
Partnersamverkan för en  
förbättrad kollektivtrafik



Tillsammans förbättrar vi kollektivtrafiken

När fler väljer bussen, tåget och taxin istället för den egna bilen kan vi tillsammans resa  

mot ett mer hållbart samhälle. Kollektivtrafiken skapar värden både för den som reser 

och för vårt samhälle. 

       Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena 

för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Där kan vi diskutera gemensamma 

frågeställningar och problem, vilket underlättar hantering av både dagsaktuella 

frågor och framtida utmaningar. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att 

kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

VARFÖR SKA KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖRDUBBLAS?

En fördubbling av kollektivtrafiken bidrar till att nå angelägna samhällsmål när 

det gäller miljö, sysselsättning, trafiksäkerhet och jämställdhet. En fördubbling av 

kollektivtrafiken skulle minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 24 procent 

och ge en samhällsekonomisk vinst på nästan fyra miljarder kronor. Därför arbetar en 

enad bransch mot visionen ”kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett  

hållbart samhälle”.

       De som står bakom Partnersamverkan är de nationella branschorganisationerna 

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen 

Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.  

Vi arbetar gemensamt i flera projekt och aktiviteter. Projekten kretsar kring huvud-

områdena Avtalsprocessen, samhällsplanering och infrastruktur. 

Avtalsprocessen ger rekommendationer från plan till avtal 

För att bättre ta tillvara den samlade kompetensen kring avtalsfrågor hos trafikföretag, 

beställare och andra berörda parter har Partnersamverkan utvecklat Avtalsprocessen.  

Den utgår från beprövad praxis och visar hur man som beställare ställer funktionella 

krav istället för detaljerade önskemål som riskerar att öka kostnaderna i kollektivtrafiken. 

Processen bidrar till att utveckla den gemensamma affären mellan beställare och trafik-

företag och skapar ett transparent och förtroendeskapande arbetssätt som minskar 

risken för överklaganden.

       Det är viktigt att såväl politiker som tjänstemän har god kunskap om hur avtals-

arbetet bör bedrivas så att avtalen kan fungera som strategiskt verktyg. Då ökar 

resandet och marknadsandelarna och vi håller nere kostnaderna.



Kollektivtrafiken är en 
självklar del av resandet 
i ett hållbart samhälle



Vi har tagit fram branschgemensamma avtalsrekommendationer inklusive mallavtal för 

tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal 

samt mallavtal för anropsstyrd trafik. Det finns också branschgemensamma standarder 

för bussar (Buss 2014) och specialfordon, samt ett branschgemensamt miljöprogram 

och ett antal andra kompletterande bilagor.  

       En särskild kommitté finns i syfte att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de 

dokument och verktyg som ingår i Avtalsprocessen.

Kollektivtrafiken skapar värden – både för den  
som reser och för vårt samhälle

Genom att integrera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i samhällsplanering skapas 

förutsättningar för att få fler att välja att åka kollektivt. Därför är även infrastruktur 

och samhällsplanering en del i fördubblingsarbetet. Vi arbetar gemensamt med 

attitydpåverkan, ger stöd och vägledning för trafikförsörjningsprogrammen och tar fram 

expertrapporter och handfasta verktyg.

       Det är lönsamt att satsa på kollektivtrafik och samhällsnyttan går att beräkna. 

Partnersamverkan ökar kunskapen om hur man kan ta fram underlag, skapa finansierings-

möjligheter och analysera konsekvenserna av sina kollektivtrafiksatsningar. 

GEMENSAMMA BYTESPUNKTER PÅ NEUTRALA VILLKOR

I kollektivtrafiklagen läggs stor vikt vid att kollektivtrafikföretag ska kunna få tillgång till 

infrastruktur såsom hållplatser och bytespunkter på neutrala och icke diskriminerande 

villkor. Syftet är att öka framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafiken. 

Därför har Partnersamverkan tagit fram principer för bytespunkter och hållplatser, 

gemensamma system och depåer som används av fler än en operatör.

GODA EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

För att konkretisera Partnersamverkans arbete och visa på hur fördubblingsarbetet 

kan få genomslag i praktisk verksamhet använder vi gärna ”goda exempel” från 

hela Sverige. Genom seminarier, filmer, och nyheter sprider vi kännedomen om 

framgångsrika projekt som kan inspirera andra att följa efter. Goda exempel gör det 

enklare att förstå även för någon som inte har fördjupad kunskap om kollektivtrafiken 

och ger en möjlighet att applicera idéerna i andra organisationer. 



EN FÖRDUBBLAD KOLLEKTIV-

TRAFIK BIDRAR TILL:

•  tillväxt och regional utveckling
•  minskning av koldioxidutsläppen
•  ökad trafiksäkerhet
•  mindre trängsel
•  ett mer jämställt transportsystem
•  en samhällsekonomisk vinst på  

   ca 4 miljarder kronor



www.partnersamverkan.se


