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Svar på interpellation 2011:18 Curre Hansson (S) om Väntan
blifver alltför svår
Curre Hansson (S) har ställt följande frågor till mig om Väntan blifver alltför svår

1. Vet vi hur många arbetstimmar som Stockholmarna slösar bort på olika typer
av väntan i kollektivtrafiksystemet?
2. Om inte, är du beredd att ta fram sådana uppgifter?
3. Jag vill gärna bidra till att sänka vår gemensamma kollektivtrafikväntan. Är du
villig att ”sätta” dig ner, med både majoritet och opposition, allt i syfte att hitta en
gemensam plan för att minimera resenärernas väntan?

Som svar vill jag anföra följande:
När Socialdemokraterna senast styrde Stockholms läns landsting var andelen
nöjda kunder lägre än någonsin, särskilt på pendeltågen. Alliansen har vänt den
trenden, kundnöjdheten är betydligt högre än under Socialdemokraternas tid vid
makten. Samtidigt är vi medvetna om att mycket arbete återstår för att
kollektivtrafiken ska bli ännu bättre.
Precis som interpellanten skriver så ökar ständigt förväntningarna på att
kollektivtrafiken är både punktlig och pålitlig. Därför genomför alliansen i
landstinget en historisk utbyggnad av spårtrafiken i Stockholm. Vi nöjer oss inte
med att vara bättre på kundnöjdhet än Socialdemokraterna, vi kommer inte att
vara nöjda förrän alla tåg går i tid. För att bli ännu bättre måste vi bygga ut
kollektivtrafiken kraftigt och fokusera på det som är viktigast.
Trafiknämnden tar idag fram underlag som lägger grunden för en effektiv
trafikplanering, däribland en mycket omfattande punktlighetsstatistik. Detta
underlättar arbetet med att analysera, planera och genomföra bra
kollektivtrafiklösningar. Målet är att resenärernas vardag ska underlättas och att
punktligheten ska bli bättre. Det åstadkommer vi genom effektiva beslut, inte
genom ytterligare utredningar.
Självklart är jag i min egenskap av ordförande i Trafiknämnden alltid öppen för
samtal i syfte att förbättra kollektivtrafiken i Stockholm, både på Trafiknämndens
möten och på landstingsfullmäktige. Det är viktigt att vi tillsammans, särskilt i
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samband med nästa budgetfullmäktige, diskuterar framåtsyftande förslag för en
bättre kollektivtrafik.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Christer G Wennerholm

