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Hej!

Här bifogas Kollektivtrafikant Stockholms svar på RUFS-remissen,
diarienummer TRN 2017-0052.

Med vänlig hälsning
Kollektivtrafikant Stockholm

TRN 2017-0052-116
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Tillväxt-och regionplaneförvaltningen
SLL
registrator.trf@sll.se

Remissvar avseende RUFS 2050 diarienr TRN-217-0052

Kollektivtrafikant Stockholm delar i grunden ansatsen för kollektivtrafiken i RUFS 2050. 

Det kan dock inte nog påpekas vikten av utbyggd och utvecklad kollektivtrafik i hela 
regionen. Utbyggnaden måste även ske radiellt i yttre delarna av länet. Alla som reser ska inte
in till Stockholm city. Idag blir man i många fall tvungen till detta och därmed även onödigt 
långa restider.

Vi har tidigare ställt oss mycket tveksamma till skip-stop i pendeltågstrafiken. 
Pendeltågstunneln skulle ju förbättra resandet för alla pendeltågsresenärer. Med skip-stop blir 
det till och med försämringar för de som inte kan gå av och på alla tågen vid alla stationer. 

Det är oerhört viktigt att kollektivtrafiken samordnas för hela Mälardalen och att 
interregionala tågtrafiken blir pålitlig så att det kan bli realistiskt att pendla i hela Mälardalen. 
De bostäder som nu byggs i centrala delarna av Stockholm kommer att ha prisnivåer som inte 
är realistiska för en stor del av befolkningen. Även hyreslägenheterna kommer ha en 
månadshyra som nästan överstiger en normal inkomst efter skatt.  Pendlandet med 
kollektivtrafik måste bli tillförlitlig och till en rimlig kostnad. Detta kan inte vänta. Det är 
redan stor brist på många yrkesgrupper i Stockholm, speciellt inom service och omsorg.

Vi i Kollektivtrafikant Stockholm har med oro noterat att kommunerna i Stockholm, speciellt 
Stockholms stad, minskar på antalet infartsparkeringar för att i stället bygga på marken. Dyra 
bostäder då de är i kollektivtrafiknära läge, utöver överhettningen i byggtakten. Samtidigt som
det ytterligare försvårar inpendlingen. Vi anser att det behövs fler infartsparkeringar - inte 
färre - och att projekteringar på den typen av mark ska ske med stor försiktighet – helst 
stoppas (på Brommaplan har man kraftigt minskat antalet parkeringsplatser för inpendlare 
från Mälaröarna. I Spånga planeras bostäder på parkeringen vid pendeltågstationen). 

Det hade varit smartare att investera i kollektivtrafik genom länet för att fortsätta i Mälardalen
i stället för en underdimensionerad motorväg, Förbifarten. Kollektivtrafik kan i stort alla åka, 
unga som äldre och funktionshindrade. Förbifarten kan inte en garantera säkerheten för de 
med hjärt- och lungproblem då man inte kan klara nivåkraven på partikelhalterna.
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Att trängselavgifterna ska finansiera Förbifarten är bara orealistisk politisk retorik. Att det 
däremot kan finansiera drift av kollektivtrafik är realistiskt. Vi hade sett utökad busstrafik i 
stället för neddragen.

Det är viktigt att tänka utbud-efterfrågan och inte bara efterfrågan- utbud i kollektivtrafiken. 
Där man ser att det bör finnas efterfrågan på kollektivtrafik ska man våga satsa på en busslinje
som lockar resenärer. Därefter kan man börja planera för spårburen trafik, som i sig är 
snabbare, effektivare och miljövänlig.

Kollektivtrafik i sig är det miljösmarta resandet. Om det dessutom sker med miljövänligt 
bränsle når man långt. Vi ser att fordonsflottan ställs om så fort det bara går till miljövänliga 
fordon. 

Till det behövs utbyggda, sammanhängande busskörfält där även färdtjänst får åka. Alla 
kommuner måste samverka så detta blir verklighet.

Varje trafikslag måste sköta sin egen miljöprestanda. Det ska inte vara så att t ex flyget 
utnyttjar miljövänlig kollektivtrafik för att själva inte behöva göra tillräckligt med flyget, utan
det är viktigt att förbättringsarbetet fortsätter även inom flygsektorn.

Anropsstyrd trafik i glesbygden är värt att satsa på nu när den nya it-tekniken möjliggör det.  
Om färdtjänsten får ett utvecklat modernare datasystem kan även den samplaneras i de 
områdena – under förutsättning att det är möjligt för färdtjänstkunden/kunderna. De flesta 
med färdtjänst idag har samplanering så det bör vara ett alternativ – vilket dessutom kan 
gynna förarnas ersättning.

Kollektivtrafikant Stockholm ser med glädje att RUFS tar upp passningen mellan olika 
kollektivtrafikslag i Skärgården. Det har vi tillsammans med Skärgårdens trafikantförening 
tagit upp vid flertalet tillfällen. Det är viktigt att hitta bra lösningar vid de bryggor som är 
privata, dels så att det är möjligt att byta kollektivtrafikslag och dels så att bryggorna 
möjliggör för flera funktionshindrade att åka med allmänna kollektivtrafiken i skärgården.

Gertrud Brorsson
Ordförande
gertrud.brorsson@gmail.com
info@kollektivtrafikant.nu

Tel: 0702481153
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