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2020-02-19 kl. 12.00
Till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:953 Minskad nattågstrafik
Persontrafiken med tåg har ökat kraftigt. De senaste åren har intresset för ett
mer hållbart resande i förhållande till bil och flyg ytterligare stärkt efterfrågan
på en fungerande och tillgänglig tågtrafik som även inkluderar nattågstrafik.
Förutsättningarna borde därmed vara goda för att i ökad utsträckning ge
människor tillgång till klimatsmart resande med tåg i stället för med bil och
flyg. Det förutsätter dock enligt Vänsterpartiets uppfattning att regeringen,
förutom att kraftigt öka investeringar i nya spår och ge SJ ett tydligt uppdrag att
fokusera på samhällsnyttan, snarast bör vidta åtgärder för att avbryta
marknadsexperimentet på järnvägsspåren för att få ett sammanhållet
järnvägssystem som sätter resenären i centrum.
De senaste dagarna kan vi tydligt se exempel på effekterna av vårt uppsplittrade
och upphandlade järnvägssystem. SJ införde för drygt ett år sedan daglig
nattågstrafik från Göteborg till Jämtland och övre Norrland som framgångsrikt
skapade nya resandeflöden. Men då Trafikverket sedan har valt att upphandla
nattågstrafiken till Jämtland och övre Norrland var för sig och enbart till och
från Stockholm är möjligheterna förändrade. Detta då SJ genom upphandlingen
fått nattågstrafiken på sträckan Stockholm–Jämtland och Vy (ett norskt statligt
bolag) har fått nattågstrafiken på sträckan Stockholm–övre Norrland. Därmed
råder för närvarande stor osäkerhet för nattågstrafiken från Göteborg till
Jämtland och övre Norrland efter mitten av december i år. Detta är enligt vår
uppfattning en ohållbar situation som tyvärr tydligt belyser ryckigheten i vårt
splittrade järnvägssystem.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister
Tomas Eneroth:

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa fortsatt daglig nattågstrafik
till och från Göteborg och Jämtland/övre Norrland med samma operatör?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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