
Generaldirektör Minoo Akhtarzand, Banverket 
Styrelseordförande Ulf Adelsohn, SJ 
Verkställande direktör Jan Forsberg, SJ 
 
 
Dagens trafiksituationen oroar inför framtiden 
 
Med stor oro följer vi utvecklingen för främst järnvägstrafiken i vår region. Uppsala län har 
ett omfattande pendlande, inte minst över länsgränserna, och vi har genom betydande 
satsningar i såväl infrastruktur som på kollektivtrafik skapat en gemensam bostads- och 
arbetsmarknad som i princip omfattar hela Uppsala län och Stockholms län. Bara över 
länsgränsen till Stockholm reser 30.000 länsbor dagligen. 
 
Tåg är det dominerande ressättet och åtskilliga har den här vintern tvingats vänta på försenade 
och inställda avgångar, till betydande men för resenärerna och deras arbetsgivare. Sårbarheten 
i järnvägstrafiken som vi nu bevittnar riskerar att få allvarliga konsekvenser både på kort och 
lång sikt för regionens ekonomi och arbetsmarknad. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har i sin klimat- och energistrategi pekat på behovet av en 
fördubbling av antalet resor med kollektivtrafik till 2020 jämfört med idag. Denna ambition 
grundar sig i de nationella och transportpolitiska mål som satts för att Sverige ska klara de 
åtaganden som gjorts internationellt. Målet att fördubbla antalet resande har Upplands 
Lokaltrafik anammat i sin långtidsplanering. 
 
Även om vi har förståelse för att den snörika vintern skapar problem, kan både vi och länets 
invånare förvänta sig att åtgärder vidtas på kort och lång sikt för att vi ska få så robusta 
system som möjligt för att klara också den belastning som vintermånaderna innebär. Vi 
behöver en transportinfrastruktur med såväl tillräcklig kapacitet som funktionalitet, samt 
vagnmateriel anpassat för vinterförhållanden. 
 
Som företrädare för länet på statlig, regional och lokal nivå vill vi se en redovisning av vad ni 
i era respektive roller avser att göra för att lösa nuvarande kaotiska situation och förebygga att 
den upprepas. Trovärdigheten i att fortsätta bygga en internationellt konkurrenskraftig region 
hänger till betydande del på att vi förmår visa att vi klarar utmaningen att knyta samman den 
med snabba och driftsäkra kommunikationer. 
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