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Motion till kommunfullmäktige
Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm
I samband med det nya avtal som slutits mellan MÄLAB och SJ presenterades ett nytt förslag på
trafikupplägg för regionaltågstrafiken i Mälardalen. Förslaget innebär att direkttåget från Örebro,
via Eskilstuna, till Stockholm försvinner efter den 11 december 2016. Beskedet om att direkttåget
kommer att försvinna både förargade och förvånade många av kommunens invånare och
arbetspendlare. Lika förvånade var till synes den politiska majoriteten i Eskilstuna vars
representanter själva godkänt förslaget.
I en växande kommun i en region med en växande arbetsmarknad är detta helt fel. Att direkttåget
nu försvinner innebär stora försämringar för Eskilstunas arbetspendlare och resenärer. Viljan att
arbets- eller studiependla riskerar att minska. För Eskilstuna kommun är det av största vikt att ha
god tillgång till de övriga orterna i Mälardalen för smidig och attraktiv pendling till och från
arbete och utbildning. Med direkttåget är tidsvinsten är ca. 20 minuter vilket är väldigt mycket
omräknat till arbetstid och andra samhällsvinster som uppnås med snabba och smidiga
pendlingsförbindelser. Direkttåget till Stockholm har funnits i många år och skapar ett stort värde
för Eskilstunaborna som måste värnas.
Det nya upplägget för regionaltågstrafiken i Mälardalen är annars positivt och innehåller många
bra förändringar. Det är dock viktigt att förstå att direkttåget inte står emot detta. Att behålla
direkttåget står inte i motsättning till fler avgångar och inköp av nya tåg.
Miljöpartiet i Eskilstuna tycker att det är mycket allvarligt att direkttåget från Eskilstuna till
Stockholm försvinner. Vi anser därför att frågan om direkttåg och kortare restider till och från
Stockholm måste prioriteras av kommunen i mycket högre utsträckning än vad som hittills gjorts.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Miljöpartiet:
•

att Eskilstuna kommun ska verka för att restiderna med tåg till och från Stockholm
förkortas.

•

att Eskilstuna kommun verkar för att direkttåg från Eskilstuna till Stockholm återinförs.
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