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Interpellation av Sverre Launy (V) om smutsiga och otrygga pendeltåg
Tuggummi och utspottat snus, färska och intorkade spyor, fuktfläckar, damm och sand på
både golv och säten. Det är vardagsmat för de pendlarna på Nynäsbanan. Resenärerna
tvingas gå runt i vagnarna för att leta upp en någorlunda ren sittplats eller använda en
gratistidning som skydd mot griseriet. För resenärerna i allmänhet är detta en obehaglig
vardag. För passagerare med astma och/eller allergiska besvär i synnerhet är det dessutom en
allvarlig hälsorisk.
När Stockholmståg tog över driften av pendeltågstrafiken 2008 lade man ut ansvaret för drift
och underhåll av stationerna på ISS Traficare och Euromaint fick ansvar för städunderhållet.
Vagnarna ska städas vart tredje dygn och rekonditioneras vid behov. Problemet är att detta
inte görs. Bland annat förfogar man bara över 50 reservsäten, som bara räcker till en bråkdel
av vagnparken.
Det är uppenbart att det finns stora brister i skötsel och underhåll av pendeltågsvagnarna.
Stockholmståg bär naturligtvis ansvaret, men ytterst ansvarig är den moderatledda alliansen i
SL:s styrelse som låter misskötseln fortgå.
Förutom bristerna i städningen finns en rad tekniska problem med de nya pendeltågen. Bland
annat fungerar inte övervakningskamerorna. Tågvärdarna anses därför inte kunna utföra sina
arbetsuppgifter på ett säkert sätt, vilket gör att personal inte längre finns ombord bland
resenärerna. Det innebär att resenärernas säkerhet och trygghet åsidosätts. Det är
oacceptabelt.

Jag vill därför fråga ansvarigt trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M):
1. Är du nöjd med det sätt på vilket Stockholmståg ansvarar för städning och underhåll av
pendeltågen?
2. Hur kommer SL agera för att förbättra städningen ombord på pendeltågen mot
Nynäshamn?
3. Är det rimligt att det bara finns 50 reservsäten till pendeltågsvagnarna?

4. Kan du som ordförande i SL:s styrelse garantera att det är säkert för passagerarna att åka
pendeltåg när övervakningskamerorna inte fungerar och ingen personal finns ombord?

Sverre Launy (V)

