommersiella trafiken. Det handlar både om att det blir trängre
på spåren – som vi hört tidigare handlar det om att försöka utnyttja kapaciteten
för mer trafik – och om en utträngning när det gäller resenärer. Man konkurrerar alltså delvis om samma resenärer.
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De regionala tågtrafiksystemen har utvecklats väldigt mycket under den här
perioden. I början av 90-talet fanns de i en ganska begränsad omfattning. I dag
återfinns de i princip över hela landet och i olika stor omfattning. Det har bidragit till den kommersiellt organiserade tågtrafiken. Den långväga trafiken
har som en komponent ofta också ett regionalt resande. Den har i vissa fall gått
tillbaka. Det totala resandet kan fortfarande ha ökat på linjerna Stockholm–
Uppsala–Gävle–Sundsvall, men då med ökat skatteinslag.
Den sammanfattande bedömningen i den utredning som jag ledde var att
förutsättningarna för den kommersiella persontrafiken på järnväg inte var tillfredsställande i förhållande till den samhällsorganiserade trafiken och att utvecklingen som vi sett inte följde intentionerna med den nya kollektivtrafiklagen.
Därför lämnade utredningen ett antal förslag på hur man skulle förbättra
förutsättningarna för kommersiell trafik. Det handlade bland annat om ökade
krav på hur trafikförsörjningsprogram ska tas fram och om samrådsprocessen
kring dem, ett förtydligande att kommersiell trafik ska vägas in i beslut om
allmän trafikplikt och också om förtydligade och ökade krav på transparens i
hur vi egentligen använder skattemedel och hur trafiken utvecklas.
En del uppfattar förslagen som byråkratiserande. Jag menar att det till stor
del beror på missuppfattningar och att det mer handlar om att styra upp en
tillämpning av befintliga regelverk och att göra det i riktning mot någon form
av best practice som redan finns på området.
Förslagen var inte specifikt riktade bara till tågtrafiken utan till all kollektivtrafik. Samtidigt sa jag: De här förslagen tror jag kommer att kunna fungera
under några år, under en övergångsperiod. Sedan kommer vi att behöva fundera närmare på det jag kallar för marknadstillträdet på järnvägssidan och
kanske gå mot en annan modell med upphandling även av långväga trafik.
Vad gäller aktuell utveckling har vi ännu inte sett några tydliga initiativ från
regeringens sida utifrån förslagen som lämnades av utredningen. Trafikutskottet har gjort en egen uppföljning, som nämndes tidigare, där man pekar på
delvis samma saker som jag tog upp i mitt utredningsarbete, nämligen hinder
och begränsade förutsättningar för kommersiell linjetrafik. De tittade förstås
också mer på busstrafikens utveckling.
Vi har nyligen fått ett initiativ från regeringen i form av en ny proposition
om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster. Det som är lite intressant med
den är att den skulle möjliggöra för regionala kollektivtrafikmyndigheter att
göra direktupphandling av kollektivtrafik under vissa gränsvärden. För tågtrafik är gränsvärdena relativt högt satta. Det finns även gränsvärden för buss.
Det handlar alltså om årsmedelvärden. Detta skulle innebära ett avsteg från
principen om upphandling i konkurrens, vilket man förstås kan ha synpunkter
på. Men det skulle eventuellt kunna underlätta för mer av blandformer, att man
i tillägg till befintlig kommersiell trafik kan göra en viss direktupphandling i
stället för ett helt nytt samhällsorganiserat upplägg.
En annan aktuell utveckling som jag tycker är viktig att peka på, och som
kanske hamnat lite i skymundan, är en ny regionindelning. Som jag ser det kan
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det få väldigt stora konsekvenser för den samhällsorganiserade trafiken och
gränssnitten i den kommersiella trafiken. Vi har i dag 21 län. Vi har en del
länssammanslagningar bakom oss och har sett hur de har påverkat utvecklingen. Skulle vi gå mer mot en utveckling enligt indelningskommitténs förslag, även om det här är synnerligen rörlig materia, är det klart att det kommer
att påverka inte minst vad vi kallar länstrafik. Såvitt jag kunnat se har detta
inte lyfts fram särskilt mycket i indelningskommitténs förslag.
Ordföranden: Nästa talare är Bård Norheim, som vi hoppas lyfter ett mer internationellt perspektiv. För att vi ska kunna fatta beslut måste vi veta lite vad
som händer i andra länder och få lite strategiska utblickar. Du får själv berätta,
Bård, var du kommer ifrån. Du är välkommen hit.
Bård Norheim, Urbanet Analyse: Tack för inbjudan! Det är spännande att vara
inbjuden till en sådan här utfrågning. Vi har inte den typen av utfrågningar i
Norge. Det tror jag är något som vi kan lära av Sverige.
Jag ska prata lite om strategiska analyser och ge en utblick när det gäller
vad som sker i Norge. Det intressanta med inspelen tidigare i dag är att i Sverige har ni en väldigt stark diskussion om fördubblingsmålet. I Norge har man
ett politiskt beslut om nolltillväxtmålet. Det är i och för sig två sidor av samma
sak, men det är politiskt förankrat. Det råder tvärpolitisk enighet i Norge om
att man ska ha nolltillväxt i biltrafiken i de största stadsområdena. Det är egentligen målet, men sedan är det inte säkert att det betyder en fördubbling av kollektivtrafiken. På några ställen kan det vara mycket större ökning av gång- och
cykeltrafik än av kollektivtrafik. Jag kan ta upp lite om bakgrunden till detta.
Jag har forskat på kollektivtrafik i 30 år. När vi startade 1986 fanns det inga
trafikmodeller, i alla fall inte i Norge, och man gjorde väldigt bristfälliga analyser. Nu upplever jag att trafikmodellerna har utvecklats och blivit väldigt
avancerade och detaljerade, men de är inte användarvänliga nog för de politiska beslutsfattarna. Det är väldigt mycket analyser för 2040–2060 om vad
som sker i bestämda korsningar, hur mycket trafik det är på olika linjer, men
de övergripande politiska och strategiska greppen saknas. Det är väl något av
det som har varit utmaningen och lite av bakgrunden till det som har skett i
Norge.
Det startade med en analys vi gjorde 2009 av hur vi kan tackla den stora
befolkningstillväxten i de största stadsområdena. Det är 28 procents tillväxt
från 2010 till 2030. Det betyder att det blir 2,1 miljoner fler resor varje dag i
de nio största stadsområdena. Om prognosen slår in är det en och en halv miljon fler bilresor varje dag som ska ske antingen på de vägar som finns i dag
eller om man har byggt ut med nya vägar. Utmaningen är vad denna trafikökning egentligen kostar beroende på vilket slags tillväxt man får. Får man det
som man förväntar, en kraftig biltrafikökning, måste man bygga ut vägarna i
takt med ökningen. Annars kommer köerna att öka. Sker ökningen i form av
kollektivtrafik, gång och cykel får man en annan kostnadsbild.
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Det som också var utmaningen när vi jobbade med analysen av Oslopakke
3 var det transportpaket med 100 miljarder kronor i olika typer av infrastrukturprojekt som vid sidan av vägtullavgifter ska förbättra framkomlighet i städerna. De analyser som vi gjorde då visade att vi reducerade köerna på vägarna
men inte så mycket som den förväntade tillväxten. Prognoserna visade att om
man inte gjort något skulle köerna öka med 80 procent. Med Oslopakke 3
skulle köerna öka med 50 procent. Medan någon trodde att Oslopakke 3 skulle
ge bättre framkomlighet, innebär den i själva verket en försämrad framkomlighet. Det är en utmaning, och det blir ett paradigmskifte när man ser att man
inte klarar att bygga bort dessa transportproblem.
På grundval av en del av dessa analyser blev det genom klimaforliket – en
klimatpolitisk överenskommelse – ett tvärpolitiskt beslut om nolltillväxt i biltrafiken i de största städerna. Det ska sägas att det är ett tvärpolitiskt beslut om
målen, men det råder inte någon tvärpolitisk enighet om medlen för att nå dit.
Detta är utmaningen, så när jag talar om att detta är väldigt bra i Norge får vi
se om tio år hur bra det är i förhållande till de genomförda åtgärderna.
Vi analyserade vad trafikutbyggnaden kommer att kosta framöver med den
trend som vi ser. En och en halv miljon fler bilresor skulle fram till 2030 kosta
ca 270 miljarder kronor i ökade transportinvesteringar om man skulle bygga
ut vägkapaciteten och kollektivkapaciteten i takt med denna höga tillväxt. Om
ökningen i stället skulle ske inom kollektivtrafik och cykeltrafik skulle det
kosta cirka hälften. Om bilen ensam stod för hela ökningen skulle det kosta
nästan 300 miljarder kronor. Och detta är pengar i tillägg till uppgradering,
universell utmaning, tunneluppgradering till EU-krav och alla möjliga andra
saker man vill göra för att förbättra kollektivtrafikutbudet och vägförbindelserna – bara för att bygga ut vägkapaciteten. Till och med i oljelandet Norge
fick man en chock när man såg hur mycket pengar detta skulle kosta. Man har
helt enkelt inte så mycket pengar.
Det ska sägas att detta är en prognos med en betydande osäkerhet. När jag
började på TØI hade andra forskare precis gjort en analys som visade att det
kostade fyra gånger så mycket med en bilbaserad ökning som en kollektivtrafikbaserad ökning. Därför är det olika i de olika städerna hur mycket det kommer att kosta.
Detta innebar ett trendbrott i förhållande till målet om nolltillväxt i biltrafiken. Men det har också fattats beslut om så kallade bymiljøavtaler, som gör att
det satsas enormt mycket pengar på konkreta avtal mellan staten och de största
stadsområdena för att uppnå målet om nolltillväxt. Det avsätts 2,6 miljarder
kronor årligen för att nå detta tillväxtmål. Trondheim är den första staden som
har fått ett sådant avtal. Jag vet att man jobbar ganska intensivt med Oslo och
Bergen och hoppas på att få med Stavanger och sedan de andra städerna vartefter. Detta är ett paket som ställer krav på att både genomföra restriktiva åtgärder och förbättra kollektivtrafikutbudet.
Samtidigt ska det sägas att några av de största stadsområdena har haft en
väldigt positiv utveckling av kollektivtrafiken. Några politiker säger: Ja, men
där ser ni att detta klarar vi, det går väldigt fint. Men väldigt många av städerna
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har haft en kraftig ökning av vägtullavgifterna. De har genomfört restriktiva
åtgärder, och de har investerat i infrastruktur som nu ger utdelning, alltså något
liknande det vi såg i Göteborg. Jo, det går, men man får jobba hårt varje dag
för att nå dit.
Den viktigaste utmaningen är att det inte bara går att säga att nu ska vi
besluta att kollektivtrafiken ska svara för en större del av ökningen. Vi har
gjort beräkningar av hur mycket det kostar. I dag uppgår anslagen till kollektivtrafiken i de största stadsområdena till 3 ½ miljard kronor. Om man uppnår
målet om nolltillväxt genom en restriktiv bilpolitik ökar siffran till 5,9 miljarder, vilket är rätt mycket pengar.
Det dyraste sättet är att bara satsa på positiva åtgärder för att förbättra utbudet av kollektivtrafik. Om man bara ökar frekvensen för att locka över resenärerna blir det en tredubbling av anslagsnivån, helt enkelt därför att en ökning
av frekvensen med 10 procent ger ca 6 procent fler resenärer. Av dessa är
kanske 40 procent biltrafikanter. Det är alltså ett dyrt sätt att göra det på.
Ett billigare sätt är att införa restriktiva åtgärder. Man kan också tänka sig
en kombination av åtgärder där stadsplanering tillsammans med förbättringar
av kollektivtrafiken och restriktiva åtgärder ger en ännu bättre effekt.
Kostnaderna på 11 miljarder kan reduceras med 2 miljarder genom en förtätningsstrategi och utveckling av arbetsplatser i centrala områden och vid
knutpunkter där kollektivtrafiken är konkurrenskraftig. Vad som sker och hur
mycket det kostar beror alltså mycket på vilket paket med instrument man använder.
Vi håller på att göra samma slags analyser för de fyra största storstadsområdena i Sverige, och jag hade hoppats att vi skulle vara färdiga nu. Tyvärr är
det bara Uppsala som är färdigt, men bilden är snarlik. Proportionerna är nog
ungefär desamma.
Vad kostar det om man tittar på trafikutvecklingen och prognosen för Uppsala? Man ser att de offentliga utgifterna ökar med 260 miljoner kronor varje
år kopplat till ökad infrastruktur på vägarna, om man ska bygga ut den. Prognosen visar att biltrafiken kommer att öka kraftigt i Uppsala. Andra städer
har en annan utveckling.
Det bör påpekas att våra analyser gjordes innan Trafikanalys justerade sina
biltrafikprognoser, som nu är något lägre än i vår analys för Uppsala. När vi
uppdaterar vår analys kommer vi att använda de justerade trafikprognoserna,
men det vi ser på skärmen är utvecklingen framöver.
Med alternativet till en ökad biltrafik skulle man spara in 165 miljoner i
kostnader, i det här fallet, genom att andelen kollektivtrafik blir mycket större
och, inte minst, att andelen fotgängare och cyklister blir större. Anslagen ökar
dock med 45 miljoner, och detta är en del av dilemmat här: man sparar in på
offentliga kostnader för infrastrukturinvesteringar, men man får ökade kostnader för anslag till kollektivtrafiken. Detta måste man göra något åt i nya
finansieringsmodeller.
Vi har gjort en analys på Samferdselsdepartementet i Norge för att titta på
nya finansieringsmodeller för kollektivtrafik. Man kan göra det på olika sätt,
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men jag tror att man måste fokusera på detta för att hitta en lösning för både
målet om nolltillväxt och fördubblingsmålet när det gäller att hitta en mer resultatberoende finansiering av kollektivtrafiksatsningar. Man bör inte komma
efteråt och ge pengar till det man trodde var smart utan i stället ge pengar till
det som faktiskt har visat sig vara smart. Skillnaden mellan dessa båda inriktningar är stor.
De strategiska analyserna är viktiga, inte för att belysa vad politikerna ska
göra utan kanske snarare vad de har möjlighet att göra. Det handlar helt enkelt
om att beräkna kostnaderna för ökade transporter och göra en avvägning mellan de instrument som används. Det har visat sig att restriktiva åtgärder, som
givetvis är viktiga för miljön, är lika viktiga för att reducera skattekostnaderna
som att satsa på de mål man vill ha. Man måste fokusera på kostnadseffektiva
lösningar och, inte minst, balansera instrumenten mellan piska och morot i
transportpolitiken.
Poängen, om man tittar på brytpunkterna i förhållande till kostnaderna, är
att om man bara satsar på restriktiva åtgärder måste dessa vara så stora att de
nästan är omöjliga att genomföra. Om man genomför en kombination av restriktiva åtgärder, förbättringar av kollektivtrafikutbudet och en förtätningsstrategi behöver man inte höja vägtullavgifterna så mycket.
Det är kombinationen av åtgärder som gör att man kanske kan få till ett
paket som är politiskt möjligt att genomföra.
Ordföranden: Nästa föredragshållare representerar resenärerna, och det är
trots allt dem som kollektivtrafiken är till för. Ibland blir man förblindad av
olika järnvägssträckningar hit och dit, men dessa har inget intresse om man
inte har kollektivtrafik. Den är som sagt till för resenärerna, och därför välkomnar jag Christina Axelsson, som är ordförande för Resenärsforum.
Christina Axelsson, Resenärsforum: Jag representerar alltså Resenärsforum,
som är Sveriges enda nationella konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer.
Vad gör vi? Vi samråder med RKM inför upprättande av trafikförsörjningsprogram, precis som ni har sagt i kollektivtrafiklagen. Vi samverkar med lokala resenärsgrupper, där sådana finns. Vi samarbetar också med andra organisationer, exempelvis DHR, som tyvärr inte kunde komma hit i dag, i samband med tillgänglighetsfrågor och kollektivtrafik för alla.
Som organisation medverkar vi i seminarier, utfrågningar som den vi har i
dag med mera. Vi deltar även i olika forskningsprojekt, bland annat med K2,
och ibland deltar vi som experter i utredningar, till exempel med Gunnar Alexandersson. Vi påverkar genom uppvaktningar, remisskrivande och dialoger
med brukare, ansvariga och utförare. Vi deltar också i resenärernas Europasamarbete genom vårt medlemskap i European Passengers’ Federation. Just
nu medverkar vi i revideringen av EU:s förordning om tillgänglighet på järnväg.
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För att få fler resenärer måste det vara enkelt att resa, och resandet måste
passa alla. Utformningen av kollektivtrafiken som helhet är därför viktig. Den
ska vara universellt utformad, det vill säga utformad så att den kan användas
av alla i största möjliga utsträckning utan speciella anpassningar. Målgruppen
är alla människor. På åtta minuter hinner jag bara ta upp några punkter.
Det gäller att hitta. Det finns bra reseplanerare men inte någon gps-tjänst
för oss som reser kollektivt. Det gäller att hitta hela vägen under hela resan,
först såklart till stationen eller hållplatsen, och det är minsann inte så lätt om
man inte är hemma i området.
Enhetlig skyltning av hållplatser och stationer är önskvärd, och den bör synas precis som t:et i t-bana. Sedan gäller det att hitta var jag ska byta färdmedel, vid omstigningspunkterna. Tydliga skyltar och kartor i stadstrafiken efterfrågas så att det går att orientera sig dit man ska. Jag visar nu en bild av tbanesystemet i Stockholm, och den är tydlig genom sina färger. Det är inte
lika tydligt på andra håll när jag ska byta mellan bussar eller spårvagnar.
Det måste vara lätt att köpa biljett. Det är det verkligen inte i dag. Den bild
jag visar nu är tagen av vår stationsgrupp, som har inventerat drygt 100 järnvägsstationer ur ett resenärsperspektiv. Jag ser att Pia ler – jag tror att bilden
är från Sala. Som framgår av bilden gäller det att resenären inte bara håller
reda på vart hen ska utan också vilket bolag som hen ska använda för att kunna
köpa rätt biljett.
Det är också ett virrvarr när det gäller att åka med den regionala trafiken.
Olika kollektivtrafikmyndigheter har sina egna kort, och det är olika var man
kan köpa biljett och hur man kan betala för enskilda resor. Om man inte redan
är van vet man inte hur man gör, och det är ju de ovana resenärerna vi vill ha
med.
Det måste bli enklare att exempelvis kunna använda sitt betal- och kreditkort. Detta går på vissa håll i dag och i andra länder, men varför inte överallt i
vårt land?
Information är också viktigt i kollektivtrafiken. Ju mer information som erbjuds desto mer efterfrågas, brukar man säga. Javisst, men den måste vara korrekt, och den måste utformas så att alla kan ta del av den.
Den bild jag nu visar är tagen av en av pendlarna i Mälardalen när det blev
förseningar och information saknades. Ingen visste om tåget skulle gå eller
när, och ingen ville naturligtvis lämna perrongen för då kanske man inte skulle
komma med. Detta är också en säkerhetsrisk. Tänk om någon blir akut sjuk i
det här myllret.
I dag finns det skyltar med realtider i form av displayer och appar i telefoner, men de fungerar inte när de behövs som bäst – när det är strul i trafiken.
Hur svårt kan det vara, säger barnen. Ja, det fungerar i alla fall inte i min
hemstad när det snöar.
Jag vill lite förenklat gå in på hur kollektivtrafiken ska uppfattas ur ett kundperspektiv.
Det ska gå rätt. Jag ska veta när jag kan åka, när jag kommer fram och när
nästa tur går. Tidtabeller behövs, både tryckta och digitala. För att komma
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fram i tid behöver också kollektivtrafiken – pendlingstrafiken – hjälp på traven. Den måste prioriteras, både på väg och på spår. Släpp fram kollektivtrafiken först!
Det ska gå tätt. Anpassa tider vid omstigningspunkter så att man slipper
vänta. Matartrafik ska finnas både till och från de platser där spårtrafik tar vid.
Det ska vara snyggt: helt och rent, helt enkelt.
Det ska vara tryggt: moderna fordon som är tillgängliga för alla, bälten i
bussar och så vidare. Och det ska finnas någon att fråga, kanske stationspratare
som i England eller trygghetsnummer som i Stockholm om det inte finns personal.
Och så ska det gå fort. Prioritera kollektivtrafiken i gatuutrymmet och förenkla genom enklare sätt att betala med samma kort.
Avslutningsvis kan ett ökat resande med kollektivtrafiken bara bli verklighet genom resenärernas frivilliga val. Resan måste upplevas som attraktiv. Vad
som är attraktivt för resenärerna är det bara de själva som kan avgöra.
Vi från Resenärsforum vill gärna vara med och bidra till att vi blir fler resenärer i kollektivtrafiken, men de resurser vi i dag får från Konsumentverket
räcker inte till för allt vi behöver göra. Vi har gjort en förstudie, och flera av
er som sitter här i dag har varit med och svarat på den. Vi vill vara med och
påverka så att branschen erbjuder det vi resenärer efterfrågar och ni politiker
sedan kan dimensionera resurserna efter det. Jag kan bara konstatera: För att
lyfta fram resenärernas synpunkter, delta i samråd, göra egna undersökningar,
svara på remisser och driva opinion behövs en oberoende resenärsorganisation
med resurser.
Ordföranden: Det var ju inte mindre distinkt än de föregående talarna. Vi förstod alla pekpinnar och andra goda råd. Nu är det dags för kollektivtrafiken i
Blekinge. Sören Bergerland, som ju har lite förflutet på andra ställen, är trafikdirektör och vd för Blekingetrafiken.
Sören Bergerland, Blekingetrafiken: Vi börjar med en buss, och från bussen
hamnar vi faktiskt i ett gammalt kök. Och vad gör mannen som sitter uppe i
taket på den bild jag nu visar? Han är faktiskt köksforskare. Bakgrunden är att
Sara Reuterskiöld på 20-talet, när vi hade ett fåtal kvinnliga arkitekter här i
landet, fick i uppgift att planera köken. Hon kom, lite frustrerad, fram till att
när alla rör, dörrar, spisar och skorstenar är på plats återstår bara kompromisser
och dåliga lösningar.
Jag har intresserat mig mycket, inte för köksplanering, men för stadsplanering. Som kollektivtrafikplanerare känner jag väldigt mycket för Sara Reuterskiöld. Det återstår bara kompromisser och dåliga lösningar. Sara blev hörd,
så ett väldigt arbete satte igång för att sätta fokus på köken. Det är detta vi
måste få till även när det gäller kollektivtrafiken; den måste sättas i fokus för
stadsplaneringen, precis på samma sätt som med köken.
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Om de vita strecken på denna bild är elnätet vet varje planarkitekt att om vi
ska exploatera ytterligare ska det göras efter de befintliga elledningarna. Vi
ska inte i onödan tvinga fram investeringar i nya ledningar. Men gäller det
busslinjer och det vita strecket är en busslinje har man inte den insikten, utan
exploateringarna poppar upp lite överallt. För oss som ska göra en bra kollektivtrafik av detta återstår bara kompromisser och dåliga lösningar.
Vi är beroende av att kunna köra så rakt som möjligt och ha så många startoch målpunkter som möjligt längs våra busslinjer. Om vi tvingas till långa
omvägar blir driftskostnaderna kanske dubbelt så höga, och konkurrenskraften
blir lägre. Det gäller speciellt om bilisten kör sträckan på halva tiden. Men
naturligtvis kan vi som jobbar med kollektivtrafik åstadkomma saker med det
vi har om vi gräver där vi står.
Jag har ett litet recept för detta: Vi ska jobba med relevans, restid och kunskap. Ska vi skapa ett relevant utbud måste vi ha samma detaljkunskap som
han som satt uppflugen i köket hade skaffat sig. Restiden har många talat om
här i dag. Kunskapen handlar om medborgarnas kunskap. Gör vi något bra
måste medborgarna få reda på det, och de måste kunna förstå systemet.
Vi lade om busstrafiken i Karlskrona nu i augusti. Längs alla de nya linjerna
flaggade vi med de nya linjesymbolerna. Vi fick alltså flaggstångsägarna att
flagga med dessa symboler. Sådant skapar kunskap; grannen undrar naturligtvis varför man flaggar med en tvåa, och så får han svar. Vi gjorde motsvarande
när jag var i Karlstad tidigare, fast då klistrade vi brunnslock. Den delen av
kommunikationen berättar att vi gör något. I Karlstad ökade vi resandet med
2 ½ miljon resor på några år; det var en ökning med 67 procent.
När jag kom till Blekinge fick jag veta att ”här kör vi bil”. Det var nästan
som om man ville säga till mig att det var ett hopplöst fall. Det tror jag inte på
något vis, men denna bild visar hur det ser ut varje morgon på vägen till Karlskronas centrum. Karlskrona är en tätort med 35 000 invånare. På denna väg
kör fler bilar än på Öresundsbron. Bilisterna ska sedan hitta en parkeringsplats,
och de är ganska många. Det finns fler parkeringsplatser i centrala Karlskrona
än i centrala Köpenhamn. Insändarskribenter kräver dock fler parkeringsplatser.
Vi tog itu med denna jätteintressanta fråga och började jobba med bilkön.
Vi gjorde i maj månad en mätning av andelen bilister jämfört med kollektivtrafikresenärer. Vi hade 80–20, och det är faktiskt rätt hyfsat att 20 procent
ändå valde att åka kollektivt. Det är mer än jag tror att exempelvis kommunens
tjänstemän tänker sig, för de syns ju inte.
Sedan gjorde vi en ommöblering; det var faktiskt mest en ommöblering
men också en viss ökning. Totalt ökade vi utbudet i systemet med 5 procent.
När vi mätte nu i oktober hade vi ökat marknadsandelen från 20 till 28 procent
i snitt mellan 6.30 och 8.30 på morgonen. Marknadsandelen brukar vara väldigt svår att rubba. I antal resor motsvarar det 700 personer varje morgon, vilket innebär en ökning med 60 procent. Ändå var det inga jättestora saker vi
gjorde. Det är min erfarenhet att detta händer om vi träffar rätt med relevansen,
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restiden och kunskapen – då får vi effekterna. Min uppfattning är att Karlskrona inte behöver fler parkeringsplatser. Vi kan bygga bostäder med havsutsikt på de tomter där det står bilar, och vi behöver inte ha kajerna fulla med
bilar. Vi kan jobba vidare och minska kön.
Om vi har 80–20, kan vi då vända på det? Nej, det kanske vi inte kan. Kan
vi få en fördelning 50–50? Det är väl också tufft i en liten stad. Men min erfarenhet är att om vi träffar rätt får vi omedelbara effekter, och folk efterfrågar
våra tjänster.
Ett annat fenomen som jag har stött på – jag har jobbat på flera håll i landet
– är att när staten investerar i det statliga vägnätet tenderar det ständigt att
uppstå en konkurrensförskjutning till bilens fördel. Vi vill väl alla ha förbifarter, men jag tror att vi måste börja tänka nytt när det gäller hur vi gör.
Bygger vi nu den planerade förbifarten kommer bilisterna att kunna susa
förbi tätorten i 100 kilometer i timmen, i stället för i 50 kilometer i timmen.
Bussresenärerna riskerar dock att få en vänstersväng och får åka genom tätorten på något som förvandlats till en lokalgata med sänkt hastighet och farthinder för att sedan i norra änden få göra en vänstersväng igen: en konkurrensförskjutning till bilistens fördel. Vi måste alltså alla börja fundera på hur vi gör
dessa statliga investeringar. Jag säger inte att vi inte ska göra dem, men vi
måste jobba mycket med hur.
Det finns som sagt en stor efterfrågan på bra kök, och det finns en stor efterfrågan på bra kollektivtrafik.
Ordföranden: Köksfrågan har vi i trafikutskottet inte ägnat så mycket uppmärksamhet hittills, men det kanske är dags att studera lite recept och fundera
över det. Då är det dags för Caroline Ottosson, vd för SL, som har kollektivtrafik av lite annat slag att ta hand om.
Caroline Ottosson, SL: Tack för möjligheten att få presentera vad vi gör inom
trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Vi kanske är mer kända under
varumärkena SL och Waxholmsbolaget, och vi ansvarar också för färdtjänsten. Jag tänkte att ni skulle få vila ögonen på vår fantastiska vision, som jag
tycker väl speglar både de utmaningar och de möjligheter vi har när det gäller
att öka attraktiviteten och få fler att resa kollektivt.
Vi har ett otroligt fint utbud av kollektivtrafik i Stockholm. Det allra mesta
funkar väldigt bra i dag. Men det räcker inte; vi kan inte slå oss till ro. Från
landstingets sida jobbar vi nu intensivt och satsar väldigt mycket på att utveckla kollektivtrafiken, och det gör vi för att möta de utmaningar som finns i
Stockholms län. Stockholm växer, och kollektivtrafiken behöver också växa
på ett klokt och smart sätt så att Stockholm kan växa hållbart.
Detta ska naturligtvis ske med resenärerna i fokus. Det handlar inte om att
bygga infrastruktur eller depåer eller köpa tåg; det handlar om att skapa service
och nytta för de resenärer som finns i vårt län. De är väldigt många. Varje dag
– en normal vinterdag som i dag – reser ungefär 800 000 resenärer i vårt system. De gör mer än 2 miljoner resor. Ni förstår säkert att vi kanske inte kan
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fördubbla den volymen, men vi måste öka andelen kollektivtrafik i Stockholm
för att staden ska kunna växa hållbart.
Våra resenärer är i dag förhållandevis nöjda, men jag tror inte att de kommer att fortsätta att vara det om vi inte satsar på utvecklingen. Jag vill också
framhålla att vi inte bara är en storstad, och det är inte bara asfalt. Vi har också
hela skärgården att ta hänsyn till, så vi jobbar med att även utveckla det som
mer liknar glesbygd i Stockholms län.
Vad är det då vi behöver göra för att utveckla kollektivtrafiken och få den
mer attraktiv? Som flera har varit inne på handlar det inte om att vända på en
sten, utan vi måste jobba med väldigt många olika delar. Denna bild visar ett
förslag till en målmodell som vi jobbar med just nu som ett underlag för den
nya version av trafikförsörjningsprogrammet som kommer. Den grundar sig
också på något som är otroligt viktigt, nämligen den regionala utvecklingsplanen för hela Stockholm, som vi också är ansvariga för. Den brukar gå under
benämningen RUFS:en. Den är också under omarbetning och tar nu sikte på
2050, och den är helt fundamental för vår nästa version av hela trafikförsörjningsprogrammet.
Jag tänkte att vi skulle svepa över den här paletten för att titta på vad det är
vi jobbar med. Jag börjar med den mörkblå delen, och som jag sa är det, som
flera har varit inne på, fundamentalt att vi får samhällsutvecklingen att gå i takt
så att vi får ihop hela pusslet och inte ser kollektivtrafiken som ett isolerat
system utan som en del i samhällsutvecklingen. För att åstadkomma det måste
vi vara med aktivt i samhällsplaneringens tidiga skeden.
En aktiv samverkan med dem som upprättar planerna – kommunerna i det
här länet – är helt fundamental för att de bostäder som byggs och de nya arbetsplatserna i Stockholm från början ska vara väl kollektivtrafikförsörjda. Det
handlar om att bygga ut staden och förtäta den på ett smart sätt, huvudsakligen
där det redan finns etablerad kollektivtrafik, eller att hitta ett upplägg där vi
tillsammans, som vi har gjort inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen
om utbyggnad av ny tunnelbana, låter utbyggnad av tunnelbana och bostadsbyggande gå i takt på ett smart sätt. Vi måste också hitta en gemensam finansieringslösning för detta.
Samhällsplanering och att tänka rätt från början kommer alltså, tror jag, att
vara den mest fundamentala pusselbiten för att långsiktigt skapa en ännu mer
attraktiv kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Det handlar naturligtvis också
om att både den kollektivtrafik vi har och den vi skapar framöver måste vara
pålitlig. Vi talar om punktlighet, robusthet för både infrastruktur och fordon,
trafikinformation och annat, men här kanske vi ännu mer talar om regularitet.
Trafiken måste gå med så täta intervall att man inte behöver bekymra sig om
en tidtabell utan vet att bussen kommer kanske var tredje eller var femte minut.
Det blir då viktigare än det exakta klockslag när bussen går.
Det handlar om att bygga ut detta på ett smart sätt. Flera har varit inne på
att vi måste ha en ekonomi i balans. Vi satsar och investerar stort. Den investeringen måste vi betala av; det tillhör driftbudgeten. Vi måste hitta utrymme
för de ökade kostnaderna, samtidigt som vi måste utveckla och effektivisera
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trafiken. Det tror jag är en av våra enskilt största utmaningar, förutom att vara
med i samhällsplaneringens tidiga skeden.
Det gäller att göra detta resurseffektivt och hela tiden med säkerheten i fokus. Vad för säkerhet, tänker ni. Trafiksäkerhet, naturligtvis – den är extra
mycket i fokus i vår spåranläggning, där vi har särskilda tillstånd. Jag tänker
dock på trafiksäkerhet ur ett perspektiv där säkerhet inrymmer mycket mer. Vi
har otroligt mycket fokus på samhällssäkerhet, och där jobbar vi intensivt ihop
med bland annat länsstyrelsen, blåljusmyndigheterna och kommunerna här i
länet för att kunna erbjuda något som funkar även i störda lägen. Tillsammans
måste vi kunna hantera det på ett ännu bättre sätt.
Ett exempel är det som inträffade för ett par veckor sedan, när det kom
mycket snö här i Stockholm. Vi klarade det hyfsat bra, skulle jag säga, eftersom vi har en fungerande samverkan, men i den samverkan är vi helt överens om att vi måste lägga in en växel till och bli ännu bättre.
Miljöanpassning har vi jobbat med väldigt mycket. Är vi färdiga? Nej. Vi
har kommit väldigt långt när det gäller förnybara och hållbara bränslen, särskilt på bussidan. Vi har mer att göra när det gäller våra båtar. Vi behöver nu
lägga större fokus på energieffektivitet; fokus måste alltså förflyttas på miljöområdet.
När det gäller att få fler att resa kollektivt har flera också varit inne på att
man måste känna sig trygg när man reser i kollektivtrafiksystemet. Vi satsar
mycket på trygghetsskapande åtgärder, trygghetsvärdar och trygghetscentral,
men det handlar också om att skapa trygghet när resenären lämnar kollektivtrafiksystemet och beger sig hem till bostaden. Därför behöver vi också utveckla samarbetet med kommunerna kring den sista biten, för att få hela resan
att kännas trygg.
Vi vill också kunna erbjuda ett enkelt sätt att resa, bytespunkter som hänger
ihop på ett bra sätt, tidtabeller som hänger ihop och biljetter som är enkla att
köpa, så man förstår vad man köper, och prisvärda. Därför går vi nu den 9
januari 2017 över från tre zoner i Stockholms län till en zon – allt för att göra
det enklare för resenärerna. Vi ändrar också i vårt biljettsortiment och tar bort
vissa delar för att det ska uppfattas som enklare. Det är några exempel på vad
vi jobbar med.
En annan dimension i detta är att inte bara prata kollektivtrafik utan se kollektivtrafiken som en del i en hel resa och förflyttning: att skapa tillgänglighet.
Det handlar inte om att hyrcyklar eller elbilspooler eller annat är konkurrenter
till kollektivtrafiken. Vi tror att de är otroligt viktiga komplement som, om vi
kan samarbeta bra med dessa aktörer på marknaden, kommer att kunna erbjuda
en ännu mer attraktiv kollektivtrafik. Där handlar det också om att utveckla
stationerna på ett klokt sätt och kunna erbjuda kompletterande service.
Ibland måste man också sätta av pengar för att bygga ny kapacitet. Jag vill
ändå slå ett slag för att trimma den befintliga kapaciteten, men denna bild visar
några exempel. Jag vill också lägga till den nya tunnelbanan, där vi utvecklar
ny kapacitet för att erbjuda stockholmarna en bättre service. Ytterst är det dock
inte vi som avgör om det är attraktivt eller inte; det gör våra resenärer. Deras
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vardag måste vara fungerande, och där måste kollektivtrafiken vara en naturlig, viktig och bra del.
Ordföranden: Då har vi fått ett Stockholmsperspektiv. Nu ska vi få ett perspektiv från en av de aktörer som man tänkte på och resonerade om när kollektivtrafiklagen stiftades: Joakim Palmkvist, vd för Swebus.
Joakim Palmkvist, Swebus: Jag är väldigt glad över att få vara här och berätta
lite om hur jag ser på detta. Jag skulle vilja slå ett slag för kommersiell trafik
som ett komplement till den upphandlade trafiken. Jag ska berätta lite om vad
som hände med etableringen av nya busslinjer när den nya kollektivtrafiklagen
trätt i kraft.
Här bakom mig ser ni lite inredningsdetaljer från våra bussar. Vi jobbar
väldigt mycket med att erbjuda hög komfort ombord så att våra resenärer blir
nöjda och glada och vill resa med oss och komma tillbaka. Vi har en 90-procentig kundnöjdhet och en hög punktlighet; vi ligger i snitt på 98 procent. Utbudet ser ni på kartan jag visar: både vårt eget utbud där vi kör med egna fordon och ett allianssamarbete vi har med andra trafikföretag, där vi säljer deras
biljetter. Det gäller även tåg: vi samarbetar till exempel med MTR Express och
Tåg i Bergslagen. Jag kan också berätta att våra resor är Bra Miljöval-certifierade av Naturskyddsföreningen; vi har ett stort fokus på det.
Jag står här i dag för att jag är övertygad om att vi kan utgöra det här komplementet – vi måste inte vara ett hot. Ni vet ju alla att den upphandlade trafiken är subventionerad, och som kommersiell aktör är det nästan omöjligt att
slå den upphandlade trafiken i och med att vi betalar alla våra kostnader själva.
Så jag tror att det är smart att se oss som ett komplement.
Bland de vanligaste hindren finns just skattesubventioneringen, men det är
den spelplan som vi kommersiella aktörer ger oss in på; det vet vi när vi startar.
Jag är alltså inte här för att kritisera skattesubventioner och annat. Däremot
finns det saker som jag tycker är viktigare att lyfta fram, exempelvis trafikplikten. Jag är inte helt nöjd med hur upphandlande myndigheter hanterar den.
Det finns en hel del intressanta kommersiella linjer som jag gärna skulle vara
med och pröva.
Hållplatsfördelning i offentligägd infrastruktur är också en utmaning.
Ibland får den kommersiella trafiken inte ens plats fast det finns undersökningar som säger att det borde gå. I andra fall där man blir förfördelad är det
sällan det finns ett genuint kund- eller resenärstänk bakom hur hållplatserna
fördelas. Det finns till och med exempel på att det förekommer reglertider vid
hållplatser, och det är för mig väldigt märkligt hur man kan acceptera sådant.
När det gäller debitering för angöring av reseterminaler skulle jag önska att
det fanns tydligare underlag för vilka kostnader terminalen har, hur de fördelas
och vilka som betalar. Det är inte helt tydliggjort i dag.
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Informationstavlor med avgångar och angöringar finns sällan för den kommersiella trafiken, vilket förstås gör det svårt och ökar otryggheten för många
resenärer.
Säljbarhet genom THM-ägda försäljningskanaler tror jag skulle vara alldeles fantastiskt, om det var möjligt. Det är i dag ett hinder.
Den kommersiella trafiken skulle också kunna vara ombud för den upphandlade trafiken och sälja dess utbud samt öka tillgängligheten, som många
har varit inne på tidigare.
Jag har tagit med mig några exempel. Vi hörde Ulrika tala om Västra Götalandsregionen tidigare. Jag tycker att Västra Götalandsregionen och Västtrafik jobbar väldigt positivt. Det finns ett tydligt och brett kundfokus. Den dialog
som vi och några av mina kollegor har visar att det finns en öppenhet och ett
intresse för kommersiella trafikalternativ. Angöringen vid Nils Ericson-terminalen har förbättrats rejält de senaste åren. Det har inte alltid varit jättebra,
men det är mycket bättre i dag. Informationstavlorna vid Nils Ericson-terminalen inkluderar kommersiell trafik, vilket är ett mycket bra exempel på det.
När det gäller Region Skåne och Skånetrafiken är jag inte lika glad. RKM,
THM och Malmö stad har ett otydligt och smalt kundfokus vad gäller den
kommersiella trafiken, vilket jag beklagar. Skånetrafikens kommersiella erbjudande tror jag att många av er har hört talas om. Det exkluderar interregional trafik, märkligt nog. Jag har frågat varför några gånger men sällan eller
aldrig fått något riktigt bra svar.
Den kommersiella linjetrafiken i Malmö angör i dag ca 300 meter från
Malmö C. Det är inte trafiksäkert, som några av er var inne på. Vi och andra
med oss står med våra bussar på en gata med mycket biltrafik. Som jag nämnde
finns det en kapacitetsutredning som visar på möjligheter att anpassa Malmö C
för kundvänlig angöring i direkt anslutning till centralstationen. Detta har inte
fått någon respons.
Jag hade tänkt säga en positiv sak om Malmö C gällande informationstavlor. Tyvärr måste jag ta bort den också, för jag hade inte rätt information.
Tavlorna är borta.
Det talas i vissa sammanhang om att ta fram ett nationellt trafikförsörjningsprogram. Det tror jag skulle kunna vara positivt, om man räknar in några
saker som berör den kommersiella trafiken. Tillsyn av efterlevnaden av kollektivtrafiklagen tror jag är klokt. Jag tror att kommersiella trafikföretag behöver få säkerställt att man har rätt att bli säljbar genom offentligägda säljkanaler
samt att kunna bli försäljningsombud, via avtal förstås.
Hållplatsfördelningen vid offentliga bytespunkter bör genomföras mer
transparent och baserat på oberoende parts faktaunderlag, inte egna underlag.
Många av de diskussioner som har genomförts här är långt ifrån sakliga. Sist
men inte minst behövs informationstavlor som visar samtliga trafikföretags
avgångar och angöringar, helst i realtid.
För att det här ska bli verklighet tror jag att regeringen behöver sätta upp
tydliga mål för kollektivtrafiken med utgångspunkt från de transportpolitiska
målen och tydliggöra såväl samspel som gränsdragningar mellan kommersiell
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och subventionerad trafik. Jag skulle också gärna se att man säkerställer ökad
resenärsnytta med hela-resan-perspektivet i fokus och undanröjer juridiska
hinder för ökat biljettsamarbete och koncessioner.
Tillgång till och villkoren för gemensam infrastruktur, informationssystem
och biljettsystem behöver regleras. Jag tror aldrig att vi kommer i mål annars.
Man behöver även se över systemet med trafikplikt för att möjliggöra innovationer och nya lösningar samtidigt som man säkrar långsiktighet och trygghet.
Till sist: Ställ större krav på data och statistik! Det här är en bransch med
en enorm brist på statistik med kvalitet så att vi kan dra slutsatser. Det finns
många som jobbar väldigt mycket med att få fram det här. Ni gör ett tappert
arbete. Jag har jobbat i flera andra branscher, men jag har aldrig jobbat i en
bransch som är så otroligt i avsaknad av relevant och kvalitetssäkrad statistik.
Ordföranden: Jag såg en liten nick där från Trafikanalys – vi hörde vad du sa!
Då är det dags för det sista inlägget, och det kommer från Claudio Skubla
som är inbjuden hit inte för att tala allmänt om taxi utan om möjligheten för
taxi att bli en del av kollektivtrafikutbudet. Många har talat om hela resan: Vad
är er potentiella roll i detta?
Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet: En stor del av den infrastruktur som
vi lever med i dag planerades och byggdes för mer än 50 år sedan. Därför
tänker jag ta ett avstamp och lägga fokus 44 år framåt.
År 2060 kommer Sverige att ha 13 miljoner invånare. Vi har en migration
som gör att vi blir allt fler, men det främsta skälet är faktiskt att vi lever längre.
Vi blir alltså äldre.
Befolkningsökningen kommer att innebära stora möjligheter för vårt land
men också utmaningar. Vi kommer att resa mer, inte mindre. Därför är det hög
tid att planera för hur vi ska förflytta oss i framtiden. Vi måste resa hållbart.
Vi måste hushålla med våra resurser. Vi måste resa mer tillsammans, och därför är jag glad att få vara här och berätta hur taxinäringen förbereder sig. Tack
för det, trafikutskottet!
År 2060 kommer fordonsflottan att vara fossilfri sedan länge. Självkörande
bilar kommer att vara en självklar del av taxiföretagens tjänsteutbud. Taxi
kommer att ha varit en viktig del i lösningen för att skapa hållbara städer och
att hålla vår landsbygd levande.
Hållbara städer handlar om att bygga bort bilberoendet och att kraftigt begränsa privatbilismen. Redan om drygt tio år kommer vi att ha 140 000 nya
bostäder bara i Stockholm liksom flera nya stadsdelar. Det är alltså hög tid att
börja planera våra städer så att vi klarar en hållbar urbanisering. Vi vill alla
slippa köer, slippa bo nära trafikerade vägar och slippa se värdefull mark användas till parkering.
För att klara den kraftiga befolkningstillväxten behövs lösningar för att
människor ska klara sin vardag. Därför behöver stadsplaneringen utgå från
mobila lösningar där taxi, budbilar och cyklister ingår. Kollektivtrafiken
såsom den ser ut i dag är en bra grund att bygga vidare på. Med bilpooler,
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budfirmor, cyklar och naturligtvis taxi kan vi skapa lösningar som leder till att
morgondagens stadsbor inte ens behöver tänka tanken att köpa en egen bil.
Trots en stark urbanisering kommer befolkningen att fortsätta öka i de flesta
kommuner. Det ställer krav på en omställning också på landsbygden. På senare
tid har anropsstyrd kollektivtrafik med taxi blivit allt vanligare, men det skulle
kunna användas betydligt mer.
Anropsstyrd trafik är en resa som bara genomförs när någon efterfrågar en
resa och kan användas där underlaget för en ordinarie busslinje saknas. Nya
områden kan försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler
turer kan erbjudas. Dessutom bidrar den till att stärka taxiföretagen på landsbygden, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt.
Systemet kan även användas i städerna. När nya bostadsområden byggs tar
det tid innan befolkningsunderlaget räcker till för en ny busslinje. Under tiden
är anropsstyrd kollektivtrafik med taxi en utmärkt lösning.
Samtidigt som behovet av taxiföretagens tjänster ökar har vi allvarliga bekymmer att ta itu med här och nu. Lönsamheten i branschen är låg och pressas
av höga skatter, tvingande avgifter och upphandlingar som i huvudsak går efter lägsta pris.
På flera håll i landet väljer regionala kollektivtrafikmyndigheter att ta hem
och driva färdtjänst och skolskjuts i egen regi eller att upphandla långa avtal
med bussföretag. Det leder till att lokala taxiföretag tvingas lägga ned, vilket
får negativa konsekvenser för näringslivet och befolkningen på orten.
Vi i taxinäringen gör vad vi kan för att förbereda oss inför de utmaningar
som väntar i framtiden, men vi behöver stöd från politiken.
För det första måste vi snarast stadsplanera för noll privatbilism. Här behöver vi fokusera på att förenkla för alternativen, inte bara försvåra för privatbilismen. Det måste helt enkelt bli smidigare och mer tillförlitligt att åka taxi.
En lågt hängande frukt är att släppa in taxi i kollektivkörfälten. En större
utmaning är att införa bilfria zoner där bara taxi och övrig kollektivtrafik tilllåts.
För det andra måste det bli billigare att åka taxi. En förutsättning för att så
ska ske är att politiken bidrar med skattelättnader. Ännu en lågt hängande frukt
är att befria taxi från trängselskatten. En annan är att införa en motsvarighet
till ROT och RUT för taxi – kalla det gärna RATT!
En frukt som hänger lite högre upp i trädet är att sänka arbetsgivaravgifterna för taxi och liknande personalintensiva branscher.
På detta sätt kommer taxi att år 2060 vara en ännu viktigare del av kollektivtrafiken än vad den är i dag. Vi ser verkligen fram emot uppdraget!
Ordföranden: Det var en del innovationer! RATT har vi nog inte sett några
motioner om hittills.
Nu påbörjas en utfrågning, och det är bara trafikutskottets ledamöter som
får ställa frågor. Jag uppmanar er att vara väldigt noga med att sätta på mikrofonen, inte i första hand för att höras här i salen utan för att allt detta bandas
för att sedan finnas på riksdagens hemsida.
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Jag vill verkligen vädja till er att inte ställa frågor till väldigt många. Det är
bättre att vi hinner med fler frågor. Jag vill slutligen uppmana er att motstå det
frestande i att göra en plädering för det egna partiets politik. Det kommer att
finnas andra tillfällen att göra det.
Teres Lindberg (S): Tack för alla intressanta föredrag! Det är ju flera olika
aspekter som har väckts här, så jag tar mig friheten att ställa fler frågor än en.
Jag tänkte på det som SL lyfter upp kring hur vi får in kollektivtrafikplaneringen i samhällsbygget. I dag bygger vi lika mycket bostäder som vi gjorde
under miljonprogramstiden, och det var egentligen då vi slutade tänka att först
tänka kollektivtrafik, framkomlighet och resande. Det måste tillbaka, och hur
ska vi klara det? Klarar vi inte den utmaningen tror jag inte att vi kommer att
få fler att resa kollektivt, och vi kommer inte heller att klara bostadsutmaningen.
WSP, tror jag att det var, lyfte upp frågan kring differentierade priser. Är
det verkligen lösningen på problemen? Själv kommer jag från Stockholm, och
nu var det ingen som nämnde det, men ungefär var fjärde kollektivtrafikresa
sker med tunnelbana i dag. I peaktiderna är det i praktiken fullt på flera av
tunnelbanans linjer, och då är frågan om det är differentierade priser som ska
lösa det. Frågan är om det inte skulle vara fullt hela vägen. Är det kanske så
att vi borde fundera på hur vi kan få samhället att vara mer flexibelt genom att
sprida andra saker, till exempel skoltider och så vidare?
En annan fråga som har varit uppe, inte minst från Resenärsforum, handlar
om hur vi får flexiblare sätt att betala. Resrobot kommer ofta upp som lösningen på det mesta. Appen Resrobot är ett fantastiskt planeringsinstrument,
men vad som verkligen saknas är ju smidiga biljett-, boknings- och betalningssystem som hänger ihop. Man kan få förslag på uppemot tio olika aktörer men
inte ett smart sätt att boka och betala. Har ni tittat någonting på hur det skulle
kunna bidra till ett ökat kollektivt resande?
Slutligen har jag en fråga och en fundering kring om det behövs en starkare
nationell politisk styrning för att få fler att resa kollektivt.
Caroline Ottosson, SL: Då tar jag den första frågan om samhällsplaneringen.
Tack för att Teres Lindberg också lyfter upp och betonar vikten av detta! Att
komma dit är ett delat ansvar mellan planupprättande delar i ett samhälle. Vi
har ett stort ansvar inom trafikförvaltningen att flytta fram positionerna och
också bjuda in till den typen av dialog. Jag hoppas att kommunerna välkomnar
oss in i de tidiga skedena. Jag tycker att vi har mycket bra pågående diskussioner i Stockholms län med berörda kommuner.
Planering handlar dock även om den del som staten står för, alltså den statliga infrastrukturplaneringen, och därför måste både länsstyrelsen och Trafikverket inkluderas. Det är det som är utmaningen: Vi har ett bra samarbete i
dag, men jag tror att det finns ytterligare potential att plocka ut där. Vi bidrar
gärna från trafikförvaltningens sida och bjuder in till dialog om de tidiga skedena.
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Jag tänkte också kommentera tunnelbanan och det här med peaktiden. Det
är intressant med differentierad prissättning. Utmaningen i Stockholm är att
peaktiden inte är en halvtimme eller en timme utan väldigt många timmar, och
därför tror jag att man behöver titta både på det och på hur man kan bygga och
utveckla ett kollektivtrafiksystem så att man sprider resenärerna på olika bytespunkter och också inom de olika vagnarna. Vi behöver alltså även här jobba
med många åtgärder för att få ett jämnare flöde i systemet.
Karin Brundell-Freij, WSP: Frågan till mig gällde differentierade priser, och
som jag uppfattade det var frågan om detta är lösningen. Nej, skulle kunna
vara ett kort svar på det.
Det är svårt att tänka sig en enda lösning på problemet med peaktider. Det
beror på hur långa peakarna är: Om vi har trångt i princip hela dagen är det
inte någon större mening att differentiera priserna. Men i situationer med tydliga peaktider som vi har på många ställen i landet och på många håll också i
de belastade regionerna finns det anledning av två skäl. Det ena är att vi hoppas
att vi därigenom ska kunna pressa ut peakarna. Det kan ske till en viss del,
men det är nog svårare än vad vi tror just därför att samhällsstrukturerna är
väldigt fokuserade kring vissa perioder. Där finns det en del att göra. Tyvärr
har väl de experiment man har gjort visat att det är svårare än man tror, eftersom det finns så väldigt starka samhälleliga band.
Det finns dock ett annat skäl till att vi vill göra det. Det är nämligen så att
som det ser ut i dag subventionerar vi dem som åker under peaktider mycket
mer än de som åker under andra tider på dagen. De driver mer kostnader, men
de får ändå åka lika billigt som de som åker när det egentligen är väldigt låg
marginalkostnad för oss att bedriva trafik.
Det är inte en rimlig fördelning av de subventioner vi har bestämt oss för
att ha, mer än om vi tycker att vi vill lätta på trängsel och därför göra det av
det skälet. Det är liksom en annan sak. Men det finns ingen anledning till varför de inte ska behöva betala en lika stor andel av sina resekostnader som de
som åker i lågtrafik.
Ordföranden: Jag vill vädja till er att ställa endast en fråga, för då kan vi ha
fler rundor.
Erik Ottoson (M): Jag ska hörsamma fru ordförandes vädjan. Jag har en fråga
som i huvudsak tar sin utgångspunkt i Karin Brundell-Freijs dragning om de
olika åtgärder som man kan vidta för att fördubbla andelen kollektivtrafik.
Vi fick beskrivet för oss hur man skulle kunna gå till väga, men frågan jag
skulle vilja ställa och som främst riktar sig till Karin men kanske också till K2
är: Vilka verktyg är de absolut mest verkningsfulla om det nu är så att man vill
uppnå en ökad andel kollektivtrafikresande? Det handlar inte bara om hur man
kan uppnå det och vad det får för olika effekter utan vilka åtgärder kan man
göra, främst i vårt fall, på nationell nivå men också regionalt för att verkligen
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uppnå detta? Vilka är de lågt hängande frukterna, och vilka frågor är avsevärt
mycket svårare och dyrare att komma fram i för att uppnå samma sak?
Karin Brundell-Freij, WSP: Det är gräsligt svårt. Frågeställaren uttrycker sig
som om det är fördubblingen som är målet, och ett av mina budskap var att
själva fördubblingen väldigt sällan kan vara målet.
Jag omformulerar till en fråga som jag kan svara på: Om vi vill minska
biltrafikens fordonskilometer så mycket som möjligt, om det är koldioxidmålet för biltrafiken som är det som vi egentligen är ute efter, så handlar det om
ökade avgifter på just koldioxidutsläpp, alltså ökade koldioxidskatter och sådant. Det är det mest effektiva i en strikt ekonomisk mening. Sedan finns det
ju bieffekter som kan göra att vi ändå vill välja andra vägar.
Om vi däremot vill öka kollektivresandet så mycket som möjligt är det inte
en så väldigt effektiv åtgärd. Som jag sa, en del av de som slutar åka bil kommer att göra någonting annat i stället, så den som har som mål att öka kollektivresandet ska kanske rikta sökljuset någon annanstans.
(Ordföranden: Jag uppfattade det som att Erik Ottoson ville att Karin Brundell-Freij skulle svara på den frågan också.)
Det är så komplext, så jag tror faktiskt att jag måste backa. Det vi vet är att
taxesänkningar inte ökar resandet jättemycket. När det gäller utbudsökningar
där det redan finns ett väldigt bra utbud har man ju en stor pool att arbeta med,
men att gå från fem minuters turtäthet till två minuters turtäthet ger inte supermycket extra resande. Ökad framkomlighet i kollektivtrafiken, skulle jag
säga, om jag var tvungen att säga något.
Joakim Palmkvist, Swebus: Jag skulle vilja lägga till något om produktutveckling, alltså inte bara priset, utan vad man får när man reser med kollektivtrafiken.
I fler och fler upphandlingar i dag ser vi att bussar utrustas med wifi, laddningsbara mobila uppkopplingsmöjligheter och så vidare. Det tycker jag är ett
bra exempel på hur man utvecklar erbjudandet så att det blir mer attraktivt.
Det här är ju saker man kan göra medan man reser som man inte kan, bör eller
får göra när man håller i ratten. Detta tror jag kan bidra.
John Hultén, K2: Som ett kort komplement till det som Karin Brundell-Freij
sa tror jag att det som nämndes tidigare, att vi måste arbeta både med piskor
och gulerötter – morötter – är en viktig insikt.
När det gäller enskilda styrmedel tror jag också att parkeringspolicy är en
väldigt viktig fråga för att jobba med kollektivtrafikens utveckling.
Jimmy Ståhl (SD): Jag tänkte att jag skulle köra med lite civil olydnad och
ställa två frågor i alla fall. Den första frågan går till John Hultén, K2. Det handlar lite om det vi har varit inne på tidigare med de ökade priserna i peaktider.
Är inte det här ett mycket negativt sätt att få folk att åka mer kollektivt? Väljer
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de inte hellre bilen som många gånger är mycket mer bekväm? Att betala mer
är ju inte främjande för att öka kollektivtrafiken.
Kan inte den ökade kostnaden på kollektivtrafiken bero mycket på upphandlingar? Västtrafik till exempel hade alltid ägt bussar och satsat på bättre
kvalitet. Men om de som är i kollektivtrafiken också äger trafiken och i nästa
upphandling förlorar både trafiken och bussarna för att den nya uppköparen
inte vill köpa, kan det då inte bli så att man köper in sämre kvalitet för att
bussarna precis ska hålla under avtalstiden?
Sedan hade jag en snabb fråga till WSP: Vad i nuvarande politik tycker du
driver kollektivtrafikens andelar? Är det bilhämmande eller kollektivtrafikstimulerande politik?
Ordföranden: Jag hoppas att exemplet inte upprepas när det gäller antalet frågor. Den första frågan var nog riktad till John Hultén.
John Hultén, K2: Tack för frågorna! Den första gällde huruvida ökade priser
påverkar resandet negativt. Det är klart att det finns en koppling mellan hur
mycket man ska betala och hur mycket folk reser. Därför måste man göra avvägningar i varje särskilt fall och i varje kontext. Vi ser dock att det finns en
väldigt stor betalningsvilja och betalningsförmåga just i många städer i peaktid
som man skulle kunna dra nytta av, både för att få en fördelning av trafiken
och för att få in mer intäkter.
Den andra frågan gällde ökade kostnader och kopplingen till upphandling
av bussar och så vidare. Det var just de här kostnadsdrivarna som jag var inne
på i min presentation, när det finns en koppling till särskilda krav på bussar
som gör att man inte kan använda samma bussar i ett annat avtal till exempel.
Det ansluter väl till den fråga som Jimmy Ståhl ställde.
Karin Brundell-Freij, WSP: Om man pratar om den utveckling som har varit
hittills, säg det senaste decenniet, är det ganska klart att det framför allt är
utbudsökningar på kollektivtrafiksidan, särskilt regional tågtrafik som Trafikanalys talade om, som har drivit marknaden. Det höga bensinpriset som vi
hade under en period har också spelat roll, men det har inte varit lika mycket
uttryck för politik som andra marknadseffekter.
Bård Norheim, Urbanet Analyse: Jag vill bara komplettera och säga att vi just
har gjort en rapport för Samferdselsdepartementet i Norge om effektiv prissättning. Den ena slutsatsen var att tidsdifferentierad taxa med högre pris i
rusning och lägre pris utanför var det mest effektiva för att få ett bättre erbjudande också för dem som reser i rusningstrafik, på grund av trängsel.
Det näst bästa alternativet var faktiskt att bara reducera utbudet för rusningstrafiken. Det sparar man mer pengar på i rusning än det som man tappar
i biljettintäkter utanför rusningstrafiken.
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Det sista, som det fanns en fråga om tidigare, är att det finns en betalningsvilja för ett gemensamt kort för hela landet som kunde ge 5 procent fler resande, alltså att rätt och slätt ha ett enda kort. Det ligger en potential i taxorna
också, men man kan inte bara använda sig av det generellt.
Ordföranden: Då var det Miljöpartiets tur att ställa en fråga, och den ställer
jag till en person.
Frågan går till Sören Bergerland. Du antydde att det fanns vissa begränsningar i statlig lagstiftning och regelverk som förhindrade att man optimerade
kollektivtrafiken för resenärernas bästa. Vad är då ditt råd till oss? Vad är det
för sorts lagstiftning och annat som vi ska titta på så att det inte bara blir dåliga
lösningar och kompromisser utan så bra som möjligt för kollektivtrafiken?
Sören Bergerland, Blekingetrafiken: Det är rätt tydligt att vi är många som
sitter på verktygen för att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Som jag visade på kan vi som jobbar med kollektivtrafiken på beställarsidan göra väldigt
mycket, men kommunerna sitter på avgörande verktyg.
En stor del av svensk kollektivtrafik sker lokalt inne i de stora och medelstora städerna, och vi har en utveckling nu som leder till att kommunerna mer
och mer försvinner från kollektivtrafikkartan. Det skatteväxlas, och kollektivtrafiken finansieras via landstingsskatten i allt högre grad i stället för genom
kombinerad landstingsskatt och kommunalskatt. Här finns en risk att kommunerna helt abdikerar från sin viktiga uppgift att vara med i ett samhällsbygge
där vi bygger städer som stimulerar till alternativ till privatbilen inne i städerna.
Nuvarande lagstiftning hindrar inte det här samarbetet; tvärtom är det väldigt tydligt i nuvarande lagstiftning att den kommun som vill ta ett stort ansvar
för sin egen kollektivtrafik inne i städerna kan göra det om parterna i länet är
överens. Men det har uppenbarligen inte hjälpt.
Jag som har en bakgrund i Karlstad har dock erfarenhet av att det här har
varit väldigt framgångsrikt. Här krävs det ganska mycket kunskap och insikt
om vad som behövs när man ska planera kollektivtrafik och stadsutbyggnad.
Man behöver inte komma så långt ifrån verksamheten för att man inte ska förstå hur avgörande det här är.
I Karlstad lade vi kollektivtrafiken som en del under byggnadsnämnden,
där byggnadsnämnden tar hem de ekonomiska vinsterna när vi skapar en infrastruktur som gör att vi kan köra kostnadseffektivare. Detta har väckt ett intresse både politiskt och bland till exempel planarkitekter som har menat att
de kan se en annan struktur än vad de har varit vana att se: man kan börja
förtäta, skapa platser och skapa en stad där man bygger upp strukturen utefter
kraftfulla kollektivtrafikstråk.
Om man ska få den här ekvationen att gå ihop måste det dock finnas kunskap om detaljer i kollektivtrafikens kostnadsmassa. Det handlar om arbetstider, fordonsomlopp, snitthastighetens betydelse för kostnader och liknande.

38

STENOGRAFISK UTSKRIFT

2016/17:RFR16

När vi nu har en utveckling där vi i stället skatteväxlar bort kommunerna känner jag att den här frivilligheten inte används, eftersom man inte ser poängen
med att ha ansvar för de här frågorna i kommunerna. Men ska vi på allvar ta
vara på de möjligheter som finns och se till att vi lokaliserar bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor och handel så att vardagslivet går ihop, då tror jag
faktiskt att frivilligheten kanske ska lagstiftas bort när det gäller de stora och
medelstora städerna.
När det gäller mindre kommuner finns det inte samma samband och det är
inte samma volym på trafiken, men för stora och medelstora städer finns det
faktiskt stora ekonomiska vinster att hämta i detta. Det är mitt medskick: att
frivilligheten ska bli tvingande för större och medelstora städer.
Ordföranden: Om frivillighet ska bli tvingande är det detsamma som att frivilligheten upphör. Tack för svaret!
Anders Åkesson (C): Jag tyckte att Joakim Palmkvist från Swebus gav många
konkreta och tydliga exempel på hinder när det gäller intentionen bakom den
nya kollektivtrafiklagstiftningen om en effektivare och mer kostnadseffektiv
kollektivtrafik i samarbete mellan kommersiell och samhällsfinansierad trafik.
Jag skulle vilja att företrädare för tågoperatörerna, taxibranschen och om
bussbranschen vill komplettera det som företrädaren för taxibranschen beskrev som lågt hängande frukter för att nå längre utan att det kostar mer. Det
är fråga om resenärsperspektivets begripbarhet av systemet. Vilka fler konkreta, vardagliga hinder finns det för att uppnå lagens intention innan vi ändrar
i lagen?
Gustaf Engstrand, Tågoperatörerna: Jag är policyansvarig på branschföreningen Tågoperatörerna. Vi är ungefär 40 medlemmar, varav 20 på persontrafik och ungefär 15 på godssidan. Det är persontrafik vi fokuserar på i dag.
Lagen kanske inte har gett oss helt rätt spelplan. Det kan finnas en del övrigt
att önska. Vi har hört kommentarer från Swebus och även från Gunnar Alexandersson. Vi jobbar i Tågoperatörerna i referensgrupper. Jag sitter här med
vår expertis från SJ, bland annat chefsjuristen Robert Westerdahl men även
Caroline Åstrand, produktdivisionens chef. Jag vill lämna över ordet till Caroline.
Caroline Åstrand, SJ: Man kan prata om konkreta tips som komplement till
det som Swebus tog upp. Vi står fullt ut bakom den typen av tips; de är väldigt
relevanta. Jag skulle vilja lyfta det exempel som Gunnar Alexandersson tog
upp. Det ligger nu en proposition om att RKM ska kunna direktupphandla tågtrafik upp till ett visst belopp. Det är ett exempel på en överbryggning, kan
man säga, för att komplettera den nuvarande kollektivtrafiklagen med någonting viktigt.
Den nuvarande kollektivtrafiklagen är väldigt polariserande. Det är antingen en kommersiell trafik eller en upphandlad trafik. Men som Trafikanalys
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nämnde är ungefär 20 procent av den tågtrafik som bedrivs lite grann av en
blandform. Blandformen karakteriseras av att det kan vara interregionalt resande med ett visst mått av pendling på delsträckor. Man kan tänka sig tåg
mellan Gävle och Sundsvall, tåg mellan Skövde och Göteborg, tåg mellan Göteborg och Karlstad etcetera.
Här behöver regionerna, tycker jag, ges möjlighet att på ett väldigt kostnadseffektivt sätt göra lite mer av merköp från de trafikföretag som redan finns
närvarande för att kunna komplettera utbudet. Därmed skulle det kunna bli en
kostnadseffektiv men ändå väldigt resenärsstyrd utveckling av utbudet.
Jag tror att det är ett bra förslag som ligger framme. Jag tror att det kan
bidra till att komplettera den nuvarande kollektivtrafiklagen med någonting
praktiskt. Det här kommer alltså att kunna ge möjlighet för till exempel Gävleborgsregionen att köpa lite extra avgångar i stråk där man ser behov men
kanske inte vill investera fullt ut i en ny fordonspark eller så. Det är en typ av
komplement.
Det här behöver kompletteras med att resenärerna förstår vilka biljetter som
är giltiga. Där tror jag att både regioner och vi trafikföretag kan uppmuntras
eller komma till bordet och vara öppna för lite nya typer av lösningar, bland
annat kopplat till digitala biljetter och sådant som ska funka lite mer gränslöst.
Jag tror att parterna kan lösa det själva. Jag vet inte om det behövs någon lagstiftning för det, men det behövs lite vilja från båda parter.
Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet: Till att börja med kan man fundera
på om samhället ska finansiera kollektivtrafik eller inte. Det har samhället bestämt att man ska göra. Ur den aspekten ser vi från taxis sida att vi kör väldigt
mycket särskild kollektivtrafik – och det har ju sina små bekymmer i sammanhanget. Men i den allmänna kollektivtrafiken finns taxi med i väldigt liten
grad. Vi tycker att det finns en konkurrenssnedvridning i form av att övriga
trafikslag faktiskt subventioneras, men det gör inte taxi. Det ger bilden av att
taxi är betydligt dyrare än vad det egentligen skulle kunna vara. Det är därför
vi åberopar det här med att man ska satsa mer på anropsstyrd kollektivtrafik
och använda fördelarna med taxi för att komma åt det här.
Joakim Palmkvist, Swebus: Jag skulle gärna haka på det som Caroline från SJ
var inne på om möjligheten att direktupphandla kapacitet. Det finns kapacitet
att handla upp på våra bussar och säkert också på våra närmaste konkurrenters.
Det tror jag kan vara ett klokt tips och förslag.
Jag kan också tänka mig att man funderar lite grann på hur debiteringen för
angöring vid resecentrum fördelas. Den kommersiella trafiken åtnjuter i dag
inga skattesubventioner. Här skulle det möjligtvis vara läge för att det skulle
bli billigare att angöra. Då skulle möjligtvis volymen i kommersiell trafik öka.
Det sista tipset baseras väldigt mycket på det som jag sa tidigare. Det handlar väldigt mycket om att synliggöra den kommersiella trafiken och öka till-
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gängligheten för köp och information för resenärerna. Då tror jag att vi kommer att kunna se ganska stora volymtillväxter med ytterst marginella kostnader
för samhället.
Emma Wallrup (V): Många har pratat om samhällsplanering som en viktig del
av lösningen. Erfarenheter från Freiburg i Tyskland tyder på att ett tillgängligt
och sammanhållet kollektivtrafiksystem i kombination med lägre pris har varit
framgångsrikt just för att minska bilresandet och öka kollektivtrafikresandet
väldigt kraftigt. När man gör flera olika delar – ökar tillgängligheten för kollektivtrafik, minskar tillgängligheten för bil och jobbar med prissättningen –
har man sett att det ökande resandet har lett till ökade intäkter i Freiburg, trots
att man har sänkt taxorna.
Detta är väldigt intressant. Många vill inte diskutera taxor på grund av att
de är rädda för att pengarna i den offentliga kassan inte ska räcka. Jag skulle
vilja fråga WSP: Har ni tittat närmare på det här exemplet och på andra städer
som har jobbat på samma sätt? Ni är intresserade av den här styreffekten. Jag
vet att andra experter lite grann har pekat på att om man vill ha en kraftig
hävstångseffekt mot ökat resande med kollektivtrafik är just den här kombinationen, att man jobbar med alla tre saker samtidigt, en väg framåt.
Karin Brundell-Freij, WSP: I det arbete som vi har gjort nu har vi inte specifikt
tittat på Freiburg eller några andra exempel. I stället har vi diskuterat en åtgärd
i taget. Vi har inte diskuterat på lokal nivå heller. Men det är helt riktigt. Det
är flera som har påpekat att paket kan ge fördelar. Jag skulle inte vilja påstå att
det handlar jättemycket om just synergieffekter. Däremot kanske de olika åtgärderna balanserar ut varandras nackdelar. Det är nog mer så man ska se det.
Att man fick ökade intäkter i Freiburg trots att man sänkte taxorna berodde
inte på att man sänkte taxorna. Det berodde på de andra åtgärderna man vidtog.
Man hade fått högre intäkter om man bara hade vidtagit dem och inte sänkt
taxorna.
Det handlar om att det kan vara klokt att kombinera men inte för att det
finns jättestora synergieffekter utan mer för att alla åtgärder har nackdelar och
att man kan behöva balansera ut dem lite.
Bård Norheim, Urbanet Analyse: När jag jobbade på TØI hade vi ett projekt
där vi skulle se på typiska kollektivtrafikstäder, bland annat Freiburg, Strasbourg och en del andra. Bakgrunden var en ökad satsning på kollektivtrafik
och spårvägar i Oslo, men det intressanta var att dessa städer satsade på kollektivtrafik för att revitalisera centrum. Det var på sätt och vis detta som var
den drivande kraften, och utbudet av kollektivtrafik var ett medel.
Det är viktigt att framhålla att inte i någon enda av de städer som har satsat
på denna strategi finns det någon plan eller folkrörelse för att få tillbaka biltrafiken till centrum. Jag tror inte att det finns en enda stad i Europa som har
satsat på Freiburgstrategin och sedan försökt gå tillbaka. Det är en väldigt
lyckad strategi med kombinationer.
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Nina Lundström (L): Jag skulle vilja fokusera på resenärsperspektivet. Är man
antingen bilist eller kollektivtrafikresenär? Eller vad mer kan man vara under
en resa? Jag saknar nämligen ett perspektiv. Det handlar om att kunna hitta
hela vägen, under hela resan, även vid byte av transportslag.
Trafikförvaltningen visade en målmodell. Jag saknade ett perspektiv på den
bilden, och det var cyklisterna. Resan kan ju vara att man cyklar till en hållplats
eller att man parkerar bilen på en infartsparkering och fortsätter på cykel till
en kollektivtrafikknytpunkt. Om det ska bli möjligt krävs det fler åtgärder och
att man börjar titta på resenärer som byter roll under resans gång.
Då är min fråga till framför allt Christina Axelsson och Caroline Ottosson
och också till Bård Norheim från Norge: Hur kan man vidta åtgärder för att
börja titta på resenärer som faktiskt byter transportslag?
I Danmark har man tagit ställning till att människor kan vara bilist, gående,
cyklist och kollektivtrafikresenär och byta roll. Det påverkar också atmosfären
i transportsystemet. I framtiden kommer vi att ha fler hopfällbara cyklar och
elcyklar. Man kan ställa ifrån sig cykeln eller kanske ta med den som en resväska. Hur kommer ni att arbeta för att det ska vara möjligt?
Christina Axelsson, Resenärsforum: Tack för frågan! Jo, det är viktigt att man
ser hela resan och att man lär sig att, så att säga, hitta hela vägen, precis som
du säger. Det vanligaste är nog att man cyklar och går till en hållplats eller en
station. Det är självklart att det måste finnas uppställningsplatser för cyklar om
man ställer cykeln där. Det är någonting som man mer och mer har uppmärksammat, i alla fall i storstadskommunerna: att det behövs cykelparkeringsställ.
Har man väl inrättat ett sådant ser man snabbt att det blir fullt, så att man behöver ha flera. Det är oerhört viktigt att man gör cykelstrategier, precis som
man gör strategier för gående, och att man tänker på att snöröja och så vidare
så att det går att använda cykeln hela året. Det är ingenting som står i motsats
till att man åker med kollektivtrafiken.
Sedan händer det mycket nu. Det är bilpooler. Vi hörde här om taxi, alltså
anropsstyrd trafik sista biten. Hela resan måste hänga samman. Man måste se
att människor ska från A till B. De ska inte bara åka pendeltåg eller buss, utan
de ska hela vägen. Det är oerhört viktigt att man också ser till att det blir tryggt,
som SL:s representant sa tidigare. Det handlar om att man tittar på hur det ser
ut vid den hållplats där jag ska stå och vänta eller dit jag kommer. Hur blir den
sista biten, oavsett om jag går, cyklar eller åker med bil?
Caroline Ottosson, SL: Tack för att du sätter fokus på cykel! Det är ett viktigt
komplement till kollektivtrafiken. Kan man ta sig till stationer och bytespunkter gående eller med cykel tror vi att attraktiviteten till kollektivtrafiken ökar.
Det finns ingen motsättning, utan det är snarare ett komplement. Vi behöver
också utvecklas och jobba mer med att se det som komplement. En satsning
som vi gör i landstinget är att vi har inrättat ett cykelkansli där vi jobbar ihop
med aktörer i länet för att just sätta fokus på de här delarna.

42

STENOGRAFISK UTSKRIFT

2016/17:RFR16

Konkret finns det ganska många exempel i länet på hur vi jobbar med cykelgarage, som nämndes här, ihop med kommuner och annat för att hitta bra och
kloka lösningar. Jag tror att den här frågan också har en helt naturlig plats i det
här med tillgänglighet i ett större perspektiv och mobilitetsfrågan. Vi tittar nu
också ihop med aktörer i Stockholm på lånecykelsystem. På vilket sätt kan
man fortsätta utveckla det som Stockholms stad har haft under lång tid till att
innefatta hela länet? Då gäller det att cyklarna helst ska finnas i kollektivtrafiknära lägen, så att man får ihop en bra helhet. Vi kommer att fortsätta att
jobba aktivt med den frågan.
Bård Norheim, Urbanet Analyse: Detta är en viktig fråga som man jobbar
mycket med i Norge. På Veidirektoratet i Norge arbetar man med en gångstrategi för att utveckla genvägar och förbättra möjligheterna att gå korta sträckor.
Vi har också jobbat med ett nolltillväxtmål och sett på rollfördelningen. En
viktig framgångsfaktor för kollektivtrafiken är att gång- och cykeltrafiken tar
en större andel av de korta resorna.
Den analys vi gjorde visade att cirka hälften av trafikökningen ska tas av
de miljövänliga transportmedlen gång och cykel. Då bör man också tänka på
prispolitiken. Man bör kanske inte ha månadskort som gör det gratis att resa
två hållplatser. Man bör tänka på parkeringspolitiken. Det behöver inte vara
gratis att köra bilen tre minuter ned till närmaste köpcentrum. En del sådana
åtgärder kan leda till att kollektivtrafiken kan hålla högre fart och köra snabbbare på de sträckor där den har konkurrensfördelar. Om gång- och cykeltrafiken funkar har också kollektivtrafiken större möjligheter att lyckas där den har
sina fördelar.
Robert Halef (KD): Ordförande! Min fråga är till Caroline på SL. Det var en
jättefin målbild du hade. Det är också ytterst viktigt att få det att fungera i
praktiken för att öka attraktiviteten, så att fler väljer att åka tåg i stället för bil.
Jag vill gärna lyfta några brister just i den här målbilden. Jag skulle vilja ha
lite svar på hur ni kommer att jobba med de frågorna för att öka attraktiviteten
så att fler åker tåg i stället.
En av de frågor som är viktiga för många resenärer är information i rätt tid.
Jag åkte tåg i morse. Jag brukar åka tåg ofta. Vi står på perrongen i mellan 15
och 20 minuter. Vi vet inte varför tåget inte kommer. Det är många som ska
resa vidare. De behöver meddela sina arbetsgivare och så vidare. Sedan är det
väldigt trångt på tågen, och det är väldigt trångt på perrongerna. Detta gör att
en del väljer bilen i stället för tåget. Det är inte nog med att man på grund av
denna trängsel väljer bilen. Denna trängsel gör att tågen blir försenade, för det
tar längre tid för påstigning och avstigning.
I den målbild eller modell som visades saknar jag också några andra frågor
som behöver lyftas fram. Jag vill ha några kommentarer kring dem. Det handlar om längre tåg, för det är allt fler som reser och allt fler som kommer att
resa kollektivt – det är vårt mål. Om vi inte har längre tåg och om vi inte har
perronger som klarar av att hantera den ökade trafikeringen blir det obekvämt
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att åka tåg. Det är inte nog med det. Det blir obekvämt att sitta på tågen, för
det är en otrolig trängsel. Jag saknar bekvämligheten. Tryggheten är en sak.
Men att man vill vara bekväm i sitt åkande gör att fler i Stockholm i dag väljer
bilen i stället för tåget.
Caroline Ottosson, SL: Då ska jag försöka beta av de här frågorna. Den första
gäller trafikinformationen. Jag kan inte annat än att hålla med dig. Vi har en
stor utvecklingspotential i att förbättra trafikinformationen, särskilt i störda lägen.
När du hänvisar till tågen tror jag att du hänvisar till pendeltågen. Pendeltågen kör på statens spår och infrastruktur. Det är alltså Trafikverkets infrastruktur, och det är Trafikverket som trafikleder tågen åt oss på SL. Här krävs
ett samarbete, för det är också så att det är Trafikverket som sköter trafikinformationen åt oss genom att det hänger ihop i ett större statligt system. Vi har
uppmärksammat den frågan, för vi behöver göra störningsinformationen bättre
när det gäller pendeltågen. När det gäller störningsinformation behöver pendeltågen också hänga ihop med bussar och andra delar vid bytespunkter. Vi är
flera aktörer, och den stora utmaningen är att i störda lägen dela samma lägesbild, så att vi kan få ut information snabbt. Det är ett fokusområde hos oss och
hos Trafikverket, vet jag.
När det gäller trängseln på tågen och på perrongerna är det naturligtvis så.
Därför satsar vi nu otroligt mycket pengar på att bygga ut kapaciteten. Det
handlar om spårinfrastruktur, men vi köper också nya fordon. Det är ett led i
att möta trängseln och ge resenärerna ett bättre erbjudande. Ett exempel är att
sommaren 2017 öppnar Citybanan. Det ger oss två nya pendeltågspår genom
Stockholm. Det öppnar också för möjligheten att köra pendeltågstrafiken på
ett smartare och klokare sätt. Det är ett exempel på en ny kapacitet som tillförs
Stockholm. Ett annat exempel är en reinvestering vi gör i tunnelbanans röda
linje, där vi ökar kapaciteten genom att byta signalsystem och investera i nya
moderna fordon. På sikt kommer vi då att kunna få ut mer kapacitet, alltså
paketera tågen tätare, på röda linjen. Därmed kan vi förhoppningsvis också
möta den trängsel som finns.
En annan del som vi behöver jobba mer med är att fördela resenärerna på
de befintliga tågen. Det kan vara svårt att förlänga tågen. Men vi kan se att det
är fullpackat i början och i slutet av tågen medan det finns plats i mitten. Det
finns systemstöd att erbjuda när det gäller att fördela resenärerna på ett klokt
sätt. Det tittar vi också på – allt för att öka bekvämligheten.
Ordföranden: Vi har tid med en frågeomgång till under förutsättning att ledamöterna fattar sig kort och ställer en fråga som helst bara en ska besvara.
Pia Nilsson (S): Jag skulle kunna vara en väldig dysterkvist och säga: Det här
ser inte alls bra ut. Vi når inte fördubblingsmålet. Vi har inte gjort det så här
långt. Som Maria Melkersson sa är vi långt ifrån målet. Vi ökar där det redan
finns mycket kollektivtrafik, men i övrigt ser det väldigt glest ut.
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Jag skulle kunna vara ganska uppgiven som beslutsfattare och tycka: Det
här är kanske onödigt arbete. Men samtidigt hör vi att det finns väldigt många
goda exempel. Det finns också mycket som vi som beslutsfattare behöver göra
i vår hemläxa.
Jag vill ställa en fråga till Karin Brundell-Freij. Om det nu är så som du
påstår, att de kommunicerande kärlen mellan minskad biltrafik och ökad kollektivtrafik är max 50 procent, undrar jag: Hur viktigt är det att nå det här
fördubblingsmålet i förhållande till Miljömålsberedningens mål, som säger att
vi ska reducera 70 procent av utsläppen i trafiksektorn, där merparten kommer
från biltrafiken? Hur viktigt är det att hålla fast vid målet om fördubblad kollektivtrafik? Ska vi kanske rikta in oss på något helt annat?
Karin Brundell-Freij, WSP: Det är svårt att svara på den frågan, för det är
väldigt lätt att landa i någonting som kan tolkas som att det inte är viktigt med
kollektivtrafik. Men du kanske undrar: Är fördubblingsmålet, som fördubblingsmål, en stor del av de 70 procenten? Då är min bild: Nej, det är inte en
stor del av de 70 procenten. Det kan däremot ändå vara nödvändigt om vi någonsin ska kunna nå dit.
De som har hållit på med de frågorna – det är inte främst jag, utan det är
andra som har analyserat, till exempel FFF-utredningen – visar att vi inte kan
nå det hela den vägen. Det är inte så här: Vi ska göra bra kollektivtrafik, och
därför når vi målet. De stora delarna där ligger på andra saker, men vi kan inte
nå det målet om vi fortsätter att ha den biltrafiktillväxt som vi har nu. Därför
måste vi göra någonting åt biltrafiktillväxten. Då kan vi behöva göra saker åt
kollektivtrafiken. Så är det. Men kollektivtrafiken är inte en jättedel av de 70
procenten.
Erik Ottoson (M): Jag har en fråga till Gunnar Alexandersson. Den dragning
som gjordes och den utredning som är gjord innehåller en hel del intressanta
delar, som man skulle behöva ta vidare. Min fråga är: I vilka delar upplever
du att det är mest akut att vi inom politiken agerar? På vilket sätt tror du att
man ska bära utredningen vidare för att se till att verkligen komma vidare i det
som utredningen beskriver som viktigt att agera i och fortsätta arbeta med?
Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm: Just på det här området är de förslag som utredningen har lämnat – som jag har lämnat – faktiskt
konkreta förslag till författningsändringar. Där är, så att säga, ett grundarbete
gjort. Egentligen handlar det om att fundera vidare på: Håller vi med om de
förslagen till författningsändringar? Tror vi att de kommer att göra att man når
de mål som jag skriver om? Det handlar om att stärka förutsättningarna för de
kommersiella företagen och att kanske också få, som jag menar, en jämnare
balans mellan samhällsköpt trafik och kommersiell trafik.
Inom de olika förslagen kan man förstås tycka att en del är viktigare än
annat. Men jag tror att man kan nå mycket långt med att få en bättre process
för trafikförsörjningsplanerna och inte minst en bättre transparens i fråga om
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att redovisa vad vi egentligen använder skattemedel till – det gäller både befintlig kollektivtrafik och planer för ny och förändrad kollektivtrafik. Det
handlar om att bedöma att vi verkligen får ut det vi vill ha av skattepengar,
eftersom många av de satsningarna också påverkar den kommersiella trafiken.
Jimmy Ståhl (SD): Fru ordförande! Jag tänkte att du skulle få hjälpa mig att ge
ordet till antingen WSP eller Trafikanalys. Jag vet inte vem av dem som ska
få frågan.
Vi har hört här att det ökade kollektiva resandet också ger en kraftigt ökad
skattekostnad. När man märker att det drar iväg mycket blir det väldigt svårt
att hitta medel för att främja just kollektivtrafiken. Jag tänker mig ett scenario.
När till exempel Swebus kör kommersiellt får de högre lönsamhet ju fler som
åker och kan då dra ned kostnaden. Har ni forskat någonting på hur man skulle
kunna sänka kostnaden med ökat resande när det är skattesubventionerat?
Ordförande: Ja, jag vet inte om WSP har ett svar på den frågan.
Karin Brundell-Freij, WSP: Jag tänker på den bilhämmande delen. Jag
nämnde inte reseavdraget tidigare och har suttit och retat mig på det. Nu fick
jag en chans att göra det. Till exempel reseavdraget är en sådan sak som inte
innebär ökade kostnader utan minskade eller ökade skatteintäkter för staten.
Allting är inte morötter eller satsningar på kollektivtrafik som kostar mer. Saker som är bilhämmande ger ju ofta ökade intäkter för staten. Det beror liksom
på de olika sakerna. Men om du undrar om man kan öka kollektivtrafikens
omfattning, utbudet, utan att det kostar mer får nog svaret tyvärr bli: Nej, det
är som med mycket annat. Man kan inte köpa mer kollektivtrafik utan att betala mer.
Ordföranden: Maria Melkersson hade en redovisning som väldigt tydligt visade att det är det regionala tågresandet som har ökat mest. Vi har i vår uppföljning av kollektivtrafiklagen sett att det är väl reglerat när det gäller de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Västra Götaland och andra har gått
före och talat om vad de vill, varför och hur. Och de har satt upp mål för kollektivtrafiken.
Jag har en fråga som riktar sig till Gunnar Alexandersson. Hur skulle du
vilja se motsvarande på nationell nivå? Nu diskuterar vi en utbyggnad av ett
väldigt stort infrastrukturpaket – det är 622 miljarder under tolv år. Skulle man
på nationell nivå behöva ha något motsvarande ett regionalt trafikförsörjningsprogram?
Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm: I min utredning har
jag i första hand i den typen av frågor fokuserat på järnvägen, av naturliga skäl.
Där har jag pekat på att staten tydligare behöver ta ställning till vad man vill
att det svenska järnvägsnätet ska användas till. Det gäller både det befintliga
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nätet och hur man vill att det ska utvecklas framöver, inte minst standardmässigt.
Det skulle kunna ta sig uttryck i någon form av nationellt trafikförsörjningsprogram. Det är en av de saker som jag tycker att man borde titta närmare på
om man går vidare med det som jag har pekat på: behovet av att eventuellt
förändra formerna för marknadstillträdet.
Anders Åkesson (C): Jag har en näraliggande frågeställning, men den är riktad
till operatörssidan och de regionala trafikhuvudmännen. Er roll är att trafikera,
handla fordon och sluta avtal. Statens roll är i allra högsta grad att tillhandahålla transportinfrastrukturen i form av väg, järnväg, it, sjöfart etcetera. På vilket sätt skulle det kunna ske bättre och mer i samklang, till exempel med det
uppsatta samhällsmålet om att fördubbla kollektivtrafiknyttjandet?
Ordförande! Jag har ingen specifik person att rikta frågan till. För den som
känner sig hugad och har ett bra förslag är bollen just nu i rullning.
Caroline Åstrand, SJ: För att lägga ett perspektiv på detta som kanske inte är
konkret på fördubblingen men som utgår från målet om minskad klimatpåverkan från transporter finns det en sak vi har berört väldigt lite i dag, och det är
kollektivt resande där man väljer mellan bil och flyg eller tåg och flyg.
Flyget står för väldigt mycket av utsläppen, och tittar man på statens roll i
att främja kollektivt eller klimatsmart resande på sådana sträckor där flyget är
ett alternativ ser man att staten definitivt har en roll att säkerställa att både
robusthet, punktlighet och restider är attraktiva.
Det tror jag också, om jag får plocka upp frågan om någon form av nationellt trafikförsöksprogram, är någonting som vi behöver beskriva. Vad förväntar vi oss av kollektivtrafiken på lite längre sträckor? För att ta Malmö–Stockholm som exempel har tåget en marknadsandel på drygt 40 procent medan
flyget har ungefär 60 procent. På vilket sätt vill staten påverka den marknadsandelsfördelningen? Man kan göra det via investeringar i infrastrukturen och
kanske via en tydligare riktning för att hjälpa dem som fattar beslut och dem
som är berörda av det här att dra åt rätt håll.
Åsa Elm, MTR: Jag är kommunikationschef på MTR, som driver både upphandlad och kommersiell tågtrafik med en ny snabblinje mellan Göteborg och
Stockholm. Som sådan ser jag någonting som även Swebus var inne på.
Vi kan ju regelverket, men det gäller också att vi vet att regelverket är långsiktigt vad gäller både upphandlad och kommersiell trafik och att det är konkurrensneutrala villkor.
När det gäller den kommersiella tågtrafiken finns det saker som vi har upptäckt som man nog inte tänkte på när man utformade lagen och som kommer
av att det har varit ett monopol under så lång tid. Vi har nosat på de frågorna,
till exempel frågan om enkelhet att köpa biljetter. Det är lite grann en av våra
käpphästar, då vi är den enda aktören som inte kommer in på den dominerande
försäljningssajten för tågresor.
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Där är det intressant att se vad man gör i Norge, där man nu tittar på att
upphandla trafik i olika trafikpaket. I det liggande förslaget har man plockat
ut den dominerande försäljningskanalen, som också har varit offentlig, och
lagt den separat. Man har tittat på Sverige, sett att det kanske inte har fungerat
så himla bra och valt en annan lösning. Vi får se hur det blir när det kommer
fram.
Det finns andra sådana frågor. Många av dem kan man säga ligger någonstans mellan marknad och politik. Det är till exempel depåkostnader och andra
frågor som vi har lyft upp i andra sammanhang, där den tidigare aktören har
gamla avtal och därmed sitter på andra priser. Det gör att det är svårt att
komma in som ny aktör.
Det är några av de frågor som vi tycker att man skulle kunna titta lite närmare på.
Emma Wallrup (V): Jag skulle vilja ställa min fråga till John Hultén på K2. Jag
tänker på hur vi kan stärka samhällsnyttan i prisbildningen eftersom många
med lägre inkomster, ensamstående mödrar och så vidare, har det tufft att få
ekonomin att gå ihop. Då är prisbilden viktig.
Om man kombinerar Freiburgmodellen med kommunernas stadsplanering
skulle man kanske kunna komma framåt i prisbildningen med de resurser man
har att tillgå, kunna jobba med båda delarna och samtidigt få en stark överflyttning till kollektivtrafiken.
Jag undrar om ni funderar på de här sakerna – hur man kan samverka med
kommunerna och om man skulle kunna ta fram en handlingsplan eftersom vi
ser att priserna i stället har ökat de senaste åren.
John Hultén, K2: Jag vet inte om jag har så mycket att tillföra till vad som
sagts här tidigare. Generellt sett är samverkan jätteviktigt. Olika aktörer behöver bidra med sin del för att systemen ska fungera på ett bra sätt. Där är prisdiskussionen naturligtvis en integrerad del. Det är så mycket jag kan säga.
Nina Lundström (L): Jag noterade att Ulrika Bokeberg tog upp hinder för att
underlätta steg ett och steg två kontra breddad finansiering och skulle gärna
vilja ha en ytterligare kommentar till exakt vad det betyder.
Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen: Vi har i vår regionala infrastrukturplan – jag tror att det också finns i den nationella infrastrukturplanen – medel för steg ett- och steg två-åtgärder, det vill säga smärre åtgärder innan man
kommer till större investeringsåtgärder.
Här finns det regelverk för Trafikverket för vad man får använda pengarna
till, så det finns små låsningar som jag tror är ganska lätta att lösa för att vi ska
kunna göra mer kostnadseffektiva mindre åtgärder som kan smörja systemet.
Jag tror att man är på den frågan och att vi kommer att knäcka det. Det finns
alltså en potential att göra mer för de medel vi har.
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Frågan om breddad finansiering har varit uppe här med flera exempel. Vi
ser det totala, som Bård var inne på. Om vi inte lyckas med fördubblingsmålet
eller att öka kollektivtrafiken kommer det att bli ännu dyrare för samhället.
Hur kan vi då se på hela samhällets finansiering, och hur kan vi komma längre
än vi kan med bara regionskatt och biljettintäkter genom att titta på andra länder och andra finansieringskällor? Vi tycker att det är viktigt att göra det arbetet och se på andra möjligheter.
Robert Halef (KD): När Karin höll sitt anförande var det mycket fokus på avgifter, skatter och mindre reseavdrag för bilister.
Bilister är resenärer. De är människor som behöver ta sig fram på något vis
till jobb, hem och så vidare.
Vi har ju redan höga bensinskatter och parkeringsavgifter. Vi har infört biltullar eller vägavgifter och så vidare. Detta har inbringat en del skatteintäkter
som har gjort att man kan satsa på utbyggnaden av infrastrukturen och så vidare. Jag är inte emot att man har en sådan kombination för att få medel till att
utveckla infrastrukturen.
Samtidigt måste det här gå hand i hand med utvecklingen av kollektivtrafikdelen så att det finns alternativ för resenärerna – att de kan åka tåg eller
annat. Ta till exempel hur det ser ut på Essingeleden i dag. Trafiken har inte
minskat, så visst behöver det vara en kombination av utbyggnad av kollektivtrafiken och att försöka komma åt koldioxidutsläppen.
Karin Brundell-Freij, WSP: Måste och måste – det är alltid en svår fråga. Det
är ju inte så att den trafiken måste vara någonstans i kollektivtrafiken. Delar
av den gruppen väljer inte att vara i kollektivtrafiken ens när de får välja själva.
Jag tycker inte att man kan säga att man alltid måste bygga ut kollektivtrafiken för att man höjer kostnaderna. Men om man inte är beredd att acceptera
tillgänglighetsförsämringar för någon, då måste man bygga ut kollektivtrafiken. Då måste man bygga ut kollektivtrafiken väldigt mycket mer än vad som
kanske är rimligt att göra.
Om man måste något måste man räkna med att om vi ska minska biltrafiken
måste det bli besvärligare att köra bil. En del av de skadeverkningarna kan vi
kompensera bort genom att bygga bättre kollektivtrafik, men vi kan inte bygga
bort alla. Vi måste kanske ta dem ändå, för vi kan inte ha den biltrafiktillväxten.
Vice ordföranden: Tusen tack för en väldigt bra förmiddag! Det var några av
oss som växlade några ord innan vi drog igång och konstaterade att vi försöker
täcka in väldigt mycket på få timmar. Därav de möjligen lite konstiga talartiderna. Tio minuter är väl inte så konstigt, men åtta minuter. Jag vet att det kan
vara en bedrift att hinna med att säga mycket på så kort tid, men jag tycker att
talarna har lyckats. Jag tycker också att vi har hunnit igenom de flesta av de
viktiga frågeställningarna på den timme vi hade för frågor.
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Ibland brukar man efter ett sådant här sammanhang konstatera att man är
förvirrad på en högre nivå. Det skulle jag inte vilja säga att vi är i dag. Vi är
nog faktiskt klokare. Vi inser dock komplexiteten i fördubblingsmålet men
också allt detta som många av oss jobbar med dagligdags.
Vad handlar då fördubblingsmålet om? Vi vill ju öka kollektivtrafiken, men
flera har påpekat att det är avgörande varför vi gör det och hur vi gör det. Jag
tycker att intressanta frågeställningar har lyfts upp. Är det till exempel så att
klimat och trängsel är ens utgångspunkt kan man ju se att om fler cyklar eller
går till jobbet bidrar inte det till fördubblingsmålet, men det är samtidigt viktigt
för att minska utsläppen och trängseln. Det är klart att det finns flera sätt att se
på det här.
En annan intressant iakttagelse är detta med vad som händer med ett ökat
offentligt åtagande. Jag tror att många av oss vill se att det offentliga tar ett
ansvar för att bygga ut kollektivtrafiken, men vad händer om man får undanträngningseffekter så att det blir andra former av kollektivtrafik som trängs
undan?
En sista passning till oss välmenta politiker kan ju också vara att när vi
ställer krav kan det få oanade effekter. Det betyder inte att vi inte ska ställa
krav, men vi måste såklart fundera på kostnadsdrivarna i systemet, som bland
andra K2 var inne på. Vad händer med ökade fordonskrav och annat i upphandlingar? Innebär det på sikt fördyringar för kollektivtrafiken? Jag säger inte
att vi ska sluta ställa kraven, men det är ett intressant perspektiv.
Den här och många andra frågor har vi anledning att ta med oss vidare, vi i
trafikutskottet och alla andra här inne.
Det är också mycket som vi inte har hunnit med, ska sägas. Taxiförbundet
bidrog till en del framtidsspaningar, men låt oss konstatera att vi genomgår
någon form av transportrevolution parallellt med allt detta.
Självkörande bilar är kanske om några år inte längre science fiction. Många
påstår att det inte ens är det i dag. Hur förändrar det vår syn på bilen?
Bilpooler växer fram, men det gör också det som många forskare talar om:
begreppet mobility as a service. Det tangerar Nina Lundströms kommentar om
att de flesta av oss utnyttjar olika former av transportmedel.
Kan det i ökad grad bli så att vi i framtiden skräddarsyr vår egen mobilitetstjänst? Jag vet att Västra Götalandsregionen jobbar mycket med detta. Vi
skräddarsyr vårt eget månadskort och kombinerar kollektivtrafik som det offentliga tillhandahåller med cykel, bilpooler och annat i ett eget paket. Vi funderade på om vi skulle ta med även det i dag. Det hanns inte med – då hade vi
hållit på hela dagen. Men det är viktiga spaningar inför framtiden.
Därutöver har vi fått några bra begrepp eller ledord att ta med oss, tycker
jag. Jag anade inte när jag klev in här att jag skulle säga det, men köksplanering
verkar vara någonting vi ska ta med oss från detta. Jag tror att mer data och
statistik är mycket klokt, och att ta köksplaneringen som utgångspunkt är ett
illustrativt exempel.
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Det andra som vi möjligen har hört förut men i annan form är piska och
”gulerot”. Också det tar vi alla med oss, för jag tror att det är helt riktigt att det
behövs olika former av åtgärder i detta.
Tusen tack för en väldigt bra förmiddag!
(Applåder)
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Bilder från utfrågningen
Bilder som Maria Melkersson visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som John Hultén visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.

56

BILAGA 1: BILDER FRÅN UTFRÅGNINGEN

2016/17:RFR16

57

2016/17:RFR16

58

BILAGA 1: BILDER FRÅN UTFRÅGNINGEN

BILAGA 1: BILDER FRÅN UTFRÅGNINGEN

2016/17:RFR16

59

2016/17:RFR16

60

BILAGA 1: BILDER FRÅN UTFRÅGNINGEN

BILAGA 1: BILDER FRÅN UTFRÅGNINGEN

2016/17:RFR16

Bilder som Karin Brundell-Freij visade under sin presentation
vid utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Ulrika Bokeberg visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Gunnar Alexandersson visade under sin presentation
vid utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Bård Norheim visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Christina Axelsson visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Sören Bergerland visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Caroline Ottosson visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Joakim Palmkvist visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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Bilder som Claudio Skubla visade under sin presentation vid
utfrågningen om ett ökat kollektivt resande för framtiden.
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