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Inledning 
Stora nationella trafikstråk passerar genom och fångar upp vår region. 

Härifrån når vi Stockholm på en dryg timma, Malmö och Köpenhamn på 3 

timmar och våra grannregioners befolkningscentra inom en rimlig restid, 

men behovet av ett utvecklat kollektivtrafiksystem inom länet är stort och 

måste åtgärdas skyndsamt. Vi välkomnar de möjligheter till utbyggd 

pendeltågstrafik den nya stambanan kommer att ge på de gamla spåren.  

Vi vill tillsammans med byggandet av Ostlänken se snabbare tåg som kortar 

restiderna ytterligare. En framtida ny stambana med ännu snabbare 

förbindelser med både Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen gör att 

anslutande spårtrafik också bör projekteras i stråken Finspång-Linköping 

och Söderköping-Norrköping. 

Östergötland har, och bör vidareutveckla, snabba förbindelser med Arlanda och 

Kastrup där ett nationellt och internationellt transportutbud redan finns. En fortsatt 

satsning på egna regionala flygplatser är både samhällsekonomiskt och ekologiskt 

slöseri 

Att cykla eller gå är de två mest naturliga sätten att förflytta sig. Miljöpartiet 

vill erkänna cykel- och gångtrafik som ett grundläggande och viktigt 

trafikslag som både är klimatneutralt och 

hälsofrämjande. I all samhälls- och trafik-

planering ska främjandet av cykel- och 

gångtrafik vara en avgörande aspekt. Genom 

att på ett enkelt sätt kunna ta med sig cykeln 

på tåget eller bussen stärks cykeltrafikens konkurrenskraft som transport-

medel. 

Biltransporter kommer att behövas under överskådlig tid. Framför allt på 

landsbygden. Väginvesteringar ska dock inriktas på ökad trafiksäkerhet och 

inte på att öka antal vägtransporter. Det krävs en målmedveten politisk 

satsning för att ge människor reella möjligheter att välja klimatsmarta och 

energieffektiva sätt att transportera sig.  
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Att nå klimatmålen – ett viktigt syfte! 
En väl fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för 

hållbar samhällsutveckling. Kollektivtrafiken är regionförstorande och 

stödjer både regional och lokal studie- och arbetspendling. Den ger oss också 

ökade möjligheter till 

att utöva rekreation och 

fritidsaktiviteter. 

Kollektivt resande är 

också ett viktigt verktyg 

när det gäller att minska 

vår vardagliga klimat-

påverkan.  

                                                               1 Konsekvenserna av klimatförändringarna 

 

 

Persontransporter står för 40 % av regionens utsläpp av växthusgaser. 

Miljöpartiet vill att kollektivtrafikpolitiken utgår från miljö- och klimatmålen 

och stödjer utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vilken kollektivtrafik vi 

behöver för att klara klimatmålen ska 

vara avgörande för vilka långsiktiga 

strategiska mål kollektivtrafiken ska 

ha. Att rätt kunna avgöra vad som är 

samhällsekonomiskt lönsamt och var 

man kan göra de största vinsterna i 

en övergång till gemensamt resande 

är en stor utmaning.  

Vi vill: 

o att den långsiktiga kollektivtrafikstrategin utgår från miljö- och 

klimatmålen 
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Dialog med kommunerna – nyckel till framgång! 
Den kanske viktigaste strategin för att kollektivtrafiken ska bidra till att 

miljö- och klimatmålen nås handlar om att hitta verktygen för att göra den 

konkurrenskraftig gentemot bilen.  

Dialogen med kommunerna om hur stadsmiljön ser ut och kan förändras 

måste intensifieras. Om vi vill ha mycket gång-, cykel- och kollektivtrafik kan 

vi inte bygga städer för bilar eller göra stora satsningar på vägtrafik i 

regionen. Det är oerhört viktigt att kommunerna i sin planering underlättar 

framkomligheten för kollektivtrafik så att stomlinjetrafiken snabbt kan ta sig 

till och från tätorternas resecentrum och nyckelpunkter oberoende av 

rusningstrafik och köbildningar och att lokaltrafiken blir ett naturligt sätt att 

snabbt förflytta sig inom staden.  

 

2 För många parkeringshus inne i städerna gynnar inte kollektivtrafiken 

När behoven ökar ska kollektivtrafiksystemet snabbt kunna matcha med 

såväl ökad turtäthet, utökat trafikdygn och nya linjesträckningar. Det är 

också viktigt att tåg och bussar liksom trafiksystemet i stort anpassas så att 

personer med funktionsnedsättning kan få en problemfri resa.  

Vi vill: 

o föra en dialog med kommunera om hur stadsmiljöerna kan bli 

mer kollektivtrafikvänliga 

o möta en bra stadsmiljö mer satsade resurser på kollektivtrafik 
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Östgötapendeln - nav och ryggrad 

Östgötapendeln är navet i den regionala persontrafiken. Trafiken löper i våra 

befolkningstätaste stråk och 

binder samman Norrköping, 

Linköping, Mjölby och 

Motala. Konkurrensen på 

spåren gör dock att trafiken 

inte kan utnyttjas för att 

uppnå maximalt resande.  

Det vill vi ändra på. Miljöpartiet vill prioritera pendeltågssystemet och dess 

förlängning till våra grannlän. Vi vill maximera turtätheten där behovet finns 

och uppstår. Vi vill verka för att pendeltågstrafiken byggs ut till Katrineholm. 

En första naturlig etapp är etablera pendeltågstrafik till Åby.  

Vi ser också positivt på att Östergötlands trafik blir en del samarbetet kring 

det vardagsresande som sker i hela Mälardalsregionen och ser framför oss 

hur en väl fungerande kollektivtrafik knyter ihop östra Götaland och östra 

Svealand till en gemensam arbets-

marknad. 

Snabba och bekväma bussförbindelser 

ska komplettera Östgötapendeln och 

binda ihop resandet mellan regionens 

tätorter och bytespunkter. Denna trafik 

ska karakteriseras av hög turtäthet vid 

behov, snabbhet och hög servicegrad och 

ha som huvudsyfte att stödja arbets- och 

studiependling.  

Vi vill: 

o Bygga ut pendeltågsystemet i Östergötland och till angränsande 

län 
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Landsbygden – att hitta de smarta lösningarna 

Kollektivtrafik används för arbetsresor, fritidsresor, studiependling och 

serviceresor. Behoven på landsbygden kan vara väldigt olika vad gäller 

försörjning av kollektivtrafik. Vissa delar är väl utbyggd och står sig bra 

ekonomiskt medan andra 

har ett mycket lågfrekvent 

resande och en mycket dyr 

trafik i förhållande till 

antalet påstigande. Alla 

delar av vår region kan 

därför inte ha alla typer 

avresande.  

                                                                                         3 Anropsstyrd trafik kan vara en lösning 

En ansvarsfull kollektivtrafikpolitik handlar om att kunna avgöra vilka behov 

som finns, vilken trafik som är samhällsekonomiskt rimlig och utifrån det 

hitta de smartaste lösningarna. På landsbygden är det därför extra viktigt att 

trafiken planeras och utvecklas i samråd med lokala brukare och intressenter. 

Samordnade lösningar där persontransporter och andra typer av transporter 

sker gemensamt eftersträvansvärt.  

Miljöpartiets viktigaste satsning på att förbättra kollektivtrafikens betydelse 

för landsbygden är att utveckla strategiska bytespunkter där man kan skifta 

sättet på vilket man färdas. Till en bytespunkt kommer man till fots, med 

cykel eller med bil för att sedan fortsätta sin resa med buss eller anropsstyrd 

trafik. Vi vill utveckla bytespunkterna så att de blir attraktiva serviceställen 

med bil- och cykelservice, kiosk, affärer och kanske post- och paketservice. 

Vi vill: 

o Föra en aktiv dialog med medborgare och brukare på 

landsbygden om hur trafiken kan utvecklas 

o Utveckla bytespunkterna till attraktiva serviceställen som kan 

locka till ökat resande med kollektivtrafiken 
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Hög servicegrad och prisvärdhet 

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det ska finnas individanpassade tjänster 

som gör det lättare för kunden att planera och köpa sin resa. Vid trafik-

störningar ska resenären ha tillgång till realtidsinformation. Biljettsystemen 

skall vara enkla och inbjuda till både långsiktigt vardagligt resande och till 

spontanresor. 

 

 

 

Att resa kollektivt ska vara prisvärt i 

förhållande till andra färdsätt. Miljöpartiet 

anser att den samhällsfinansierade delen av 

kollektivtrafiken ska understödja både en 

effektiv klimatpolitik och vara en del av 

samhällsutvecklingen. 
4 Det ska inte kosta skjortan att åka kollektivt 

 

Kollektivtrafiken ska därför även fortsättningsvis finansieras via en hög andel 

skattemedel.  

Vi vill: 

o höja kollektivtrafikens attraktivitet genom att satsa på moderna 

tekniska lösningar 

o ha kvar en relativt hög samhällsfinansieringsgrad för fortsatt 

överkomliga resor med buss och tåg 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://subornobd.com/wp-content/uploads/2014/03/78151_WW0699.jpg&imgrefurl=http://subornobd.com/?page_id%3D12&h=418&w=418&tbnid=9B4T8k96ZsvPXM:&zoom=1&docid=jet00fG0CyICrM&ei=L5n8U8r7E-HMyAP8xIHwBQ&tbm=isch&ved=0CEYQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=1558&page=1&start=0&ndsp=20
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Sammanfattningsvis 

Vi vill: 

o att den långsiktiga kollektivtrafikstrategin utgår från 

miljö- och klimatmålen  

o föra en dialog med kommunera om hur stadsmiljöerna 

kan bli mer kollektivtrafikvänliga 

o möta en bra stadsmiljö med mer satsade resurser på 

kollektivtrafik 

o Bygga ut pendeltågsystemet i Östergötland och till 

angränsande län 

o Föra en aktiv dialog med medborgare och brukare på 

landsbygden om hur trafiken kan utvecklas 

o Utveckla bytespunkterna till attraktiva serviceställen 

som kan locka till ökat resande med kollektivtrafiken 

o höja kollektivtrafikens attraktivitet genom att satsa på 

moderna tekniska lösningar 

o ha kvar en relativt hög samhällsfinansieringsgrad för 

fortsatt överkomliga resor med buss och tåg 
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Miljöpartiet de gröna i Östergötland 

 
Skepparegatan 50 

 
602 45 Norrköping 

 
www.mp.se/ostergotland 

 
ostergotland@mp.se 

 
011 - 16 04 69 

 
Miljöpartiet de gröna/landstinget 

 
S:t Larsgatan 49, 581 91 Linköping 

 
KONTAKT/FRÅGOR 

 
Margareta Fransson, gruppledare       

010 - 103 71 35 
 

Joakim Hörsing, politisk sekreterare 
070-618 71 99 
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