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Klimatet visar sig mer och mer ostabilt, bland annat genom översvämningar och brän-
der. Vi har bara några år på oss att vända utvecklingen. Därför är det viktigt att rösta 
för klimatet just denna mandatperiod. 

Kollektivtrafiken är en av de viktigaste åtgärderna för klimatomställning. Vinst-
intresset har letat sig in på många olika områden på den svenska välfärden, även inom 
kollektivtrafiken. Både SJ och kollektivtrafiken i städerna har nu delats upp på fler och 
fler aktörer. 

Förstatliga banunderhållet 
Banunderhållet är också en del som konkurrensutsatts. I upphandlingarna strävar man 
efter bästa pris vilket pressar verksamheterna att spara. Problemet är också att dessa 
aktörer alla har effektiviserat sina verksamheter för att få ut större vinst i slutändan. 
Dessutom är det inte ovanligt att man har sparkat människor med stor kompetens vad 
gäller banunderhåll och anställt andra personer till lägre lön för att spara pengar. 

Detta går ut över banunderhållet och besparingarna har gått så långt att säkerheten 
för banarbetarna äventyras. Det har förekommit att banarbetare tvingats stå själva 
och arbeta på banan utan någon som håller uppsikt på kommande tåg. Vi behöver se 
till att banunderhållet sköts om och att de som arbetar har en bra och säker arbetsmiljö. 
Därför vill vi precis som socialdemokraterna förstatliga underhållet. 

Tågtrafiken ska drivas i offentlig regi  
Vi vill dessutom stoppa hela avregleringen av tågtrafiken. Den ska drivas i offentlig 
regi och vinstkravet på SJ måste bort. Det är mer effektivt med samordnad regi och 
sparar skattepengar. Tåget är som en livsnerv i samhället både för gods och person-
transporter.

För att styra över mer godstrafik från lastbil till tåg måste också priset på tågtranspor-
terna sänkas. Därför vi vill sänka banavgifterna. Vi lägger samtidigt mest pengar av 
alla partier på tågutbyggnad och banunderhåll.

Järnvägen är inte till salu
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Befria tågen från vinstintresset

Samhället förlorar en miljard per år på tågförseningarna, enligt en ny studie på 
Kungliga Tekniska Högskolan.

Vänsterpartiets det enda parti som lägger lika mycket pengar på banunderhåll som 
trafikverket har meddelat behövs. I den borgerliga budgeten saknas 2,8 miljarder 
till underhåll! En stor del av dessa resurser försvinner också i vinst.

Nya järnvägs-
satsningar

Rösta för klimatet och att tåget ska komma i tid! Rösta på Vänsterpartiet!

Resurser till järnvägsunderhåll

Behov enligt Trafikverket
Regeringens satsning
Vänsterpartiets satsning

10 miljarder
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Det är nu eller aldrig!

Trafiken står för en stor del av de utsläpp som orsakar växthuseffekten. Att minska 
utsläppen från bilarna är inte tillräckligt för att begränsa trafikens klimatpåverkan. Vi 
måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

SJ bör ges ett nytt uppdrag där man sänker biljettpriserna och ökar tillgängligheten. 
Vi vill ge ekonomiskt stöd till den regionala och lokala kollektivtrafiken så att det blir 
fler tåg och bussar och billigare resor. Vi vill genomföra ett storskaligt försök med 
avgiftsfri kollektivtrafik i två län eller regioner. Sveriges bristande järnvägstrafik är 
ett resultat av privatiseringar och för låga anslag. Vi vill ha ett järnvägssystem som 
håller ihop och där det inte är en massa olika privata aktörer som bara vill göra snabba 
vinster.

En stor del av resorna med kollektivtrafik sker 
i storstadsområdena. Där är det redan trångt på 
bussar, tåg och tunnelbanor. Därför vill Vänster-
partiet ha ökade satsningar på kollektivtrafiken, 
inte till nya motorvägar.

Vi har bara några få år på oss att ställa om. Nästa 
mandatperiod kan vara avgörande. Anta klimat
utmaningen tillsammans med oss – rösta på 
Vänsterpartiet!

Emma Wallrup, biolog 
och förstanamn 

på riksdagslistan. 
Foto: Edwin Hellsing.


