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Till Ulrika Frick (MP) 
Vänersborg 2021-03-22

Minska antalet resenärer i kollektivtrafiken under peaktiderna  

Bakgrund 

”För att minska trängseln på bussar, spårvagnar och tåg under peaktiderna behöver 
kollektivtrafiken jämna ut resandet under dagen”. Den frågan har diskuterats från och till under 
många år. Men under pandemin har ordet ”trängsel” fått en annan innebörd. Trängseln kan 
innebära en omedelbar fara att bli smittad av Covid -19.  

När kollektivtrafiken pratar om att hitta lösningar för att minska antalet resenärer under 
peaktider, handlar det även om att minska kostnaderna. Vi vet att om kollektivtrafiken kan 
minska antalet fordon under topparna kan det också ge väsentligt minskade kostnader.  

Flexibel skolstart för, framförallt, gymnasieelever har varit en möjlighet. Tyvärr har det allt som 
oftast stannat efter ett samtal mellan kollektivtrafiken och utbildningssektorn och/eller blivit en 
pappersprodukt. Under pandemin har vi dock kunnat se att det är möjligt att reformera och 
agera. Vi ser att region Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen tittar på den möjligheten. Dock 
går Stockholmsregionens arbete för detta trögt.  

Vi socialdemokrater vill att Västra Götalandsregionen i dialog med kommunalförbunden och 
kommunerna i länet utreder möjligheten med flexibla skolstarter för framförallt gymnasieelever.  

En annan möjlighet att minska trängsel i kollektivtrafiken är att införa differentierade taxor under 
dygnet. Genom att skapa incitament till att jämna ut kurvorna i kollektivtrafiken och få resenärer 
att välja andra tider för sin resa kan vi både minska trängseln samt minska kollektivtrafikens 
kostnader. Vi tror att rätt genomfört kan antalet resenärer jämnas ut under dygnet med hjälp av 
differentierad taxa överväger det kostnaderna att införa densamma. 

Avslutningsvis. Kollektivtrafiken har mycket tuffa ekonomiska utmaningar på grund av 
pandemin. Dessa två förslag handlar att minska kostnaderna när restriktionerna släpps och 
kollektivtrafiken ska återstarta. 

Mina frågor till dig, Ulrika Frick (Mp), är: 

• Är GrönBlå Samverkan intresserad av att utreda flexibla skolstarter med 
kommunalförbunden, Västkom och kommunerna i syfte att dämpa kollektivtrafikens 
kostnader och minska trängseln för resenärerna? 

• Är GrönBlå Samverkan intresserad av att pröva differentierad taxa, ett pilotprojekt, i någon 
av de större städerna i Västra Götaland? 
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