
 
 

 

Motion till Norrtälje kommunfullmäktige angående 
marknadsföring av kollektivtrafiken 

Stockholms Läns Landsting genomförde under 2014 tillsammans med Tyresö kommun en 
marknadsföringskampanj som vände sig till målgruppen bilister för att få dem att byta till 
kollektivt resande med SL. Bland annat erbjöd man vanebilister boende i östra Tyresö och 
anställda i Tyresö kommun ett ”provapåkort”, vilket berättigade till två veckors gratis 
resande med SL.  

82 % av de som fick ett kort använde detta. Av dessa:  

• upplevde 15 % att det var enklare än förväntat att resa med SL 
• kunde 80 % tänka sig att rekommendera SL till vänner och bekanta 
• hade 25 % ökat sitt resande jämfört mot tidigare 
• av alla de som svarade reser 29 % frekvent (2–7 dagar/vecka) idag 

SL har uppskattat att man på detta sätt fått 250 nya kunder och ökat sina intäkter med 
1 000 000:- kronor per år. Kampanjen ska nu utökas till att gälla hela Tyresö kommun. 

Den 15 december 2013 införde SL nya tidtabeller för linjerna 636 och 637 till Väddö. De nya 
tabellerna innebar nära nog en fördubbling av antalet turer med avgångar minst en gång i 
timmen i båda riktningar. De nya tidtabellerna har rönt stor uppskattning och det första året 
efter de nya tidtabellernas införande ökade antalet resenärer med 34 %. Detta är mycket 
glädjande, men fortfarande är många säten tomma. Det finns alltså potential för en betydligt 
större ökning.  

Ett ökat resande med kollektiva färdmedel har många fördelar. Här följer några: 

• minskad biltrafik ger minskade utsläpp av växthusgaser 
• minskad biltrafik ger bättre framkomlighet och färre trafikolyckor 
• fler resande med kollektiva färdmedel ger förutsättningar för fler turer  
• fler turer innebär bättre service till medborgarna 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiets ledamöter: 

• att Norrtälje kommun i syfte att öka resandet med kollektiva färdmedel och i samarbete 
med Trafikförvaltningen genomför en marknadsföringskampanj i kommunens norra delar 
liknande den som genomförts i Tyresö. 
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