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Uppföljning av fördubblingsmål 

 

 

Bakgrund, syfte och mål 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik kommer under Almedalsveckan 2015 att 

genomföra ett seminarium med temat ” Fördubbling av kollektivtrafiken - till vilket pris som 

helst?” Fokus är hur kollektivtrafikresandet kan öka, hur nyttan kan stärkas och uppföljning av 

branschens fördubblingsarbete. 

Syftet med detta uppdrag omfattar dels att ta fram underlag som kan stödja moderatorn till ovan 

seminarium, dels att per län sammanställa relevant resandestatistik hur utvecklingen sett ut de 

senaste åren.  

Metod 

Kunskapsunderlaget har i huvudsak samlats in genom inläsning av regionala trafikförsörjnings-

program, utvalda rapporter från Trafikanalys, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik 

samt egna erfarenheter. 

 

Uppföljning av fördubblingsmålen 

2013 genomförde Trafikanalys en utvärdering av kollektivtrafikens marknadsöppning och hur de 

olika aktörerna hade agerat.
1
 Sammanfattningsvis gavs en ganska tuff kritik av branschen där 

en av slutsatserna berörde de regionala kollektivtrafikmyndigheternas (RKM) målarbete: 

… ”RKM måste i en andra generation av trafikförsörjningsprogrammen formulera realistiska mål 

för framtida regional kollektivtrafik samt presentera verklighetsförankrade planer för finansiering 

av den....”  

I rapporten finns en sammanställning som utgår från de mål som anges i TFP och eventuella 

åtgärder för att uppnå dessa. Tabell 1 är en uppdaterad version baserad på nuläge juni 2015. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Utvärderingar av marknadsöppningar i kollektivtrafiken – Trafikanalys, (Rapport 2013:13) 



   

 

 

2 (8) 
 
 

Helena Leufstadius 
SWECO TRANSPORTSYSTEM 

2015-06-2 

 

 

Uppföljning av fördubblingsmål i Trafikförsörjningsprogram,  juni 2015       

 

Nämns 
X2 som 

mål? 

Är X2 
målet 
antag

et? 

Vilket X2 
mål? 

Målår Annat mål för resande 

Nämns 
åtgärder 
för att nå 

målet? 

Nämns 
kostnader 
för att nå 

målet? 

När ska nytt 
TFP antas? 

Stockholms län Nej - - - En bibehållen marknadsandel på 3-5 år. 
En ökad marknadsandel till 2020-2030. Ja Nej 2017 

Uppsala län Ja Ja Antal resor  2020 Restidskvoter, turtäthet mm Ja Ja 2016 
Södermanlands 
län 

Ja  Nej - - 
"Hälften av arbetspendlingsresorna i de 
största stråken i länet ska ske med 
kollektivtrafik"  

Ja Nej 2015 
Östergötlands län Ja Nej - - Nej, inga kvantifierade mål - - 2016 
Jönköpings län Ja Nej - - 60 procent ökning av antalet resor exkl 

skolkortsresor från 2011 till 2025. Ja Ja 2016 

Kronobergs län Nej - - - 
"Marknadsandelen ska öka till 15 procent 

år 2030." 
Nej Nej 2015 

Kalmar län Nej - - - 
"År 2020 är målsättningen att 
kollektivtrafikens marknadsandel i Kalmar 
län bör vara 15 procent" 

Ja Ja 2016 
Gotlands län Ja Nej - - År 2020 ska resandet med kollektivtrafik 

ha ökat med 10 procent. Ja Nej * 

Blekinge län Ja Ja Antal resor  2030 
År 2012 ska resandet ökat med 10 
procent, år 2015 med 25 procent och år 
2020 med 50 procent i förhållande till 
basåret 2008. 

Ja Ja 2016 

Skåne län Ja Ja Antal resor  2020 
Fördubblad marknadsandel från 2006 - 

2030.  
Ja Ja 2016 

Hallands län Ja  Nej - - 
"Resandet med kollektivtrafik ska öka 
med minst 5 procent per år från 2012 och 
vara attraktivt" 

Ja Ja 2015 
Västra Götalands 
län 

Ja Ja Antal resor  2025 Var tredje motoriserade resa ska göras 
med kollektivtrafiken år 2025. Ja Ja 2016 

Värmlands län Nej Nej - - 
"Antal resor ska fram till 2018 öka med 4 

procent per år." 
Nej Ja 2016 

Örebro län Ja Ja 
Antal 

arbetspendl
are 

2020 - Ja Nej 2016 
Västmanlands län Nej - - - "Kollektivtrafikens marknadsandel ska år 

2020 ha ökat med 10 procentenheter" Ja Nej 2015 
Dalarnas län Nej Nej - - 

"90 procent av länets befolkning når 
regioncentrum Falun/Borlänge inom en 
timmes restid." 

Ja Nej 2016 

Gävleborgs län Ja Ja 
Marknadsa

ndelen 
2030 Tillgänglighet, trafiksäkerhet med mera. Ja Nej 2016 

Västernorrlands 

län 
Ja Ja 

Marknadsa

ndelen 
2020 - Ja Ja 2015 

Jämtlands län Ja Nej - - Sänkta restidskvoter Ja Nej 2015 
Västerbottens län Ja Nej Marknadsa

ndelen - 
"Antalet resor i Västerbottens län ska öka 
med 5 procent per år och ska uppnå 24 
procents marknadsandel på sikt" 

Ja Nej 2016 
Norrbottens län Ja Nej - - "…kollektivtrafikresandet ska öka med 10 

- 15 procent under en femårsperiod..." Ja Nej 2015 
Totalt antal JA 13  7        18  9   

Tabell 1 RKM:s fördubblingsmål. Juni 2015                                                                 *= En revidering är ännu inte aktuell                                                          
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Efter valet 2014 tillträdde många nya politiker i kollektivtrafikens nämnder och styrelser.  Det 

ledde till att det blev en naturlig översyn av myndighetens mål och strategier och många 

påbörjade en revidering av första generationens trafikförsörjningsprogram (TFP).   

 

Tre RKM reviderade eller kompletterade sitt TFP redan under 2014 (Skåne, Dalarna och 

Gävleborg). Hos övriga RKM pågår arbetet med full fart.  Under kommande höst och under 

2016 kommer sexton RKM ha fastställt nya mål och strategier. Stockholm avser att fastställa sitt 

TFP i februari 2017. Gotland som kom igång sent med TFP arbetet, anger att det ännu inte är 

aktuellt att revidera sitt program. 

 

2010 hade åtta av tjugotre trafikhuvudmän satt konkreta mål för en fördubblad marknadsandel i 

delar eller i hela sitt område. (Blekinge, Göteborg Stads trafikkontor, Luleå Lokaltrafik, 

Värmland, Västerbotten/Umeå, Västernorrland, Västtrafik och X-trafik).  

Granskningen av efterföljande TFP visar att de flesta av dessa fd trafikhuvudmän har kvar 

fördubblingsmålet, antingen i form av resor eller i marknadsandel, även om inte alla formellt har 

antagit något fördubblingsmål. (sju av tretton RKM har nu fastställda mål).  

Av de län som under 2014 reviderade sina TFP, har Gävleborg ett tydligt övergripande mål om 

fördubblad marknadsandel till år 2030.  Dalarna anger inget fördubblingsmål, men ser 

fortfarande en potential till ökat resande.  Skåne har satt ett fördubblingsmål för resande fram till 

år 2020 och marknadsandel till år 2030. 

Det är sannolikt att det kommer att bli ett ökat fokus på fördubblingsmålen i nästa generations 

TFP. Kollektivtrafik ligger i tiden och ett tecken på detta är t. e. x. Trafikutskottets förslag att 

staten ska ta ett ökat ansvar för att skapa rätt förutsättningar för att fördubblingsmålet ska kunna 

nås. Både regeringspartierna, allianspartierna och Sverigedemokraterna står bakom förslaget, 

vilket är ett stort steg framåt från 2008 då fördubblingsarbetet startade.  

 

Ett annat tecken är den stora aktiviteten som har satts igång i kommunerna för att visa att de för 

egen del är villiga att satsa på förbättrad tillgänglighet och infrastruktur i samband med den 

pågående Sverigeförhandlingen, som innebär att Sverige ska få sin första 

höghastighetsjärnväg. Den kommande utmaningen innebär därför att branschen måste kunna 

visa på nyttan av att nå fördubblingsmålen, dvs. är det är en god investering i ett hållbart 

samhälle. 
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Hur har det gått med resandeutvecklingen kopplat till fördubblingsmålen? 

Sedan fördubblingsarbetet inleddes har antalet resor med kollektivtrafik i Sverige ökat. Totalt 
sett har resor i lokal-och regional trafik (som är samhällsorganiserad) ökat med 18,8 % mellan 
2007 och 2014. Bussen är fortfarande störst med 52 % av totalt antal resor.  
 
Resor med buss har under 2007-2014 ökat med 18 %. Den spårbundna trafiken har under den 
samma period ökat med tåg 39 % och spårvagn 22 %.

2
 

 
Kollektivtrafikens marknadsandel har ökat från 18 % till 27 % (2014).  
 

Årtal   

Antal 
resor 

Diff mot 
föregående år, 
antal resor 

Total ökning  
2007-2014 

(miljoner) i % 

2007   1 207     

2008   1 237 2,4%   

2009   1 244 0,6%   

2010   1 275 2,4%   

2011   1 333 4,4%  18,8 % 

2012   1 369 2,6%   

2013 
  

1 421 3,7% 
  

2014 1 435 1,0% 

 
 
Tabell 2: Trafikanalys, Statistik 2015:20, tabell 8 
 
 

                                                      
2
 Trafikanalys, Statistik 2015:20, tabell 8 
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Tabell 3: Svensk Kollektivtrafik, Kollektivtrafikbarometern 2014, (Obs, bruten procentaxel) 

 
 
De regionala skillnaderna är fortfarande stora, vilket framgår nedan tabell som beskriver antal 
resor totalt per län samt resande- och utbudsutveckling i % mellan år 2007-2014.  
 

Antal resor och utveckling per län (1000-tal)   

Län 2014   
Förändring i 

antal resor  
2007-2014 

Förändring 
i utbud 

2007-2014 

Stockholm 775 144   23,9% 8,4% 

Uppsala 34 100   38,7% 1,1% 

Södermanland 12 557   36,9% 21,2% 

Östergötland 27 922   6,6% 9,0% 

Jönköping 18 747   22,1% 39,1% 

Kronoberg 8 793   50,1% 39,9% 

Kalmar 8 374   27,1% 68,2% 

Gotland 902   -9,3% -11,8% 

Blekinge 8 252   28,8% -12,6% 

Skåne 151 871   47,0% 32,2% 

Halland 16 358   41,5% 49,3% 

Västra Götaland 276 578   40,3% 2,1% 

Värmland 12 299   41,9% 22,1% 

Örebro 12 654   7,2% 1,2% 

Västmanland 11 210   28,0% 50,6% 
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Dalarna 9 374   -26,2% 16,4% 

Gävleborg 13 887   12,6% 8,2% 

Västernorrland 9 886   -2,7% 29,6% 

Jämtland 5 692   3,5% 23,6% 

Västerbotten 11 654   22,4% 20,4% 

Norrbotten 8 510   3,8% 10,5% 
 
Tabell 4. Trafikanalys Statistik 2015:20 

 
Jämförelsen visar att län med stor resandeökning i hög grad även har haft en utbudsökning 

under samma period (Halland, Kronoberg, Jönköping, Värmland, Västmanland, Kalmar och 

Skåne).  

 

Västra Götaland län och Uppsala län har ökat antalet resor utan större utbudsökning, d.v.s. en 

bättre beläggningsgrad och därmed högre effektivitet i befintlig trafik. 

 

Jämförelsen visar samtidigt på sambandet att de län som har dragit ner sitt utbud nästan alltid 

också får ett minskat resande. Undantaget är Blekinge, som trots att de under perioden har 

minskat trafikutbudet med 12,6%, samtidigt ökade antalet resor med 28,8 %.   

 

Av de län som idag har ett fastställt fördubblingsmål för antingen resande eller marknadsandel, 

är det några län som kommit en bit på vägen mot uppsatta mål, medan andra fortfarande har en 

stor utmaning framför sig (tabell 5). Samtliga dessa län har en hög andel nöjda resenärer, vilket 

är en central faktor när det gäller kollektivtrafikens attraktivitet. Å andra sidan är det kollektiv-

trafikens relevans, kunskap och produktfördel som driver resandet, och det är inom dessa 

områden som åtgärder ska fokuseras på. 

 

Västra Götaland är på god väg att uppnå sina mål, även om det går att se en liten stagnation i 

resandeutvecklingen de sista åren. Uppsala har också en positiv utvekling och Blekinge län 

överträffade delmålet för 2015. Sedan region Skåne bildades har resandet mer än fördubblats, 

från 70 miljoner resor 1999 till 152 miljoner resor 2013. Skåne är därmed inne på sin ”andra” 

fördubbling. Övriga ”fördubblingslän” ligger långt efter uppsatta mål. 

 

 Är X2 
målet 
antaget? 

Målår Annat mål för 
resande? 

Resandeutveckling  
2007-2014 

Nöjdhet, 
senaste 
resan  
2010-2014 

Västra 
Götalands län 

Ja 2025 Var tredje 
motoriserade resa ska 
göras med 
kollektivtrafiken år 
2025. 

40,3 % 79% 

Uppsala län Ja 2020 Restidskvoter, 
turtäthet mm 

38,7 % 82% 
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Skåne län Ja 2020 Fördubblad 
marknadsandel från 
2006 - 2030.  

47,0 % 79% 

Blekinge län Ja 2030 År 2012 ska resandet 
ökat med 10 procent, 
år 2015 med 25 
procent och år 2020 
med 50 procent i 
förhållande till basåret 
2008. 

28,8% 83% 

Gävleborgs län Ja 2030 Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet med 
mera. 

12,6% 86% 

Västernorrlands 
län 

Ja 2020 - -2,7 %% 81% 

Örebro län Ja 2020 - 7,2 % 82% 

Tabell 5.  Jämförelse mål och resandeutveckling 2007-2014 samt Kollektivtrafikbarometern 2014 

 

Sveriges Bussföretag har i år tagit fram en tänkvärd jämförelse i sin publikation ”Läge för fler 

funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken”. Den pekar på på värdet av att jämföra med andra 

relevanta nyckeltal för att få en mer övergripande bild av utvecklingen. Intressanta parameterar 

är exempelvis befolkningsutvecklingen i eget län och kollektivtrafikens attraktivitet kontra bilen, 

dvs. marknadsandelen. (tabell 6).  

 

Utöver att resandeökningen bör överstiga befolkningsökningen (vilket den gör i de flesta län), är 

det värt att notera att det i några län har varit möjligt att uppnå resandeökningar utan att 

kostnaden per resa och/eller skattefinansieringen ökar i samma takt. Med anledning av 

kollektivtrafikens mycket stora kostnadsökningar de senaste åren kan det finnas fog för en 

fördjupad analys av framgångsfaktorerna för en positiv utveckling av de ekonomiska 

parametrarna. (Kalmar, Västra Götaland, Västerbotten). 
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Tabell 6. Källa: Sveriges Bussföretag, Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken,(2015).  
Statistiken hämtad från SIKA 2009:18, tabell 1 och 2008:17, tabell 1; Trafikanalys 2010:12, tabell 1; Trafikanalys, 
2011:19, tabell 1, Trafikanalys 2012:16, tabell 1;Trafikanalys 2013:20, tabell 1 samt Trafikanalys 2014:22, tabell 1. 
 

 

Län Resande- 

förändring 

2007-2013

Befolknings-                    

förändring                

2007-2013

Förändring i 

utbudskm 

2007-2013

Förändring i 

kostnad/resa

Förändring i 

skattebidrag/    

resa 2007-2013

Marknads- 

andel       

2013

Halland 41,00% 6,50% 50,10% 39,70% 15,60% 14%

Kronoberg 36,50% 4,40% 32,50% 41,90% 33,60% 10%

Västra Götaland  34,20% 5,40% 17,90% 3,10% 31,60% 28%

Skåne 20,30% 7,30% 32,90% 20,80% 44,60% 24%

Västerbotten 31,00% 1,80% 17,10% -19,40% 7,50% 12%

Kalmar 22,60% 0,60% 50,00% 17,80% 1,30% 11%

Värmland 23,40% 0,30% 22,20% 12,70% 57,20% 12%

Uppsala 24,90% 8,00% 37,60% 22,10% 46,00% 21%

Gävleborg 11,60% 1,50% 11,30% 2,20% 7,40% 15%

Västernorrland 5,90% -0,20% -9,80% 19,40% 45,30% 9%

Stockholm 12,50% 12,70% 7,40% 19,00% 9,70% 52%

Blekinge 11,80% 1,30% 35,50% 28,30% 70,90% 10%

Södermanland 6,50% 5,70% 22,90% 35,00% 44,00% 13%

Jönköping 13,30% 3,10% 42,70% 23% 34,30% 14%

Västmanland 8,70% 4,90% 23,00% 28,10% 57,20% 12%

Dalarna 6,20% 1,10% 13,60% 10,10% 1,80% 10%

Örebro 0,50% 4,20% -2,00% 39,00% 66,50% 13%

Östergötland 6,00% 4,90% 10,50% 16,70% 34,10% Saknas

Jämtland -2,50% -0,30% -1,70% 16,40% 28,70% Saknas
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