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Remissyttrande angående RUFS 2050 – samråd  

 

Sveriges Bussföretag är en bransch- och arbetsgivareorganisation för den yrkesmässiga 
bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund 
inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.  

Sveriges Bussföretags medlemsföretag är organiserade i regionala bussbranschföreningar, som 
driver branschfrågor inom respektive region. Det finns 11 bussbranschföreningar och Stockholms 
läns Bussbranschförening är en av dessa. Detta remissyttrande lämnas gemensamt av Sveriges 
Bussföretag och Stockholms läns Bussbranschförening. 
 
RUFS 2050 är översiktlig, generellt utformad med relativt allmänt skrivna mål- och 
åtgärdsformuleringar. Det innebär att det är svårt att se hur resursavvägningar avses göras och hur 
olika mål och åtgärder avses prioriteras i förhållande till varandra. Det är synd att 
konkretiseringsnivån inte är högre. 
 
Det är viktigt att RUFS synkroniseras med andra styrande dokument för regionen, såsom till 
exempel det regionala Trafikförsörjningsprogrammet. 
 
I det remitterade materialet redovisas att ”En transportsnål samhällsutveckling är avgörande för 
att göra regionen mer resurseffektiv, resilient och tillgänglig för alla invånare.” Sveriges Bussföretag 
anser att detta resonemang är fullständigt felaktigt och bör strykas. Transporter är positivt och har 
självfallet stor betydelse för såväl näringsliv som enskilda individer. Hur kan det i materialet påstås 
att det är avgörande för invånares tillgänglighet till regionen att samhällsutvecklingen är 
transportsnål? Det är transportsektorns klimat- och miljöpåverkan som det är viktigt att minska, 
inte transporterna för de är positiva för hela samhället. 
 
En övergripande målsättning redovisas att Stockholmsregionen ska vara en region utan 
klimatpåverkande utsläpp år 2050. Det medför att klimatfrågan görs till en ram för utformningen 
av det remitterade materialet. Redovisningen av hur detta ska uppnås är dock inte särskilt konkret. 
Sveriges Bussföretag anser att materialet hade vunnit på att vara mer belysande och tydligt i den 
frågan. Till exempel hade det kunnat redovisas mer tydligt vilken utveckling som sker på 
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vägtrafikområdet beträffande drivmedel och fordon med en stark ökning av andelen fordon som 
inte har någon, eller endast mycket liten klimat- och miljöpåverkan.    
 
Den nyttotrafik som bussföretag och lastbilsåkerier utför är nödvändig för att samhället ska 
fungera. Från tillväxt-, välfärds- samt klimat- och miljösynpunkt är det av avgörande betydelse att 
nyttotrafiken har tillfredsställande förutsättningar att fungera. 
 
I materialet redovisas som ett delmål att kollektivtrafikandelen ska öka med 5 procentenheter till 
år 2030. Det är värdefullt att det finns en ambition att kollektivtrafiken ska öka. Det finns en 
potential att öka det kollektiva resandet med buss. För att det ska bli verklighet måste dock trafiken 
ges goda förutsättningar, främst vad gäller framkomlighet. Framkomligheten måste förbättras 
jämfört med dagens förhållanden. I det ligger att väginfrastrukturen för busstrafiken förstärks och 
anpassas för trafikens (och resenärernas) behov. Det är angeläget från framkomlighetssynpunkt att 
kollektivtrafikkörfält anordnas på Förbifart Stockholm, Essingeleden och Ostlänken m fl viktiga 
leder. Det bör även planeras för ökat antal stombusslinjer och BRT-system (bus rapid transit) som 
får en god framkomlighet och god kapacitet. Det är väsentligt för att ytterligare öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och som därmed leder till ett ökat kollektivt resande. 
 
Busslösningar kan ge en god kapacitet till relativt låga kostnader. Dessutom är busslösningar väldigt 
flexibla och kan förändras över tid. Busstrafiken har också relativt goda möjligheter att hantera 
störningar i väginfrastrukturen och i trafiken.   
 
Turist- och besöksnäringarna är mycket viktiga för landet, regionen och dess kommuner. Det är 
också näringar som växer mycket starkt, inte minst i Stockholmsregionen. Regionen samt dess 
kommuner bör vara mer uppmärksamma på och se till att det finns goda förutsättningar för 
turismen för att regionen även fortsatt ska vara attraktiv att besöka. Tyvärr brister det mycket i det 
avseendet. I Stockholm är t ex är kollektivtrafikkörfälten och ett antal strategiskt viktiga broar inte 
tillåtna att trafikera med bussar i beställningstrafik/turistbussar. Det är även en stor brist på 
parkerings- och uppställningsplatser. Stockholm besöks t ex årligen av ca 500 000 turister som 
reser med kryssningsfartyg. Merparten av dessa turister vill göra en rundtur med buss under tre-
fem timmar för att se vår vackra huvudstad. Det duger då inte om bussarna mest får sitta fast i 
köer, eller inte kan finna någon plats att stanna för att turisterna ska kunna titta på intressanta 
besöksmål.     
 
Ett fokus finns i materialet på cykeltrafik i transport-/trafiksystemet. Det är värdefullt med ökad 
cykling från många synpunkter. Det är dock som bekant inte möjligt att lösa alla transportbehov 
med cykel. En stor del av befolkningen har inte heller möjlighet att cykla. Sveriges Bussföretag vill 
i sammanhanget framhålla att det ibland blir målkonflikter mellan kollektivtrafik och cykeltrafik. 
Det tillgängliga väg-/gatuutrymmet bör rymma såväl cyklister som kollektivtrafik och 
trafiksäkerhetsrisker mellan trafikslagen måste undvikas. För att busstrafiken ska fungera bra och 
vara ett attraktivt sätt att färdas måste dess framkomlighet vara god. Då väg- och trafikåtgärder 
vidtas för att främja cykling medför det ibland negativa konsekvenser för kollektivtrafiken med 
buss genom att framkomligheten försämras för trafiken. På liknande sätt drabbas busstrafiken allt 
för ofta negativt när åtgärder vidtas av myndigheter för att försvåra för personbilstrafiken och ”få 
bort” personbilar från gatorna. 
 
Sveriges Bussföretag anser att det finns ett utrymme för förbättrat samverkan och samarbetet 
mellan regionen/landstinget och regionens kommuner, speciellt Stockholms stad. Detta för att 
övergripande mål t ex om näringslivets tillväxt och kollektivtrafikens förutsättningar och 
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utveckling ska nås. Ett exempel under senare tid då samverkan verkar ha brustit mellan regionen 
och Stockholm stad är då Staden beslutat nya parkeringsregler som drabbar såväl det kollektiva 
resandet med buss, turist- och besöksnäringen och distributionstransporter med lastbil mycket 
negativt.  
  
I materialet uttrycks farhågor om att klimatmålen eventuellt inte kan nås till följd av de vägprojekt 
som genomförs i den statliga planeringen. Det resonemanget är märkligt och felaktigt enligt 
Sveriges Bussföretags uppfattning. Det verkar som det helt bortses från att allt större andel av 
vägtrafiken sker med fossiloberoende drivmedel och att denna utveckling går mycket snabbt. 
Likaså behöver vägtrafiken goda förutsättningar i form av en väl utbyggd infrastruktur för att 
kunna tillgodose de transportbehov som finns i samhället. 

  
Med vänlig hälsning 

Sveriges Bussföretag 

 

Anna Grönlund, branschchef, vVD Pär Åkerberg, ordförande Stockholms läns 
Bussbranschförening 
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