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Svar på interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om
fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafiken
Lennart Kalderén har frågat mig följande:
1. Vilka är ”de mest privilegierade länsdelarna ” och på vilket sätt har
de ”haft de bästa kollektivtrafikresurserna”?
2. På vilket sätt sker ”en omfördelning till de södra länsdelarna”?
3. Hur är denna programförklaring konkretiserad i SL:s olika
styrdokument?
4. Vilka beslut i landstingfullmäktige baseras denna omfördelning på?`
Som svar vill jag anföra följande:
Det är idag uppenbart för alla att SL:s trafikutbud idag är ojämnt fördelat
över länet, framförallt mellan centrum och periferi. De som exempelvis bor i
Stockholms innerstad har närmare till busshållplatsen eller stationen jämfört
med de som bor i länets ytterområden, samtidigt som valmöjligheten både
avseende tid och linje är större. En boende här på Hantverkargatan kan välja
mellan t-banans blå linje, stombuss 3, eller buss 40, 52 eller 62. Några
minuters promenad bort ligger T-banans gröna linje, samt stombussarna 1
och 4 och busslinjerna 56, 77 och 49. Det är en markant skillnad mot många
andra de delar av länet, inte minst i söderort, där den enda bussen eller tåget
går någon eller några gånger i timmen.
Under de senaste åren har SL genomfört stora satsningar för att skapa ett
mer rättvist trafikutbud. En del av dessa har skett i total enighet, exempelvis
införande av kvartstrafik på pendeltågen och utbyggnaden av stombusslinjer
i ytterstan. Andra har tyvärr skett i oenighet, tydligast den satsning på
komfortabla direktbussar som gjordes som en del av Stockholmsförsöket
och som framförallt skapat nya resmöjligheter med färre byten för de som
bor i ytterstan. Direkt omfördelande är den nya rättvisetaxan som införs från
första maj, där exempelvis en resa sex hållplatser från Fridhemsplan
kommer kosta 20 kr, oavsett om den går till Gamla Stan eller Kista. Dessa
förändringar finns med såväl i SL:s egna budget som i landstingsbudgeten
för år 2006.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Anna Kettner

