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Yttrande över motion 2011:36 om åtgärdsprogram för en
fungerande kollektivtrafik vintertid
Erika Ullberg, Rolf Lindell och Anita Johansson (S) har i rubricerad motion under nio
punkter föreslagit åtgärder relaterade till kollektivtrafiken under vintertid.
Nedan kommenteras och besvaras respektive punkt i motionen.
•

”Upprätta en beredskapsplan för svår väderlek med fokus på
ett fungerande stomlinjenät”

Beredskapsplaner existerar redan för samtliga trafikslag inom SL-trafiken och således
finns också riktlinjer för hur trafiken ska omdirigeras vid större störningar. SL har en
övergripande krisberedskap som kallas in vid stora avvikelser i trafiken, även på grund
av väderlek. SL:s VD är ordförande för krisberedskapen. Tjänsteman i beredskap finns
dygnet runt för att ta övergripande beslut och hantera akuta avtalsfrågor som till
exempel att omdirigera trafiken.
Respektive trafikentreprenör har också upprättat beredskapsplaner där de har planer
för information, internkommunikation och hur trafiken skall prioriteras. I likhet med
pendeltågstrafiken prioriterar bussentreprenörerna stomtrafiken.
•

”Utred frågan om bussar helt eller delvis ska utrustas med
vinterdäck”

Många trafikområden har redan vinterdäck - och samtliga trafikområden utrustar
inför vintersäsongen bussarnas drivhjul med nya däck med grovt mönster. I
exempelvis det framlyfta exemplet Nacka och Värmdö har just hela bussflottan
regummerade vinterdäck på drivhjulen och vissa busstyper är utrustade med helt nya
vinterdäck för vintersäsongen år 2011/2012.
Under denna vinter pågår fortsatta försök med s k ”Ice-grip”-däck. Denna typ av däck
har ett förstärkt mönster i syfte att nå än bättre väggrepp på vintervägar. Trots att
både Arriva och Nobina hade Ice-grip-däck på flertalet bussar förra vintern hjälpte
inte dessa däck då det var ett extremt oväder den 10-11 februari. Utvärderingar av var
Ice-grip-däck gör bäst nytta sker i slutet av säsongen. Som exempel kan emellertid
nämnas att kostnaden för att utrusta enbart bussentreprenören Keolis bussar i
Stockholms län (ca 1500 st) med sådana däck uppskattas till 75 miljoner kronor
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(investering), plus en årlig kostnad om 20 MKR. Utöver trafikentreprenörernas
merkostnader tillkommer behovet av utrymmen i depåer för förvaring som också
skulle medföra en merkostnad för SL.
Dubbdäck anses av de däckexperter trafikentreprenörerna anlitar inte vara ett
alternativ i Stockholms län. Anledningen till detta, förutom miljö – och bullerskäl, är
att våra vägar oftast inte är snöbelagda. Det innebär att dubbar från bussarna (som
övriga tunga fordon) skulle slitas ur däcken snabbt. Dessutom skulle dubben riva upp
vägbanan så att det blev gropar i vägbanan som skulle fyllas med vatten som sedan
skulle frysa till is och göra vägarna mycket hala samt öka partikelhalten i luften.
•

”Uppvakta regeringen med förslag på utökade resurser till
Trafikverket till underhåll”

SL delar uppfattningen om att de underhålls- och reinvesteringsåtgärder som hittills
genomförts i järnvägens infrastruktur inte har varit tillräckliga. Detta beskrivs även
tydligt av Trafikverket i den pågående kapacitetsutredningens del ett, d.v.s. den del
som var ute på remiss under år 2011 och där rapporten lämnades till regeringen i
höstas.
SL kan inte bedöma hur stora medel Trafikverket kan behöva, men i ovanstående
rapport föreslår Trafikverket, utöver investeringsåtgärder, åtgärder för att ”återställa
anläggningarna till de nivåer som de designats för genom att åtgärda det uppdämda
behov som finns i anläggningarna”. Trafikverket anger att det för Mälardalen finns ett
behov av 17 miljarder kronor för underhåll och reinvesteringar under åren 2012- 2021,
vilket inkluderar det uppdämda behov som finns. För hela landet uppges behovet vara
63 miljarder kronor. I SL:s remissvar såg vi inget skäl att anta något annat än att
Trafikverket gjort rätt bedömningar avseende behovet.
Ärendet ligger f.n. för beslut hos regeringen.
•

”I avtal med bussentreprenörerna tillse att förarutbildningen
intensifieras vad avser körning i modd och halka”

Utbildning är mycket viktigt. Höga krav ställs också på förarna genom
Yrkeskompetensbeviset (YKB) som infördes för några år sedan där trafiksäkerhet
ingår som en del av utbildningen. YKB innebar en stor kompetenshöjning hos
förarkåren. Denna satsning har som exempel kostat SL ca 80 miljoner kronor år 2011,
exklusive kostnader för nya avtal. En behovsanalys bör göras innan ytterligare
utbildningar läggs till, t ex kan förslaget på utbildning i halkkörning absolut vara
intressant. SL:s analyser pekar dock på att inställda bussturer vid halka sällan beror på
undermålig utbildning hos förarna utan snarare på att trafikentreprenörerna bedömer
att resenärernas säkerhet äventyras.
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•

”I brist på avisningsmöjlighet ”rasta” pendeltåg på natten”

Ett av SL:s problem under vintertid är att pendeltågsfordonen riskerar bli nedsnöade
och nedisade. Att nattetid köra omkring fordon (att ”rasta” vagnarna) löser inte själva
problemet utan snarare riskerar det att förvärra situationen då det är under körning
som is och snö samlas under och i fordonen.
En annan avgörande aspekt i frågan är det faktum att SL inte fritt disponerar
infrastrukturen. Det är Trafikverket som fördelar de tåglägen som finns att tillgå för
SL och andra tågentreprenörer. Trafikverket måste ta hänsyn till och sörja för all
godstrafik som belastar tågnätet nattetid samt de många banarbeten som måste
utföras, inklusive nödvändiga snöröjningsarbeten - det vill säga allt arbete som inte
kan utföras under normal trafiktid, dagtid. Det finns således inte hur som helst plats
för pendeltågsfordonen att köra omkring på spåren nattetid.
I nuläget kan också nämnas att SL har byggt anläggningar för förebyggande avisning
med glykol i Bro och Södertälje vilka är installerade och klara för drift. SL har även
projekterat för och har för avsikt att bygga anläggningar för avhjälpande avisning med
varmluft eller vatten i Södertälje under år 2012. Detta utförs som en förstärkning till
den anläggning för avisning som finns i Älvsjödepån. SL:s mål och förhoppning är att
dessa sammantagna åtgärder skall förbättra situationen för denna och kommande
vintrar.
•

”I samverkan med berörda entreprenörer identifiera
besvärliga hållplatser och föreslå åtgärder”

Bussentreprenörerna är medvetna om vilka hållplatser och linjesträckor som är
besvärliga och åker ut på dessa regelbundet för att kontrollera – och i förekommande
fall också förbättra - läget under svåra förhållanden. Entreprenörerna för också
löpande diskussioner med såväl kommuner som väghållare i syfte att ständigt
förbättra förutsättningarna för busstrafiken, speciellt gällande svåra sträckor. Stor vikt
läggs vid förbättringar utifrån tidigare års erfarenheter. Detta gäller även sandning.
Hållplatser som konstateras vara felplacerade flyttas också, permanent eller tillfälligt.
SL kan inleda diskussioner med kommuner och Trafikverket om ombyggnad och
värme på hållplatserna om det anses vara möjligt.
•

”Förbättra dialogen med väghållarna om snöröjningen”

Som framgår av svar på föregående punkt så för samtliga bussentreprenörer löpande
diskussioner med såväl kommuner som väghållare kring snöröjningen. När
trafikentreprenörer gör bedömningen att de inte får gehör och rätt resurser av
kommunerna vänder de sig till SL för hjälp i dialogen.
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•

”Inrätta en sammanhållen störningsinformation och utrusta
trafikvärdarna med sådan teknik att de kan bistå med aktuell
information ”

SL (och SL:s trafikentreprenörer) ser vikten av att trafikvärdarnas handdatorer är
kopplade mot SL:s system, som trafikentreprenörerna själva förser med trafik- och
störningsinformation. I SL:s nyare trafikavtal är det redan aktuellt, t.ex. gällande
bussavtalen Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. Trafikvärdarna inom
dessa avtalsområden är uppkopplade mot bland annat sl.se. På sikt kommer även
detta bli aktuellt för övriga avtalsområden, då det finns ett avtalskrav att
trafikentreprenörerna ska ge korrekt, aktuell trafikinformation kombinerat med en
ekonomisk drivkraft.
•

”Modernisera störningsinformationen och nyttja sociala
medier såsom Facebook och Twitter ”

SL har genomfört en rad aktiviteter i syfte att öka den tekniska stabiliteten:





Ny servermiljö med flera ”lastdelade” webbservrar
Utökat bandbredd
Uppgraderad mjukvara
Utökad servicenivå från driftleverantören av webbservrarna till beredskap dygnet
runt

Vad gäller sociala medier kommer SL under april starta upp aktiv närvaro och
kunddialog på Facebook. Där kan vi både informera och svara på frågor rörande
störningar. Samtidigt kommer vi även på sl.se lansera möjlighet till öppen dialog
mellan SL och resenärer. I den smartphoneversion av sl.se vi nu utvecklar ska det
också vara lätt för användare att dela vidare störningsinformation till både Facebook
och Twitter.
Twitter har vi valt att aktivera senare utifrån låg nyttjandegrad hos våra resenärer.
Dock kommer SL under året prova att använda Twitter bl a för att kommunicera vid
stora störningar. Vi undersöker också hur vi kan använda Twitter för att automatiskt
distribuera vår störningsinformation.
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Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt SL
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Lindström
Förvaltningschef
Ragna Forslund
Trafikdirektör
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