DET HÄR ÄR
SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK

VI FINNS FÖR VÅRA
MEDLEMMAR
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisa-

Vi koordinerar och fördjupar samverkan mellan med-

tion för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och

lemmarna genom olika nätverk och mötesplatser samt

länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjud-

företräder och samordnar medlemmarna i bransch

er lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg,

frågor, nationellt och internationellt.

spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.
Vi ger stöd och service till medlemmarna samt

Svensk Kollektivtrafik bevakar medlemmarnas
intressen i EU inom ramen för den internationella

bedriver lobbying och opinionsbildning för att stärka

kollektivtrafikorganisationen UITP, där det även ingår

och utveckla kollektivtrafiken. Dessutom bevakar vi

ett nordiskt samarbete kring EU-frågor och gemensam

utvecklingen genom att ta fram omvärldsanalyser.

resurs i Bryssel.

MÖTESPLATSER
OCH SAMVERKAN

Snabba fakta

om Kollektivtrafiken
Bussen är det vanligaste färdmedlet,

Att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling

med mer än hälften av alla kollektiv

är en stor del av vår verksamhet och vi samverkar med

trafikresor i Sverige. Var fjärde resa sker

hela kollektivtrafikbranschen i många gemensamma

med tunnelbana och ungefär var tionde
med tåg eller spårväg.

projekt. Vi är en del av Partnersamverkan för en för
bättrad kollektivtrafik och genom den samverkan kan
vi erbjuda våra medlemmar program och vägledningar för bland annat miljö och samhällsnytta. Där finns
också branschens gemensamma avtalsprocess med
färdiga modellavtal och avtalsbilagor för att bättre ta

86 procent av bussarna i kollektiv
trafiken använder förnybara drivmedel
och andelen fortsätter att öka. De vik
tigaste drivmedlen är HVO, biogas och
RME, men även antalet elbussar ökar.

tillvara erfarenhet och kompetens hos trafikföretag
och beställare.
För att våra medlemmar och branschen ska ha
möjlighet att mötas och samverka arrangerar vi
konferenser och mässor, både i egen regi och i sam-

Svenska folket gör årligen

1,6

1,6 miljarder resor med
våra medlemmars trafik.

MILJARDER

Det motsvarar 96 procent
av landets busstrafik och 86
procent av landets tågtrafik.

arbete med andra. Vi är medarrangör till det stora
kollektivtrafikeventet Persontrafik med mässa och aktuella seminarier och vi medverkar under Almedalsveckan, både i egen regi och genom samarbeten. Vi

Det finns nästan 60 000 hållplatser
för kollektivtrafik i Sverige.

är även delaktiga i TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.
Svensk Kollektivtrafiks medlemmar står för merparten av persontågstrafiken i Sverige och därför

18,6 M I L J O N E R

Varje år görs 18,6 miljoner serviceresor i Sverige,

såsom färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd linjetrafik.

engagerar vi oss mycket i frågor som rör järnväg och
kollektivtrafik. Vi deltar i en rad grupper och bransch-

76 procent av resenärerna

samarbeten för att förbättra och påverka utvecklingen inom järnväg, bland annat Järnvägsbranschens
Samverkansforum, JBS.

i den lokala och regionala

76%

kollektivtrafiken är nöjda
med sin senaste resa.

VÅRA NÄTVERK
Svensk Kollektivtrafik driver ett antal olika nätverk där våra medlemmar regelbundet träffas för
erfarenhetsutbyte inom olika områden hos regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag.
Att sprida kunskap och bidra till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom våra nätverk
fortsätter att vara en av våra viktigaste uppgifter och är mycket uppskattat.
Trygghetsnätverket vänder sig
till alla som arbetar med frågor kring
trygghet och säkerhet.

Biljettkontroll är ett nätverk med
fokus på biljettkontrollverksamhet och
regelverk.

Info/Marknad är nätverket för
informations- och marknadsansvariga
hos våra medlemmar.

som arbetar med miljöfrågor hos
medlemmarna.

Innovationsnätverket fokuserar på
innovation som drivkraft för att utveckla
kollektivtrafiken.

Trafikutveckling är ett nätverk för
alla som arbetar med trafikutveckling
och trafikplanering.

Järnvägspolitiska strategigruppen
är en politisk arbetsgrupp för att hantera
strategiska övergripande järnvägsfrågor.

VD/Förvaltningschefsträffar
genomförs regelbundet i samarbete
med SKL, med diskussioner och lägesrapporter kring aktuella frågor.

Årsmöteskonferens är en årlig

är ett nätverk för
erfarenhetsutbyte inom integrerad
trafik och serviceresor.

för alla som arbetar med erbjudanden
till företag och organisationer.

konferens för samtliga medlembesök,
aktuella föreläsningar, diskussioner och
erfarenhetsutbyte från hela landet.

Tillgänglighet är ett nätverk som tar

Presidiekonferens är en årlig kon-

UPNÄT

upp frågor kring tillgänglighet inom den

MERIT

är nätverket för alla som

Företagsförsäljning är vårt nätverk

 rbetar med upphandling, avtals
a
processer och modellavtal.

allmänna kollektivtrafiken.

Miljönätverket vänder sig till alla

alla som är engagerade i järnvägsfrågor.

Järnvägsnätverket är nätverket för

GEMENSAMMA SYSTEM
Genom våra uppföljningssystem följer vi löpande utvecklingen av kollektivtrafiken och stödjer medlemmar i deras
verksamhetsutveckling både lokalt och regionalt genom
att ta fram underlag för operativa beslut om kollektivtrafik
mot ökad kundnöjdhet, effektivitet och hållbarhet. Vi har
också verktyg och gemensamma koncept som medlems
organisationer i hela landet kan ta del av.
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam resvane-,
kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk
Kollektivtrafik.

ANBARO är en kvalitets- och attitydundersökning för mätning av
resenärens upplevda kvalitet och inkluderar och inkluderar ett antal olika
resformer, såsom färdtjänst, sjukresor, flextrafik/närtrafik, skolskjuts samt
handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

FRIDA är en fordons- och miljödatabas som ger våra medlemmar
möjlighet att följa upp sina trafikavtal, inklusive fordon och miljö, så att
de kan säkra att de får den trafik de beställt och betalar för.

Kollektivtrafikkompassen är ett benchmarkingverktyg för stadsbusstrafik med nyckeltal för både stads- och trafikutveckling.

Förarcertifiering Buss och Serviceresor är branschgemensamma
nationella utbildningskoncept för bussförare och förare som kör service
resor. Certifieringarna har tagits fram i nära samarbete med medlemmarna
som även bidrar till att utveckla och sprida certifieringssystemet.

Studentkonceptet är ett koncept med gemensamma grundregler och
en symbol för studentrabatt i kollektivtrafiken.

ferens för de regionala kollektivtrafikmyndigheternas och länstrafikbolagens
presidier.

VÅRA MEDLEMMAR
•
•
•
•
•
•
•
•

AB Östgötatrafiken
Blekingetrafiken, Region Blekinge
Dalatrafik AB
Hallandstrafiken AB
Jönköpings Länstrafik
Kalmar Länstrafik
Karlstadsbuss Karlstads kommun
Kommunalförbundet Kollektiv

trafikmyndigheten i
Västernorrlands län
• Luleå Lokaltrafik AB
• Länstrafiken i Jämtlands Län AB

•
•
•
•
•
•

Länstrafiken i Norrbotten AB
Länstrafiken i Västerbotten AB
Länstrafiken Kronoberg
Mälardalstrafik MÄLAB AB
Norrtåg AB
Region Gotland,
Kollektivtrafikenheten
• Region Gävleborg, X-trafik

•
•
•
•
•
•
•

Region Örebro län, Länstrafiken
Skånetrafiken
SLL, Trafikförvaltningen
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Tåg i Bergslagen
Värmlandstrafik AB
Västra Götalandsregionen,
Kollektivtrafikmyndigheten

• Region Uppsala,
Kollektivtrafikförvaltningen UL
• Region Västmanland,
Kollektivtrafikförvaltningen

• Västtrafik AB
• Öresundståg AB

Bli associerad medlem!
Svensk Kollektivtrafik erbjuder associerat medlemskap för leverantörer, konsulter och intresseorganisationer i
branschen. Som associerad medlem får du och ditt företag möjlighet att delta på våra konferenser och mötesplatser där beslutsfattare och nyckelpersoner från hela kollektivtrafikbranschen träffas vid olika tillfällen under året.
Dessutom får du vårt digitala medlemsbrev varannan vecka.
Läs mer och ansök på www.svenskkollektivtrafik.se.

