Regionala trafikförsörjningsprogram
för hållbar utveckling av kollektivtrafiken
En vägledning och ett verktyg
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4

		 Förord
Denna vägledning för regionalt trafikförsörjningsprogram har tagits fram av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.
Styrgruppen har bestått av Partnersamverkans styrgrupp: Stefan Sedin och Anita
Stenhardt, Svensk Kollektivtrafik; Maria Palme och Sara Rhudin, Sveriges Kommuner och
Landsting; Paul van Doninck, Jernhusen; Per Juth, Taxiförbundet; Anna Grönlund och Lars
Annerberg, Sveriges Bussföretag; Lars Sandberg, Branschföreningen Tågoperatörerna;
Magnus Bengtsson och Mats Pettersson, Trafikverket.
Projektet har letts av Sveriges Kommuner och Landsting. Anna Pontusson från Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har anlitats som projektledare och Sara Rhudin har
bistått arbetet. Dessutom har en arbetsgrupp medverkat. I denna ingick Roland Palmqvist och
Cecilia Palm, Trafikverket; Sara Davoudi och Mikael Johnson, SAMOT på Karlstads universitet
och Paul van Doninck, Jernhusen.
I arbetet har också ingått ett antal referensgrupper bestående av representanter
från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, Trafikverket, de kommersiella aktörerna och
Jernhusen; Eva Palmér, Regionförbundet södra Småland; Heidi Thörnberg, Region Västerbotten; Ruth Ericsson, Region Jämtland; Mattias Landin, Region Värmland; Thomas Brock,
Jernhusen; Lisa Salmi, Trafikverket; Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik och Mikael
Persson, Sveriges Bussföretag har bidragit med värdefulla synpunkter.
Vi vill tacka alla som har deltagit i arbetet och hoppas att denna vägledning ska ge
inspiration och stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt fungera som ett verktyg
i det viktiga arbetet med nästa generations trafikförsörjningsprogram.

Foto: Alvreten

Stockholm, maj 2015
Gunilla Glasare, avdelningschef
Sveriges Kommuner och Landsting
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		 En vägledning för stöd i arbetet med trafik		 försörjningsprogrammet
Syftet med den här vägledningen är att den ska ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och fungera som ett verktyg i arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram i enlighet med lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Vägledningen innehåller förslag till struktur, huvudsakligt innehåll och arbetsprocess
med utgångspunkt i regeringens proposition.
LÄSANVISNING
Vägledningen består av två huvudsakliga delar – en som handlar om processen för att ta
fram programmet och en som beskriver innehållet i programmet, samt en inledning med
bakgrund om vad kollektivtrafiklagen avser med trafikförsörjningsprogram. Arbetsprocessen
är en minst lika viktig del av trafikförsörjningsprogrammet som själva slutdokumentet då
det inbegriper ett stort antal intressenter.
Innebörden av några för trafikförsörjningsprogrammen centrala begrepp återfinns
under avsnittet ”Förklaringar till viktiga begrepp” i slutet av vägledningen.
Vägledningen syftar till att ge stöd i arbetet med att täcka in de viktigaste delarna
i programmet enligt lagstiftningen. För att underlätta arbetet med att ta fram programmet
finns under varje avsnitt också ett antal frågor som kan användas som underlag för diskussion
i arbetsprocessen.
Som komplement till vägledningen finns även ett antal publikationer som har tagits
fram inom ramen för Partnersamverkan sedan den förra vägledningen kom till stånd, dessa
finns på www.partnersamverkan.se.
AVGRÄNSNING
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Foto: Susanne Walström /Johnér

Ambitionen med vägledningen är att fungera som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten vid framtagandet av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Alla län har sina
egna förutsättningar och sitt eget självbestämmande, och därför kan vägledningen ses
som en checklista med förslag på viktiga aspekter att gå igenom.
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Regionala trafikförsörjningsprogram
Kollektivtrafiken kan ses som ett instrument för samhällets utveckling och det regionala
trafikförsörjningsprogrammet utgör en plattform för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken
regionalt.
”Kollektivtrafik är ett betydelsefullt medel för att uppnå såväl transportpolitiska som
andra samhällsmål. I t ex stadsplanering och i det regionala tillväxtarbetet är kollektivtrafik ett viktigt verktyg. Förutsättningarna för att etablera kollektivtrafik bör därför
utformas för att förstärka sektorns förmåga att bidra till dessa mål.” (Proposition
2009/10:200, sid 39)
”En effektiv samordning mellan myndigheter med ansvar för fysisk planering och
den regionala kollektivtrafikmyndigheten är därför nödvändig för att redan från första
början i planering och projektering kunna skapa goda möjligheter för en attraktiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik.” (Proposition 2009/10:200, sid 48)
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län
som ansvarar för att programmet upprättas. Programmet ska beskriva mål och inriktning
för all regional kollektivtrafik, det vill säga all kollektivtrafik inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. Detta eftersom dagens
regioner inte alltid slutar vid länsgränsen utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner
där människor dagligen pendlar över länets gränser. Detta avsnitt beskriver vad ett regionalt
trafikförsörjningsprogram innebär.
NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL
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Foto: Toby Burrows

Kollektivtrafiken kan ses som ett verktyg för att uppnå samhällsmål inom andra områden
än resande. I programmet kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil grund att planera efter för alla aktörer i regionen.

Trafikförsörjningsprogrammet kan med fördel utgå från de transportpolitiska målen och
även ta hänsyn till andra nationella, regionala och lokala mål. Den regionala utvecklingsstrategin bör ses som styrande för målen i trafikförsörjningsprogrammet.
Kollektivtrafiken bidrar starkt till samhällsnyttan och medverkar till att uppfylla övergripande politiska mål, till exempel när det gäller regional utveckling, hållbarhet, tillgänglighet och sysselsättning. En av kollektivtrafikens viktigaste uppgifter är att ge den enskilde
medborgaren tillgänglighet till arbete, skola, service samt till olika aktiviteter. Det är därför
bra om programmet är samordnat med samhällsplanering och planering av infrastruktur
på lokal, regional och nationell nivå.
Sammantaget innebär detta att medborgar- och samhällsperspektiven gärna får ges
stor tyngd vid avvägningar på den övergripande, politiska nivån och att dessa perspektiv
kan ses som styrande för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Ett sätt att nå dessa
politiska mål är att arbeta med ett visionsstyrt planeringsperspektiv istället för en traditionell
prognosstyrd planering.
STRATEGISK ÖVERGRIPANDE PLANERING
För att lyckas med detta är det bra om programmet kan användas av en rad olika aktörer.
Som underlag i planeringen hos andra myndigheter, för trafikföretagens bedömningar om
den framtida marknaden för kollektivtrafiken och som information om framtida utveckling
till medborgarna. Detta ställer krav på en tydlig utformning och ett innehåll som inte är
alltför omfattande. Det övergripande perspektivet förutsätter också att trafikförsörjningsprogrammet inte utgör det enda planeringsdokumentet för den regionala kollektivtrafiken.
Det behöver kompletteras med mer detaljerade planer till exempel när det gäller trafikutveckling och marknadsinsatser. En avvägning behövs mellan att hålla programmet på en
övergripande nivå och dess roll att tillgodose andra aktörers behov av information om den
nuvarande och planerade utvecklingen av den regionala kollektivtrafiken. Om trafikförsörjningsprogrammet formuleras på en mer övergripande nivå ges goda förutsättningar att
begränsa programmets omfattning vilket är viktigt för en bra läsbarhet.
FÖRANKRING OCH DIALOG
Då programmen fyller en viktig funktion som information till och som underlag för många
olika aktörer är det av vikt att processen för att ta fram programmet där all förankring och
dialog sker, utformas på ett inkluderande sätt.
POLITISK VILJEINRIKTNING
I kollektivtrafiklagens propositionstext konstateras att det finns behov av en mer långsiktig
och strategisk planering av kollektivtrafiken och att denna bör komma till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Det betyder att trafikförsörjningsprogrammet får en stark karaktär
av politiskt, strategiskt program och mindre av verksamhetsplan. Skillnaden kan enkelt
beskrivas som att ett program beskriver vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten vill
uppnå med kollektivtrafiken. En plan har ett mer konkret innehåll som beskriver vad som
praktiskt ska göras. Trafikförsörjningsprogrammen bör följaktligen ha ett tydligt politiskt
perspektiv vilket också är naturligt med hänsyn till kollektivtrafikens starka samband med
samhällsutvecklingen inom andra områden.

9

UTDRAG UR KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN
2 KAP. REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Trafikförsörjningsprogram
Den regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar
8 § Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
Programmet ska vid behov uppdateras.
Samråd
9 § Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska
även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. I de fall
ett landsting ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd
även ske med kommunerna i länet.
Närmare om innehållet i regionala trafikförsörjningsprogram
10 § Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av
1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten
avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,
3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen
för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar
har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
En kommuns uppgifter i vissa fall
11 § Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange
omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen
för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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Foto: Thomas Henriksson

Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala
kollektivtrafikmyndigheten och, i förekommande fall, landstinget.
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Del 1 | Process – dialog och utredning
Minst lika viktigt som innehållet i det slutgiltiga programmet är den process som leder till
ett färdigt program. För att nå dit krävs bland annat dialog och fördjupade studier.
När arbetet med trafikförsörjningsprogrammet startar är det viktigt att man redan
från början arbetar med en process som ger förutsättningar för kontinuerligt samråd med
berörda parter. En god planeringsprocess präglas av delaktighet, dialog, öppenhet, förtroende
och transparens. Ett brett perspektiv på kollektivtrafiken och en stark koppling mellan
trafikförsörjningsprogrammet och annan regional planering förutsätter att planeringen sker
i brett samråd med andra berörda intressenter. Redan i ett tidigt skede kan samråd sökas
med till exempel trafikföretag för att diskutera möjligheter att bedriva kollektrafik på
kommersiella villkor.

1. 1 | Ansvar och roller
Ansvaret för att upprätta och besluta om trafikförsörjningsprogrammet ligger hos den
regionala kollektivtrafikmyndigheten. Avsikten är att trafikförsörjningsprogrammet ska
utgöra en viktig del i den regionala utvecklingsplaneringen och fungera som underlag för
fysisk planering och annan samhällsplanering i regionen. Programmet ska, enligt lagstiftningen, upprättas efter samråd med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter
och med övriga berörda myndigheter, organisationer och kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv, resenärer och medborgare.
Det är följaktligen den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska leda planeringsprocessen och ta ett övergripande ansvar för att processen bedrivs i samråd med övriga
intressenter. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har därmed också ansvaret för att initiera
en dialog där övriga intressenters roller preciseras. Dialogen sker med varje intressentgrupp och
syftet är att olika perspektiv ska beaktas i processen. Det är därför bra om processen bygger på
respekt och förståelse för de olika intressenternas perspektiv och drivkrafter.
På den nationella nivån finns tre huvudsakliga roller i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. De representeras av Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Transportstyrelsen har ansvar för tillsynen över att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna följer
kollektivtrafiklagen. Detta betyder att Transportstyrelsen kan utfärda förelägganden om
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte lever upp till lagens krav. Trafikanalys är
statens myndighet för statistik och uppföljning av transportpolitiken.
Trafikverkets roll i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet formuleras så här
i förordning (2010:185):
”Trafikverket ska verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik”.
(SFS 2010:185 § 2 punkt 12)
Trafikverkets stöd består bland annat av att förmedla kunskap om infrastrukturens förutsättningar, till exempel avseende planerade och möjliga förändringar i utformning och
nyttjande av den statliga transportinfrastrukturen. Trafikverket kan även bistå med visst
metodstöd för till exempel tillämpning av fyrstegsprincipen, tillstånds- och bristanalyser,
systemanalyser, trafikstrategier och samhällsekonomiska modeller.
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MÅLGRUPP FÖR TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Målgruppen för trafikförsörjningsprogrammet är bred. Det är bra om programmet utformas
med inriktning på och så att det kan läsas av alla regionala aktörer som påverkar och
ansvarar för olika delar av kollektivtrafiken. Det gäller såväl kommuner som beslutar om
översikts- och detaljplanering samt bygglov som väghållare som beslutar om utbyggnad
av infrastruktur. Här är inte minst Trafikverket som ansvarig dels för befintlig statlig infrastruktur och dels tilldelning av medel för framtida infrastruktur en viktig målgrupp och
samarbetspartner i programarbetet.
Det är även en fördel om programmet utformas med medborgarna som målgrupp.
För att dessa ska kunna läsa programmet och ta det till sig krävs en transparens i processen.
Programmen kan då ge information inte bara till kommersiella aktörer utan även resenärer
om vad som planeras under programperioden. Detta gäller inte minst beskrivningen av
planen för tillgängliga bytespunkter.
ARBETSFORMER OCH ORGANISATION
Organisationen för planeringsarbetet anpassas efter förutsättningar i respektive län.
Kollektivtrafikens intressenter har olika perspektiv och erfarenheter som bör utnyttjas i
planeringsarbetet. Det är därför viktigt att skapa arbetsformer som tar tillvara de olika
intressenternas kompetens, erfarenheter och kreativitet. Att till exempel arbeta med en
operativ projektgrupp, en politisk styrgrupp och en referensgrupp med företrädare för olika
intressentgrupper är ett bra sätt att skapa förutsättningar för delaktighet och transparens
i planeringsprocessen.

1. 2 | Samråd och dialog
Det är viktigt att identifiera berörda intressentgrupper, utse ansvariga och att avsätta tid
och resurser. Regelbundna samråd under arbetets gång behövs för att vinna legitimitet
och acceptans för trafikförsörjningsprogrammet. För att ge intressenterna möjligheter att
bidra i arbetet bör den regionala kollektivtrafikmyndigheten lämna ut underlag och statistik
till trafikföretag och andra intressenter i så stor utsträckning som möjligt.
”Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och
resenärer. I de fall ett landsting ensamt är regional kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet.” (Lag 2010:1065, 2 kap. 9 §)
Att redan från början i processen med trafikförsörjningsprogrammet arbeta systematiskt
med kommunikation som verktyg, ger möjlighet till en dialog som skapar förtroende och
en god relation mellan myndigheten och kollektivtrafikens intressenter. Detta skapar i sin
tur förutsättningar för en kollektivtrafik som svarar mot intressenternas förväntningar.
Vid planering av samrådsprocessen bestämmer den regionala kollektivtrafikmyndigheten
vad som ska kommuniceras med de olika intressenterna. Innehållet beror naturligtvis på
vilken intressent dialogen förs med. Att inrikta samrådet på trafikutveckling och andra
frågor som intressenterna upplever som angelägna är viktigare än att fokusera på själva
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trafikförsörjningsprogrammet. Ju mer förankrat innehållet i programmet är från början,
desto bättre möjlighet för att det accepteras och används av dess intressenter.
Ett bra planerat och genomfört samråd bidrar till att stärka kollektivtrafikens varumärke. Samrådet måste därför ses som en värdeskapande process som innebär betydligt
mer än att endast inhämta synpunkter från intressenter.
INTRESSENTER
Samråd ska ske med flera viktiga aktörer såsom:
•

•
•
•

Övriga berörda myndigheter: kommunerna, Trafikverket, angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter, regionala myndigheter som arbetar inom trafik- och infrastrukturområdet eller inom närliggande områden, till exempel regional utveckling, samhällsplanering, bebyggelse, miljö och tillväxt.
Trafikföretag.
Företrädare för näringsliv, handel och fastighets- och infrastrukturägare.
Företrädare för resenärer och resenärsorganisationer och andra intresseorganisationer, till exempel organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och andra som organiserar olika medborgargrupper exempelvis
pensionärsorganisationer.

Det är också bra att få med ett medborgarperspektiv genom samråd med representanter
för fler medborgare, eftersom resenärerna endast är en del av medborgarna. Medborgarna
kan ses som potentiella resenärer.
SAMRÅDSFORMER
Med tanke på att intressentgruppen är bred är det bra att använda många olika metoder
för dialog och samarbete. Dialog via social media, medborgardialog, temadagar, workshops och mer formella dialogmöten är exempel på metoder. Oavsett vilka former som
används för samråd är det viktigt att metoden är inkluderande och ger olika intressenter
möjlighet att komma till tals. Samrådsformen bör också bidra till att skapa en jämn representation av medborgare och resenärer ur flera perspektiv som till exempel kön och ålder
samt etnisk och kulturell mångfald. Nedan ges några exempel på samrådsformer.
•

•
•

•
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Workshop är en bra metod för att ta fram kunskap om enskilda intressenters syn på
de aktuella frågeställningarna och samtidigt få en uppfattning en samlad intressentgrupps synpunkter.
Dialogmöte är ett informellt möte med tjänstemän och politiker där förutsättningarna och inriktningen för trafikförsörjningsprogrammet diskuteras.
Open Space-metoden är en kreativ workshopmetod som bygger på deltagarnas
egna förslag på diskussionsämnen. Metoden passar bra när många människor
ska diskutera komplexa, svåra eller kontroversiella frågor.
Enskilda möten mellan ett trafikföretag och en myndighet kan ibland vara enda
vägen för myndigheten att få kännedom om hur ett trafikföretag ser på möjligheterna att driva kommersiell trafik på en linje eller i ett område. Detta eftersom
trafikföretaget kanske inte vill avslöja sitt affärsupplägg för andra trafikföretag,
som ju är potentiella konkurrenter.

1. 3 | Dialog i programmets olika delar
De olika delarna av programmet är tätt sammankopplade. Det är bra om alla intressenter
ges möjlighet att föra en dialog under hela processen men det finns även vissa specifika
delar av processen där olika delar och aktörer behöver lyftas fram.

Foto: Niclas Albinsson

1. Nulägesanalysen kan med fördel göras i dialog med alla berörda parter. Det är
viktigt att definiera länets utgångsläge. Alla aktörer har inte samma perspektiv på
framgångsfaktorer respektive brister. Det tidiga samrådet kan genomföras på ett
sätt som ger alla intressenter möjlighet att komma till tals. Syftet med beskrivning
av nuläge är främst att skapa utgångspunkter för arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Arbetet i detta steg kan till exempel ske i forum som ger förutsättningar för bred medverkan och inspel från olika intressenter.
2. I visions- och målarbetet är det av stor vikt att det finns en politisk dialog. Politikerna behöver känna ett ägandeskap över visionen. Därför är det en fördel om
politikerna kan delta aktivt i detta arbete. Detta ställer krav på att processen är
anpassad efter mandatperioderna.
3. När det gäller de delar i trafikförsörjningsprogrammet som handlar om tillgänglighet är det bra att föra dialog med berörda intressenter såsom organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning och att samarbeta med infrastrukturägare om både vägar och bytespunkter. Här är inte minst Trafikverket en viktig
samarbetspart.
4. I samband med avvägningen mellan allmän trafikplikt och kommersiell trafik är det
viktigt att ha en dialog med trafikföretagen där både deras och myndigheternas
perspektiv diskuteras.
5. Det är viktigt att klargöra förutsättningarna för tillgång till infrastruktur såsom
terminaler och bytespunkter men även informationssystem och betallösningar för
den kommersiella trafiken. Här behöver alla berörda infrastrukturägare vara med
i diskussionerna.
6. När det gäller ekonomiska konsekvenser och finansiering är det svårt att lösa
detaljer i trafikförsörjningsprogrammet. Men eftersom nyttorna från kollektivtrafiken
tillfaller många olika parter i samhället kan det vara bra att diskutera dessa frågor
redan på den övergripande programnivån, till exempel med kommunerna, andra
delar av det regionala styret, statliga aktörer med flera. En del planering sker med
fördel som förhandling mellan olika parter och trafikförsörjningsprogrammet bör
förhålla sig till det.
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Några viktiga frågor att behandla utifrån avsnitt 1.1, 1.2 och 1.3:
1. Vilken är trafikförsörjningsprogrammets målgrupp? Vilka intressenter finns?
2. Vilken roll och vilka ansvarsområden har de olika intressenterna?
3. Hur kan planeringsprocessen läggas upp med hänsyn till intressenterna och
deras olika intressen och behov?
4. Hur kan planeringsprocessen läggas upp med hänsyn till behovet av delaktighet,
dialog, öppenhet och ömsesidigt förtroende?
5. Vilka andra regionala planeringsprocesser är relevanta i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet?
6. På vilket sätt kan planeringsarbetet samordnas med dessa regionala planeringsprocesser?
7. Vad är syftet med samråd och dialog? Vad vill vi uppnå?
8. Vilka frågor är mest angelägna för de olika intressenterna?
9. Vilka former för dialog och samråd ska användas?
10. På vilket sätt kan intressenterna påverka innehåll och upplägg för samråden?

1. 4 | Genomförande, samordning och uppföljning
Det är viktigt att trafikförsörjningsprogrammet anknyter till och samordnas med andra
planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer med mera. Samtidigt bör programmet
ses som en möjlighet till målstyrning av regionen. Om programmet uteslutande utformas
utifrån prognoser och redan beslutade planer försvinner möjligheten att använda programmets
mål för att styra mot visionen.
GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET
Det är bra om arbetet med trafikförsörjningsprogrammet i hög grad fokuserar på genomförandet och på de arbetsprocesser som leder fram till det slutliga programmet. Arbetet
kan utgå från tidigare överväganden och ställningstaganden i den regionala utvecklingsplaneringen. Detta ställer krav på ett brett perspektiv där den centrala frågan är hur man
vill att regionen ska utvecklas och hur den regionala kollektivtrafiken kan bidra till det.
När programmet är beslutat och ska genomföras är det en fördel om myndigheten kan utveckla bra och kontinuerliga samarbetsformer med alla som är involverade i
genomförandet på olika sätt utifrån deras specifika uppdrag och ansvarsområden. Det är
då viktigt att det tydligt framgår vilket ansvar olika aktörer har för genomförandet av det
regionala trafikförsörjningsprogrammets olika delar. För att säkerställa detta när det gäller
kommunerna kan till exempel så kallade avsiktsförklaringar upprättas.
SAMORDNING MED ANDRA PLANERINGSPROCESSER
Det är viktigt med en koppling mellan den strategiska långsiktiga nivån som trafikförsörjningsprogrammet representerar och den kortsiktiga trafikplaneringen och övriga åtgärder för att
trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras. Som nämnts i inledningen av denna
vägledning kan inte trafikförsörjningsprogrammet utgöra det enda planeringsdokumentet
för den regionala kollektivtrafiken. Det behöver kompletteras med mer detaljerade planer
och åtgärdsbeskrivningar. Detta gäller inte bara inom den egna regionala kollektivtrafikmyndigheten utan också för övriga aktörer som på något sätt har koppling till kollektivtrafiken. Därför är det en fördel om planeringsprocessen för trafikförsörjningsprogrammen
kopplas ihop med andra regionala utvecklingsprocesser. Det gäller i första hand den
regionala planeringen för infrastruktur och trafiksystem och den regionala utvecklings-
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strategin men också kommunernas översiktsplanering och planer för stadsutveckling.
Bebyggelsestruktur och gatunätets utformning är av stor betydelse för möjligheterna att utforma en attraktiv och effektiv kollektivtrafik och för att underlätta byte mellan olika färdsätt.
Även över länsgräns är det bra om programarbetet kan samordnas då den kollektivtrafik som passerar länsgräns och till störst del består av vardagsresande enligt kollektivtrafiklagen omfattas av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Programmets fokus bör vara på utveckling av kollektivtrafik som samspelar med
andra utvecklingsprocesser och som leder mot de regionala utvecklingsmålen. I processen
kan med fördel också omvärldsfaktorer fångas upp från de olika intressenterna.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är ansvarig för att kollektivtrafiken utvecklas i
riktning mot de mål och den vision som lagts fast i programmet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska alltså beakta all regional kollektivtrafik, såväl upphandlad som kommersiell
samt sådan som bedrivs i egen regi. En förutsättning för att kunna förbättra kollektivtrafiken
är att man utvärderar såväl enskilda satsningar som verksamheten i sin helhet.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Hur ska arbetsfördelningen se ut mellan den regionala kollektivtrafikmyndigheten,
egna aktiebolag och berörda kommuner när programmet ska genomföras?
Det gäller till exempel befogenheten, enligt 3 kap 2§ i kollektivtrafiklagen, att ingå
avtal om allmän trafikplikt och i vilken utsträckning kollektivtrafiktjänster ska kunna
tillhandahållas i egen regi.
2. Hur ska rollfördelningen mellan olika aktörer se ut i övrigt? Vem gör vad?
Hur ska samarbete ske?
3. Leder åtgärderna i den regionala kollektivtrafikmyndigheten och andra aktörers
verksamheter till att de i programmet fastställda målen uppnås? Om detta inte
är fallet, hur ska i så fall åtgärderna och/eller målen justeras i samband med att
programmet revideras? Bör man överväga en annorlunda inriktning och omfattning
för den allmänna trafikplikten?
4. Vilka ytterligare beslut måste fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten?
Vilka beslut behöver fattas i samarbete med angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter?
5. När ska trafikförsörjningsprogrammet uppdateras och hur ska det hållas aktuellt?
6. Hur ska intentionerna i programmet följas upp?
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		 Del 2 | Struktur och huvudsakligt innehåll
Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Vägledningens andra
del innehåller en beskrivning av vad som är viktigt att tänka på i programmets olika avsnitt.
I propositionen till kollektivtrafiklagen framhöll regeringen att de regionala trafikförsörjningsprogrammen till form och huvudsakligt innehåll bör vara likartade i hela landet för att vara
jämförbara, för att underlätta samverkan över länsgränserna och för att programmen ska få
sin avsedda funktion i alla län (Prop. 2009/10:200, sid 49).
Nyttan med jämförbara program är framförallt att det blir enklare för de regionala kollektivtrafikmyndigheternas att inspirera varandra vilket kan leda utvecklingen av den långsiktiga
kollektivtrafikplaneringen framåt. Ytterligare en fördel med liknande struktur i de olika regionala
trafikförsörjningsprogrammen är att de kan fungera som ett tydligt underlag för den nationella
transportplanen där Trafikverket jämför de olika behov som finns i landet och gör prioriteringar.
Det är även av vikt att möjliggöra en jämförelse över tid inom länet genom ett strukturerat
upplägg av programinnehållet så att målen kan följas från år till år. Ett strukturerat upplägg och
ökad jämförbarhet bidrar till den höga status som trafikförsörjningsprogrammet behöver för att
kunna ligga till grund för andra planer.

2. 1 | Nuläge och behovsanalys
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör ha en aktuell nulägesbeskrivning att utgå ifrån
för att kunna bedöma hur olika förändringar i omvärlden kan påverka förutsättningarna för
kollektivtrafikens utveckling. Detta är en grund för att kunna beskriva behovet av kollektivtrafik och sätta upp mål för kollektivtrafikförsörjningen i enlighet med kollektivtrafiklagen.
Behovsanalysen görs för att kartlägga brister och behov, både befintliga och sådana
som kan komma att uppstå i framtiden. Underlag är till exempel olika omvärldsanalyser
och prognoser. Resultatet av denna analys behöver dock inte innebära samma sak som
den framtid programmets mål ska styra mot. En behovsanalys baserad på prognoser och
omvärldsfaktorer är inte detsamma som att fastställa ramarna för målen. Målen kan delvis
styras av prognoser och omvärldsfaktorer men ett strategiskt dokument som trafikförsörjningsprogrammet styrs i hög grad av den regionala utvecklingsstrategin. Med målen kan
den regionala kollektivtrafikmyndigheten styra och förändra de framtida behoven. Mer om
vision och mål finns längre fram i vägledningen.

Foto: Thomas Henrikson

DEMOGRAFI, BEBYGGELSESTRUKTUR OCH MARKNAD
I nulägesbeskrivningen gås de specifika förutsättningarna för respektive län igenom. Den kan
omfatta demografiska förutsättningar och identifierade behov av kollektivtrafik. Utvecklingen när det gäller trafikutbud och resande, kundupplevd kvalitet och trafikekonomi kan
också beskrivas. Andra förhållanden som kan redovisas i detta steg är länsgränsöverskridande trafik, pendlingsmönster (även med bil), genomförd tillgänglighetsanpassning för
personer med funktionsnedsättning och trafikens miljöpåverkan samt hur den befintliga
kommersiella marknaden ser ut.
En del kan vara att precisera utvecklingsbehov i kollektivtrafiksystemet till exempel
när det gäller nya trafikupplägg eller behov av investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur.
Kopplingar till andra befintliga program och planer bör beaktas i nulägesanalysen.
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Antagna beslut och pågående projekt i det egna länet och angränsande regionen är
exempel på delar att belysa.
OMVÄRLDSFAKTORER
Nulägesanalysen kan också med fördel innehålla en kortfattad analys av omvärldsförändringar som har betydelse för kollektivtrafikens utveckling. Sådana omvärldsförändringar
kan till exempel avse ändrade resvanor, teknisk utveckling och förändrade sociala livsmönster. Analysen kan sedan ligga till grund för formulering av utmaningar för framtidens
kollektivtrafik.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Hur har resandet både vad gäller kollektivtrafik och bil, men även andra trafikslag,
utvecklats? Hur stor är kollektivtrafikens marknadsandel? Hur ser resbehoven ut
och hur väl tycker resenärerna att utbudet av kollektivtrafik motsvarar deras behov?
Vilka starka och svaga sidor anser resenärerna finns i den service som erbjuds?
Hur kan vardagsresandet komma att förändras på kortare och längre sikt?
2. Vilket är samhällets behov av kollektivtrafik för att kunna bidra till en hållbar
utveckling när det gäller exempelvis miljö och regional utveckling samt utifrån
regionala och kommunala planer?
3. Vilka intäkter och kostnader genererar kollektivtrafiken? Hur effektiv är den?
Vad är skattesubventionsgraden? Vilken kollektivtrafik bedrivs på rent kommersiella villkor och vilken trafik ansvarar det offentliga för? Hur finansieras den?
Vilka utvecklingsplaner har trafikföretagen? Hur ser de gällande avtalen i den
upphandlade trafiken ut idag?
4. Hur kommer olika förändringar i omvärlden att påverka förutsättningarna för att
utveckla det kollektiva resandet och kollektivtrafikens möjligheter att bidra till en
hållbar utveckling? Vilka är hoten och möjligheterna?
5. Hur ser befolkningssammansättningen ut? Vilka utmaningar står regionen inför
i dagens läge?

2. 2 | Vision och värdegrund
Det är bra om arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i regionen samspelar med den
regionala visionen. Det innebär att arbetet med den regionala kollektivtrafiken tar sin utgångspunkt i de regionala utvecklingsmålen och den regionala visionen, men arbetet med
trafikförsörjningsprogrammet kan även ge inspel till dessa. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör därför inte ta fram en egen vision i trafikförsörjningsprogrammet utan
anknyta till den mer övergripande regionala visionen.
För att kunna ta steg i riktning mot visionen krävs att samhället använder kollektivtrafiken som ett strategiskt verktyg för att nå olika samhällsmål ifråga om miljö, regional
utveckling, tillväxt, jämställdhet med mera.
Den regionala visionen behöver översättas utifrån ett kollektivtrafikperspektiv till en
värdegrund i trafikförsörjningsprogrammet, det vill säga ett sätt att definiera det önskade
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framtida resandet och utvecklingen i länet. Det är viktigt att de förtroendevalda känner att
de äger visionen. Den fungerar som en försäkran riktad till medborgarna och kan ses som
ett löfte från politiken att hålla fast vid. Därför är det av vikt att visionens innebörd diskuteras utifrån vad den innebär för kollektivtrafiken med alla intressenter och politiken under
processens gång med en strävan att få en gemensam syn. Slutligen behöver visionens
innebörd förklaras i det färdiga programmet.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vilken vision har vi för framtiden i vår region? Hur uttrycks visionen i dokument
som RUS/RUP, länstransportplaner etc? Hur kan vi översätta denna vision till ett
kollektivtrafikperspektiv?

Foto: Toby Burrows

2. Hur blir vår vision en gemensam ledstjärna i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken? Vad krävs i form av samråd och dialog för att ta reda på och diskutera
aktörernas olika synsätt?
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2. 3 | Långsiktiga mål för kollektivtrafiken
Trafikförsörjningsprogrammet bör enligt propositionen utformas så att det kan ”underlätta
användningen av kollektivtrafiken som ett instrument för samhällets utveckling” (Prop
2009/10:200, sid 46). För att kunna användas i detta syfte behöver programmen innehålla
långsiktiga och styrande mål som den regionala kollektivtrafiken kan planeras utifrån.
Lagstiftaren skriver: ”Klart definierade mål är väsentliga för att uppnå god kvalitet på de
kollektivtrafiktjänster som erbjuds resenärerna. I formuleringen av dessa mål är det av
betydelse att i ett första skede skilja målen från de medel som står till förfogande. Myndigheterna bör tydligt ta ställning till vad de vill uppnå med trafiken innan arbetet påbörjas med att
närmare precisera eller utforma ett önskat kollektivtrafikutbud.” (Prop 2009/10:200, sid 47).
De regionala målen för kollektivtrafiken beskriver övergripande politiska mål som
sedan kan brytas ned. Målen kan med fördel samspela med de regionala utvecklingsmålen
och utgå från de nationella transportpolitiska målen. Att arbeta med visionsstyrda mål istället
för det mer traditionella prognosstyrda planeringssättet kan underlätta kopplingen till den
regionala utvecklingsplaneringen.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I ETT HELHETSPERSPEKTIV
En bärande tanke i propositionen är att utvecklingen av kollektivtrafiken bör ske utifrån
kollektivtrafikens starka koppling till annan samhällsutveckling. I lagstiftningens förarbeten
konstateras att kollektivtrafik verkar i en komplex omgivning där strategiska beslut om
kollektivtrafik behöver samverka med andra beslut om till exempel bebyggelseplanering,
regional utveckling, miljöförbättrande åtgärder och investeringar i transportinfrastruktur.
Lagstiftningen betonar kollektivtrafiken som ett medel att uppnå mål inom andra samhällsområden, till exempel tillgänglighet, miljö och tillväxt. Det betyder att utveckling av kollektivtrafiken i ökad utsträckning måste ses ur ett helhetsperspektiv där mål och inriktningar för
regionernas utveckling samverkar med planeringen av kollektivtrafiken. I praktiken betyder
detta att kollektivtrafikens utvecklingsinriktning får ett bredare perspektiv än resande och
marknadsandel.
Till exempel har många regioner mål om regional balans där hela regionen ska vara
tillgänglig även för de människor som inte har tillgång till egen bil. Dessa ambitioner ställer
krav på att kollektivtrafiksystemet utvecklas även utanför de stråk som har många resande
och hög kostnadseffektivitet. Utifrån ett politiskt helhetsperspektiv måste alltså resurser
satsas även utanför dessa stråk. Ensidigt prioriterade mål om ökad marknadsandel eller
fördubblat resande ställer däremot krav på att huvuddelen av resurserna koncentreras till
just dessa stråk.
Detta exempel visar på behovet att, enligt lagstiftningens intentioner, vidga perspektivet
för kollektivtrafikens utveckling. Utveckling av kollektivtrafiken i ett helhetsperspektiv innebär
därmed att de regionala ambitionerna inom andra samhällsområden utgör en grund och
att kollektivtrafikens utvecklingsinriktning samspelar med de politiska ambitionerna inom
dessa områden.
TRANSPORTPOLITISKA MÅL
De transportpolitiska målen är utgångspunkten för statens åtagande, men de fungerar
också som stöd för regional och kommunal planering. Transportpolitikens övergripande
mål är att säkerställa en samhällsekonomiska effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål stöds av
ett funktionsmål och ett hänsynsmål som rör säkerhet, miljö och hälsa. Enligt funktionsmålet ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till att alla
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får en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle. Enligt hänsynsmålet ska transportsystemets utformning anpassas så att
ingen dödas eller skadas allvarligt men också bidra till att miljökvalitetsmålen och ökad
hälsa uppnås.
TVÅ KATEGORIER AV MÅL I TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
De mål som tas fram för den långsiktiga kollektivtrafikförsörjningen kan delas in i två olika
kategorier. Den ena är samhällsekonomisk effektivitet eller samhällsnytta och den andra
handlar om medborgerliga rättigheter. Transportsystemet bör dels vara samhällsekonomiskt
effektivt, dels förse alla medborgare med en grundläggande tillgänglighet.
Att uppnå samhällsekonomisk effektivitet är ingen garanti för att man uppnår det
politiskt önskvärda samhället. Allt kan inte värderas i ekonomiska termer, inte ens i samhällsekonomiska. Mål som baseras på samhällsekonomisk effektivitet bör därför kompletteras
med mål om och kriterier för medborgerliga rättigheter och andra sociala aspekter.
SAMHÄLLSNYTTOR FÖR RESENÄRER
För många kollektivtrafikmyndigheter handlar planeringen av kollektivtrafik och samhällsbygget i stort om att bryta den så kallade bilnormen, det vill säga motverka det bilberoende
som vi byggt upp. Anledningarna till detta kan till exempel vara att det utbredda bilresandet
skapar trängsel och miljöproblem. Kollektivtrafiken blir då ett medel i sig för att nå samhällsnytta i form av bättre framkomlighet och minskad miljö- och hälsopåverkan, ett viktigt syfte
för kollektivtrafiken. Beroende på hur kollektivtrafiken utformas kan den bidra i större eller
mindre utsträckning till dessa samhällsnyttor.
Det kan vara mycket resurskrävande och svårt att i praktiken göra en heltäckande
och rättvisande beräkning av kollektivtrafikens samhällsnytta. Då kan en enklare och mer
översiktlig bedömning av samhällsnyttan vara aktuell. Vad bör den regionala kollektivtrafikmyndigheten tänka på när mål ska sättas för kollektivtrafiken så att den ger ökad
samhällsnytta?
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En vägledning kan vara de tidsvärden som finns i Trafikverkets ASEK-rapport. Dessa kalkylvärden visar resenärernas genomsnittliga betalningsvilja för att få restiden minskad med
en timme. Tidsvärdena är olika beroende på färdmedel och beroende på om det gäller
minskning av normal åktid, minskade förseningar eller minskning av byten mellan tåg eller
bussar. Värdena har tagits fram genom särskilda tidsvärderingsstudier där resenärer har
intervjuats och deras val mellan restid och pengar har undersökts. Den största betalningsviljan för förkortad restid gäller förseningar och förseningstid. Värderingen av att slippa
förseningar är 3,5 gånger så stor som värderingen av att den normala restiden förkortas.
Punktlighet är alltså en av de viktigaste faktorerna för resenärerna. Det näst viktigaste för
resenärerna är att få minskad bytestid (2,5 gånger högre än för normal åktid).
Det är viktigt att komma ihåg att dessa tidsvärden endast representerar det nuvarande
läget med dagens resenärer och fysiska strukturer, samt att de regionala politiska prioriteringarna inte behöver överensstämma med de samhällsekonomiska modellerna. Resmönster och preferenser förändras, vilket bör beaktas när målen sätts. I ett förändringsarbete mot en högt ställd vision kan också vissa mönster behöva förändras. För att nå en
vision kan inte målen sättas enbart utifrån prognoser och befintliga beteenden.
HUR KAN UTFORMNINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN STÖDJA
MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER?
Det är viktigt att ta fasta på målet om viss grundläggande tillgänglighet för alla i den
regionala kollektivtrafiken. Det innebär framförallt att tillgodose transportbehovet för de
som inte har några andra alternativ och de med särskilda behov. Det kan till exempel gälla
personer med funktionsnedsättning där kollektivtrafikens utformning har stor betydelse
för resandet. Flera av dessa områden, framförallt när det gäller tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning, har dessutom sin grund i lagstiftning som den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska beakta. Det kan alltså sägas handla om rättighetsbaserade mål.
Förutom rätten till viss grundläggande tillgänglighet kan det också handla om ett
rättviseperspektiv som regionen i fråga har pekat ut, till exempel att det ska vara möjligt
att leva och verka även på landsbygden. Då behövs ett visst kollektivtrafikutbud i gles-
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befolkade delar även om samhällsekonomiska beräkningar inte förordar det. Andra aspekter
som inte alltid kommer fram i samhällsekonomiska beräkningar, men som den regionala
kollektivtrafikmyndigheten kan vilja verka för, är jämställdhet, jämlikhet och integration.
Dessa områden kan behöva målsättas om regionen bedömer dem som viktiga. Subventionerade avgifter gör kollektivtrafiken tillgänglig för de som har låga inkomster.
Samhällsekonomin måste inte vara styrande vid planering av åtgärder för att nå
denna typ av mål, men myndigheterna kan försöka uppnå synergieffekter av rättighetsbaserade och samhällsekonomiska mål. I praktiken går dessa ofta in i varandra. Det kan
dock vara viktigt att på ett systematiskt sätt gå igenom dessa rättighets- och rättviseaspekter så att de inte missas i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet. Ett sätt kan
vara att genomföra en social konsekvensbedömning.
HÅLLBAR UTVECKLING GENOM TRE HÅLLBARHETSBEGREPP
Enligt kollektivtrafiklagen ska åtgärder för att skydda miljön beskrivas i trafikförsörjningsprogrammet. En målmodell för kollektivtrafiken kan med fördel utgå från hållbarhet som
en grund för all samhällsutveckling. Hållbarhet handlar då inte bara om att skydda miljön
utan kan ses som ett bredare begrepp som omfattar en process och en utveckling som
säkerställer god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Det är en
samhällsutveckling som utgår från demokratiska värderingar där alla individer har förutsättningar och vilja att medverka och ta aktiv ställning för lokal och global utveckling.
Hållbar utveckling har tre ömsesidigt beroende dimensioner: ekologisk, ekonomisk
och social. Om en av dessa dimensioner saknas går det inte att uppnå en hållbar utveckling.
Den ekologiska dimensionen, beroendet av naturen och dess kretslopp, utgör ramen för
en hållbar utveckling. Den ekonomiska hållbarheten bygger på en balanserad ekonomisk
tillväxt, utan negativa effekter för människor och med begränsad förbrukning av naturresurser. Ekonomisk hållbarhet handlar även om att tillgodose välfärd och främja en
hållbar arbetsmarknad. Den sociala hållbarheten innebär att människor har en godtagbar levnadsstandard och att fördelningen av samhällets resurser är någorlunda rättvis.
Ett socialt hållbart samhälle har också förmågan att tillgodose alla människors grundläggande behov och att hjälpa till att lösa problem i olika livssituationer. Jämställdhet,
hälsa och integration är några av de viktiga faktorerna i begreppet social hållbarhet.
Transporter har en stor betydelse för hur väl hållbarhet kan uppnås. Det handlar till
exempel om hur viktig kollektivtrafiken är för att näringslivet i en region ska kunna utvecklas
och få tillgång till kompetent arbetskraft. Inspiration för delarna om ekologisk hållbarhet
kan bland annat hämtas från det branschgemensamma miljöprogrammet.1
SYNERGIER OCH KONFLIKTER MELLAN OLIKA MÅL
Vid användning av hållbarhetsbegreppet i trafikförsörjningsprogrammet, till exempel när
mål tas fram, kan begreppets olika beståndsdelar av hållbarhet beaktas och gås igenom
i processen så att synergier och eventuella konflikter tydliggörs och kan hanteras. De tre
hållbarhetsdelarna hänger ihop, och kan med fördel balanseras och förankras med politiken
mot visionen. I slutändan är det politiken som avgör hur de tre ska samverka och hur
prioriteringen dem emellan ska se ut. Detta gäller generellt för alla trafikförsörjningsprogrammets mål. Det kan vara bra att begränsa antalet mål så att synergier och konflikter
på enkelt kan tydliggöras.
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) www.partnersamverkan.se

BEBYGGELSEPLANERING OCH KOLLEKTIVTRAFIK
På de flesta områden avseende kollektivtrafiken är samplanering med kommunernas
bebyggelseplanering mycket viktig. Bebyggelsen hänger starkt samman med resandeströmmarna. Hur planeras bebyggelsen? Planeras den för god tillgänglighet och utifrån ett
resurseffektivt synsätt? På vilka sätt kan detta framgå i målen i trafikförsörjningsprogrammet? I Trafikverkets och SKL:s planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST står mer om detta.
EKONOMISK KONSEKVENSANALYS AV MÅLEN
Målen kan med fördel kostnadsbedömas, vilket innebär att de ekonomiska konsekvenserna av målen beräknas på en övergripande nivå för att underlätta genomförandet av
programmet. När den regionala kollektivtrafikmyndigheten har kunskap om kostnaderna
för de olika målen kan särskilda mål för kostnadseffektiviteten i kollektivtrafiksystemet och
dess olika delar lättare formuleras. Om kollektivtrafiken bedrivs effektivt och affärsmässigt
kan medborgarna få ”mer kollektivtrafik för pengarna”.
TIDSHORISONT FÖR MÅLEN
Tidshorisonten i trafikförsörjningsprogrammet kan med fördel anpassas efter tidshorisonten
i andra strategiska dokument, som regionala utvecklingsmål och infrastrukturplaner.
Det kan också vara av vikt att den regionala kollektivtrafikmyndigheten beaktar etappmål, så att det långsiktiga arbetet byggs upp stegvis.
MÅLEN BÖR KUNNA FÖLJAS UPP
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Foto: Ola Åkeborn

SKL:s Öppna jämförelser kan vara en hjälp vid framtagning av måltal för att få en storhet
som kan följas upp. Med hjälp av Öppna jämförelser kan måltalen också i större utsträckning
utformas enhetligt över landet.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vilka mål sätter vi upp för kollektivtrafiken för att nå de transportpolitiska och
regionala utvecklingsmålen?
2. Vad är viktigast att fokusera på om kollektivtrafiken ska vara ett strategiskt verktyg
för att utveckla ett hållbart samhälle och nå angelägna samhällsmål beträffande
tillgänglighet, regional utveckling, miljö med mera?
3. Hur ser programmets koppling till andra planer för samhällsplanering och infrastrukturplanering ut?
4. Hur avgränsas det geografiska område som programmet omfattar med hänsyn
till hållbara arbetsmarknadsregioner?
5. Vilka mål sätter vi upp för kostnadseffektiviteten i den avtalsreglerade kollektivtrafiken?
6. Vilka mål vill vi uppnå för att skydda miljön?
7. Vilka övergripande åtgärder ska vidtas för att skydda miljön? Vilka åtgärder
ska vidtas för att få kollektivtrafiken att bidra till en hållbar regional utveckling
med mera?
8. Vilka åtgärder avser kommunerna att ta särskilt ansvar för i syfte att uppnå målen?
Hur kan kollektivtrafiken bli mer normerande i den fysiska planeringen? Hur kan
samarbetet med kommunerna se ut i dessa frågor?

2. 4 | Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska enligt lagen innehålla tidsbestämda mål
och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med
funktionsnedsättning, samt de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer. Detta kapitel ger vägledning i hur tillgänglighetsmål och tillgänglighetsåtgärder
samt tillgängliga bytespunkter och linjer kan beskrivas i trafikförsörjningsprogrammet.
BEFINTLIGT REGELVERK
En entydig definition av begreppet ”fullt tillgänglig” saknas. Kollektivtrafiklagen har inget
krav på vad begreppet ska innehålla. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har att
följa befintlig lagstiftning som en lägstanivå.
I diskrimineringslagen (2008:567) sägs i 1 kap 4§ att i denna lag avses med diskriminering ”3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska
komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är
skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till:
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan
verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse.”
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Europaparlamentets och rådets förordningar om passagerares rättigheter innehåller regler
som måste beaktas. Det gäller förordningarna (1371/2007) för tågresenärer, (1177/2010)
för resor till sjöss och inre vattenvägar samt (181/2011) för buss. För busstrafik gäller även
”bussdirektivet” (2001/85).
För byggnader, det vill säga stationer och terminaler, hänvisas till befintliga lagar
och föreskrifter såsom:
•

•
•
•
•

Plan och bygglagen, 3 kap 18 § (allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader skall göras tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga).
Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:5, ALM 2.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd, BFS 2011:13 HIN 3.
BBR 18 (BFS 2014:3).
TSD PRM, Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014.

Standardnivån på de olika ingående faktorerna i begreppet full tillgänglighet kan också
med fördel baseras på aktuell nationell och internationell forskning. Rapporter inom
transportforskning finns på www.transportportal.se. VGU, Trafikverkets och SKL:s regler
för vägars och gators utformning, kan också vara ett stöd i arbetet med tillgänglighet i
trafikförsörjningsprogrammet.
HUR KAN FULL TILLGÄNGLIGHET BESKRIVAS I TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET?
Som sagts ovan finns ingen enhetlig definition av begreppet fullt tillgänglig. Det finns
många typer av funktionsnedsättningar och de ställer olika krav. Om fordon och infrastruktur anpassas så att de blir användbara för de flesta som har nedsatt rörelseförmåga,
hörselnedsättning, nedsatt syn och i viss utsträckning kognitiva funktionsnedsättningar
(orienterbarhet), så har man kommit långt. Om detta kan sägas innebära att den allmänna
kollektivtrafiken är fullt tillgänglig är oklart.
En förutsättning för tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken är att alla berörda
aktörer samverkar så att helheten blir anpassad. Det gäller att både bytespunkt och fordon
är anpassade för att tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning ska uppnås.
Mål för färdtjänst är tätt kopplade till tillgänglighetsmålen. Det är därför bra om de
är samordnade med övriga tillgänglighetsmål så att det finns en vision om hur resenärer
med funktionsnedsättningar kan resa i framtiden oavsett färdslag. Även om målet med
tillgänglighetsanpassningen i den allmänna kollektivtrafiken är att öka möjligheterna för
fler att resa med den kommer färdtjänsten även framöver att spela en viktig roll. För vissa
resenärer behövs helt eller delvis färdtjänst för att göra hela resan fullt tillgänglig. Det
finns funktionsnedsättningar som alltid kommer att kräva andra transportsätt än allmänna
kollektiva transporter. Det finns en stor mängd olika funktionsnedsättningar, som dessutom
kan förekomma i flera olika kombinationer och som drabbar den enskilde olika från individ
till individ. Därför går det inte att göra den allmänna kollektivtrafiken fullt tillgänglig för alla.
För att den regionala kollektivtrafiken ska bli fullt tillgänglig för alla är det därför av
största vikt att färdtjänst och allmän kollektivtrafik ses som två delar av ett sammanhängande
system. Kombinationer av allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter såsom
färdtjänst kan med fördel beaktas i trafikförsörjningsprogrammet, både vad gäller mål och
i redovisningen av tillgängliga bytespunkter och linjer.
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TILLGÄNGLIGHETSMÅL I TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Trafikförsörjningsprogrammet behöver innehålla tidsbestämda tillgänglighetsmål samt
åtgärder för tillgänglighetsanpassning. När tillgänglighetsmålen sätts kan myndigheten med
fördel använda det så kallade Base of the pyramide-synsättet 2, vilket innebär att om ett
samhälle tillfredsställer behoven hos de grupper som har störst behov blir det attraktivare
och bättre för alla medborgare. Om man har en grundfilosofi om att så många som möjligt
ska kunna använda sig av kollektivtrafiken på egen hand oavsett funktionsnedsättning,
kommer man ganska långt.
Inget hindrar att den regionala kollektivtrafikmyndigheten sätter mål i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet som är högre än lagstiftningsnivån. Myndigheten bör då
beakta konsekvenserna av detta med tanke på att vissa knutpunkter ägs av andra aktörer,
och att detta kan kräva mer av dialog och samarbete, samfinansiering etc men självklart
ska det leda till bättre tillgänglighet för resenärerna. I trafikförsörjningsprogrammet bör
den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgå ifrån att kommersiella aktörer endast följer
lagkrav och företagsekonomiska vinstkrav. Om företagen kan gå med vinst (på kort eller
lång sikt) genom att överträffa kravnivån (exempelvis tack vare att varumärket stärks och
företaget får fler nöjda kunder) kommer de att göra det, annars inte. En dialog med trafikföretagen är därför viktig utifrån tillgänglighetsaspekterna i trafikförsörjningsprogrammet.
TILLGÄNGLIGA BYTESPUNKTER OCH LINJER

Foto: Thomas Henrikson

Trafikförsörjningsprogrammet bör beskriva dels vilka stråk som redan är fullt tillgängliga,
dels vilka som planeras bli tillgänglighetsanpassade och när. Det är bra om den regionala
kollektivtrafikmyndigheten kan beakta resenären både som läsare av programmet och
som användare av den kollektivtrafik som programmet ska leda till. Denna del i trafikförsörjningsprogrammet kan ses som en hjälp för resenären i både det nuvarande och det
framtida resandet. Även om en relativt detaljerad genomgång av tillgänglighetsanpassningsplanerna krävs, kan det hållas på en övergripande nivå och de exakta åtgärderna
och genomförandeplanerna behöver inte vara en del av trafikförsörjningsprogrammet.

2)

BOP: Hart, Stuart L. Capitalism at the crossroads: The unlimited business opportunities in solving the
world’s most difficult problems. Pearson Education, 2005.
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Etappbeskrivning utifrån ett resenärsperspektiv
I planen för framtida tillgänglighetsanpassning kan myndigheten med fördel peka ut
prioriterade bytespunkter och bytesstråk med namn och beskrivning. Kännedom om vilka
resrelationer som gagnar flest resenärer och därmed även är mest kostnadseffektiva att
tillgänglighetsanpassa kan ge vägledning om vilka etapper som kan tillgänglighetsanpassas
först och vilka som kan åtgärdas i ett senare skede. En hjälp vid framtagning av dessa
stråk och punkter är det prioriterade nätet, det vill säga Trafikverkets utpekade nät.
Ett råd är att utgå ifrån resenären och var denne stiger av och på, och inte endast
linjenätssträckningarna. Bara för att en linje är en stomnätslinje eller har många resenärer
betyder det inte att alla hållplatser längs med sträckan behöver vara prioriterade för tillgänglighetsanpassning. På en sträcka med många påstigande vid startpunkten och många
avstigande vid slutstationen är det betydligt fler som gagnas om tillgänglighetsanpassning
av mål- resp startpunkterna prioriteras framför hållplatserna längs med sträckan.
Hela resan
Stor vikt bör läggas vid ”hela resan”-perspektivet. Detta innebär inte att alla gator och
vägar och hållplatser behöver ingå. Det är bra med samordning mellan tillgänglighetsanpassning av fordon och bytespunkt. Om de fordon som angör en viss bytespunkt inte är
tillgängliga för en resenärskategori med funktionsnedsättning så hjälper det inte att bytespunkten är anpassad för dessa resenärer. Sammanfattningsvis är det viktigt att prioritera
såväl utifrån ett stråk- och effektivitetstänk som att integrera både infrastruktur och fordon
i tillgänglighetsplanen.
INFORMATION TILL RESENÄREN
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Foto: Karl-Johan Hjertström

Att veta hur en bytespunkt är utformad och utrustad är oerhört viktigt för resenärer med
funktionsnedsättningar. Därför kan det i trafikförsörjningsprogrammet, till exempel i en
bilaga, vara bra att beskriva samtliga bytespunkter oavsett om de är fullt tillgängliga eller
ej så att resenären själv kan avgöra om bytespunkten är användbar eller inte utifrån sina
möjligheter och begränsningar. Ett annat sätt att tillhandahålla tillgänglighetsinformation
för resenärerna är genom en databas. I denna kan myndigheten samt andra aktörer kontinuerligt uppdatera och lägga till tillgänglighetsstandarden för kollektivtrafiken. I lagens
mening är det dock inte troligt att en redovisning av tillgängliga bytespunkter i en databas
är tillräcklig utan redovisningen måste ingå i ett trafikförsörjningsprogram som antas vid
ett fast tillfälle. Databasen kan dock vara en bra komplettering till denna redovisning.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vilka tillgänglighetsmål sätter vi upp för personer med funktionsnedsättning?
Vad innebär full tillgänglighet i vår region?
2. Vilka åtgärder kan vidtas för att säkerställa en hög kvalitet i fråga om tillgänglighet
för resenärerna, enkelhet, trygghet, säkerhet med mera? Vilka särskilda åtgärder
kan vidtas för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning?
3. Vilka åtgärder kan vidtas för att integrera särskilda persontransporter i form av
färdtjänst, skolresor, sjukresor med mera i den allmänna kollektivtrafiken?
Hur kan samverkan mellan dem beskrivas i programmet?
4. Vilka stråk är prioriterade för att tillgänglighetsanpassas? Vilka är redan tillgänglighetsanpassade och hur ser utbyggnadsplanen ut?
5. Hur planeras bebyggelsen i regionen? Planeras den för god tillgänglighet och
utifrån ett resurseffektivt synsätt?

2. 5 | Strategiska val
I detta avsnitt beskrivs trafikförsörjningsprogrammet olika strategiska inriktningar. I detta
ingår bland annat former för marknadsanalys och dialog med trafikföretagen, roller och
processer, samt avvägningar för allmän trafikplikt.
Det är bra om det regionala trafikförsörjningsprogrammet är så tydligt och styrande
att det kan utgöra underlag för planering hos så vitt skilda aktörer som kommunerna,
andra lokala och regionala intressenter, olika statliga myndigheter samt trafikföretag med
flera. Fokus bör vara det som är viktigast för att utveckla kollektivtrafiken i riktning mot den
regionala visionen. Det handlar om att göra olika strategiska val utifrån målen, behovsanalysen och de framgångsfaktorer som definierats inledningsvis i trafikförsörjningsprogrammet för att på så sätt kunna ta målmedvetna steg i riktning mot visionen.
MARKNADSÖPPNING
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att kollektivtrafikföretag fritt får etablera kommersiell
kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment. Enligt propositionen har både
offentligt initierad och kommersiellt bedriven kollektivtrafik viktiga egenskaper att tillföra
det samlade kollektivtrafikutbudet. Tillträdet till kollektivtrafikmarknaden är därför öppet för
alla som har grundläggande verksamhetstillstånd. Det innebär att kommersiell trafik alltid
kan etableras i regionen, oavsett vilka beslut den regionala kollektivtrafikmyndigheten fattar.
ALLMÄN TRAFIKPLIKT
Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisa alla former av regional kollektivtrafik, både
trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser
att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt (Lag 2010:1065, 2 kap. 10 §). Kollektivtrafiklagstiftningen i Sverige är anpassad till EU:s regelverk 3 där kollektivtrafik har definierats
som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är enligt kollektivtrafiklagen behörig myndighet
att fatta beslut om allmän trafikplikt enligt kollektivtrafikförordningens bestämmelser.
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) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 23 oktober 2007 om kollektivtrafik
på järnväg och väg.
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Foto: Patrik Svedberg

Kollektivtrafikmyndigheten får inte överlåta beslut om allmän trafikplikt. Befogenhet att
ingå avtal om allmän trafik får dock överlämnas till aktiebolag eller till kommun för trafik
inom kommunen.
I EU-förordningen fastställs hur de behöriga myndigheterna kan ingripa för att se till
att det tillhandahålls tjänster av allmänt intresse på kollektivtrafikområdet som bland annat
är tätare, säkrare, av bättre kvalitet eller billigare än vad den fria marknaden kan erbjuda.
För att säkerställa detta kan kollektivtrafikmyndigheten ingå avtal med kollektivtrafikföretag
genom att införa allmän trafikplikt. För att kunna ingå avtal om allmän trafikplikt måste
myndigheten genom beslut ha fastställt vilken trafik som omfattas av allmän trafikplikt och
vad den allmänna trafikplikten innebär.
I teorin betyder detta att kollektivtrafikmyndigheten kan besluta om att avstå allmän
trafikplikt om de mål som redovisas i trafikförsörjningsprogrammet kan uppfyllas utan att
avtal med ett trafikföretag upprättas.
Beslut om allmän trafikplikt ska baseras på länsinvånarnas och samhällets behov
av kollektivtrafik. Det finns en koppling mellan beslut om allmän trafikplikt och trafikförsörjningsprogrammet, i och med att dessa beslut bör harmoniera med målen i trafikförsörjningsprogrammet. Det är därför bra om kollektivtrafikmyndighetens bedömning av
möjligheter att bedriva kollektivtrafik på kommersiella villkor tydligt redovisas i trafikförsörjningsprogrammet. Detta gäller också myndighetens avvägningar inför beslut om allmän
trafikplikt. Sådana avvägningar kan till exempel avse medborgarnas behov av tillgänglig
kollektivtrafik eller trafikens miljöpåverkan.
Trafikförsörjningsprogrammet kan med fördel innehålla en tydlig beskrivning av
myndighetens process för beslut om allmän trafikplikt och ange de kriterier som tillämpas
i bedömningen av vilken trafik som ska omfattas av allmän trafikplikt. Sådana kriterier
kan grundas på bedömningar av hur upphandlad respektive kommersiell trafik påverkar
myndighetens övergripande mål för till exempel resandeutveckling, kundnöjdhet, miljö och
tillgänglighet. Myndigheten har dock ingen möjlighet att ställa krav på den kommersiella
trafiken. Möjligheter för kommersiell trafik måste istället analyseras utifrån sammantagna
effekter av kommersiell respektive upphandlad trafik. Analysen kan utgå från en sammanfattad bedömning av hur väl den föreslagna kommersiella trafiken kan bidra till att uppfylla
de regionala målen för kollektivtrafiken.

PÅVERKAN PÅ TRANSPORTBRANSCHEN
Den inriktning och de beslut som baseras på det regionala trafikförsörjningsprogrammet
påverkar branscher som taxi, tåg och buss. Det är viktigt att fullt ut förstå konsekvenserna
av fattade beslut för den långsiktiga utvecklingen av dessa branscher i den egna regionen.
Hit hör avvägningar som beslut om allmän trafikplikt eller inte, riktlinjer för upphandlad
trafik i stora eller små paket vilket ger olika möjligheter för stora och små företag, val av
kontraktsform och mycket annat.
Marknadsanalys - en av grunderna för beslut om allmän trafikplikt
”Även om den regionala kollektivtrafikmyndigheten inte behöver avvakta de kommersiella företagens initiativ menar regeringen att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
bör föra en dialog med berörda företag om vad kommersiell kollektivtrafik kan bidra
med i kollektivtrafikförsörjningen innan myndigheten själv agerar med allmän trafikplikt
och avtal.” (Proposition 2009/10:200, sid 41)
”Regeringen anser att det ur ett resenärsperspektiv är viktigt att trafikförsörjningsprogrammen blir trafikslagsövergripande och omfattar såväl upphandlad som kommersiell kollektivtrafik. Ett resonemang bör föras om vilken trafik som anses behöva
upphandlas och vilken trafik som myndigheten bedömer kan tillhandahållas av
befintlig eller tillkommande kommersiell trafik. En viss marknadsanalys är nödvändig
för att kunna bedöma var trafik på kommersiella grunder kan tänkas bedrivas och var
upphandling av trafik kan vara nödvändig. Myndigheterna ska därför i samband med
utarbetandet av programmen föra en dialog med operatörer, kollektivtrafikföretag och
andra intressenter”. (Proposition 2009/10:200, sid 47)
Kollektivtrafikmyndighetens uppfattning om var i den egna regionen trafik på kommersiella grunder kan vara möjlig utreds inom trafikförsörjningsprogrammets marknadsanalys. Det är därför naturligt att myndigheten samverkar med trafikföretagen i arbetet
med denna del av trafikförsörjningsprogrammet. I lagstiftningens förarbeten betonas också
vikten av att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna utvecklar trafiken i dialog med de
kommersiella aktörerna och att det i samband med utarbetandet av trafikförsörjningsprogrammet genomförs en marknadsanalys. Marknadsanalysen i trafikförsörjningsprogrammet kan vara mer översiktlig än den marknadsanalys som genomförs inom ramen
för samråd inför upphandling (SIU). Det är viktigt att arbetet utgår från en förståelse och
respekt för de olika aktörernas mål och drivkrafter i sina respektive verksamheter och att
det präglas av öppenhet och transparens.
Arbetet med marknadsanalysen kan ta sin utgångspunkt i kollektivtrafikmyndighetens egna bedömningar och redovisning av planerad samhällsutveckling, till exempel
när det gäller större exploateringar för bostäder och arbetsplatser samt infrastrukturinvesteringar. Redovisningen kan också omfatta stråk som skulle kunna vara av intresse
för kollektivtrafik på kommersiella villkor. Det kan till exempel vara stråk med en hög
självfinansieringsgrad eller stråk där man bedömer att det finns en stor betalningsvilja hos
resenärerna. Det är också viktigt att myndigheten gör en bedömning av var i regionen de
potentiella framtida stora resenärsflödena finns, oavsett trafikslag. Dessa kan självklart
inte anges på någon detaljerad geografisk nivå i ett trafikförsörjningsprogram, men bör
ändå vara så pass tydligt beskrivna att en diskussion om allmän trafikplikt kan göras
utifrån dem. Utifrån beskrivning av stråk och områden kan myndigheten få en uppfattning
om var i trafiksystemet det finns potential, och var det är önskvärt att utveckla trafik på
kommersiella villkor. Kollektivtrafikmyndighetens bedömning kan därefter speglas mot
trafikföretagens uppfattning.
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Utifrån sin legala skyldighet, bedömer myndigheten vilken kollektivtrafik som kan utföras
på kommersiell grund. Myndigheten ser alltså i marknadsanalysen (i ett första steg) till
företagens lönsamhet, genom att titta på vilken trafik som kan bära sig. I kriterierna för allmän
trafikplikt bedömer man sedan utifrån fler faktorer. Därför kan en linje eller en viss typ av
trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund ändå läggas inom den allmänna
trafikplikten, trots att den bär sig.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan utöver analysen av vilken kollektivtrafik som kan bära sig på kommersiell grund, tillsammans med företagen försöka hitta
gemensamma lösningar som uppfyller målen och där de olika intressena kan samverka.
Hur stor del av den trafik och de åtgärder som leder mot mål kopplade till samhällsekonomi
bör upphandlas, och till hur stor del har den kommersiella trafiken bättre förutsättningar
att uppfylla målen? Detta kan med fördel övervägas när grunderna för allmän trafikplikt
tas fram i programmet.
AVTALSPROCESSEN
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Foto: Katja Kircher

En risk för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är att den trafik som lämnas till de
kommersiella företagen, det vill säga som inte upphandlas, i framtiden kan utebli eller inte
lyckas uppnå målnivåerna. Denna farhåga kan i vissa fall leda till att trafik upphandlas ”för
säkerhets skull”. Ett sätt att öka samverkan i syfte att minska risken för sämre eller uteblivet
trafikutbud och istället uppnå ett mer kreativt och utvecklat utbud för resenärerna är att
vidga diskussionen om kommersiell trafik till att också omfatta trafik som kan upphandlas
och drivas med olika typer av avtal som grund.
I diskussionerna mellan kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretagen kan man därför
ägna uppmärksamhet åt de utvecklade avtalsformer för den upphandlade trafiken som är
resultatet av ett flerårigt branschsamarbete. De nya avtalsformerna kompletteras av en
beskrivning av en avtalsprocess som bygger på ambitionen om utvecklade samarbetsformer, ökad affärsmässighet och förbättrat utbud för resenären. Avtalsprocessen består
av processbeskrivningen och av mallavtal och kravbilagor som visar hur man vid upphandling
kan ställa funktionella krav i syfte att ge trafikföretagen möjlighet att föreslå kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser dessa. Materialet, som beskriver innehåll i arbetsprocess
och mallavtal, är fritt att använda och kan hämtas på www.partnersamverkan.se.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vad är viktigast att fokusera på för att kollektivtrafiken ska leda till måluppfyllnad?
2. Hur kan den kommersiella kollektivtrafiken och den upphandlade trafiken samexistera för att uppnå målen gemensamt?
3. Inom vilka delar kan den kommersiella trafiken bidra till måluppfyllnad?
Hur stor del av den trafik och de åtgärder som leder mot mål kopplade till samhällsekonomi bör upphandlas och till hur stor del kan den kommersiella trafiken
bättre uppfylla målen?
4. Inom vilka delar behöver de regionala kollektivtrafikmyndigheterna handla upp
trafik för att klara målen? Inom vilka områden, stråk med mera avser den regionala
kollektivtrafikmyndigheten att ta ansvar för trafiken genom beslut om trafikplikt?
Vilka krav ställs på denna trafik?
5. Vilken typ av data behövs för att genomföra en marknadsanalys som beslutsunderlag till trafikförsörjningsprogrammet?
6. Hur bör avvägningen se ut mellan den trafik som samhället ska ta ansvar för
och den kommersiella trafiken som inte regleras genom avtal?
7. Vilka nya och utvecklade avtalsformer finns för att förbättra trafikutbudet för
resenären?

Foto: Thomas Henrikson

8. Vilka strategiska val finns för kollektivtrafik i glesbygd/på landsbygd/utanför tätort?
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2. 6 | Förutsättningar för kommersiell trafik
”Att kollektivtrafikföretag på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor kan få
tillgång till offentligt ägd infrastruktur som hållplatser och bytespunkter är av stor betydelse
för att underlätta etablering av kommersiell trafik.” (Proposition 2009/10:200, sid 49)
För trafikföretagen är det viktigt att det framgår av programmet om och i så fall vilka
åtgärder den regionala kollektivtrafikmyndigheten avser vidta för att utveckla förutsebara
förutsättningar för den kollektivtrafik som inte omfattas av allmän trafikplikt. Det är också
viktigt att samspelet mellan avtalsreglerad trafik och kommersiell trafik – både regional
och interregional – ägnas särskild uppmärksamhet.
TILLTRÄDE TILL HÅLLPLATSER, TERMINALER OCH BILJETTOCH INFORMATIONSSYSTEM
Trafikförsörjningsprogrammet kan upplysa om hur kollektivtrafikmyndigheten kan erbjuda
tillgång till offentligt ägd infrastruktur som till exempel terminaler och informationssystem.
Av programmet kan också framgå på vilket sätt myndigheten avser att arbeta vid fördelning av utrymme och vilka principer som tillämpas vid kapacitetsbrist.

•
•
•
•
•
•

Delar som kan beskrivas i programmet:
Efterfrågan, tillgång till och behov av utveckling av bytespunkter på övergripande nivå.
Infrastrukturens kapacitet och viktiga bytespunkter med förväntad kapacitetsbrist.
Övergripande principer för tillträde till och prissättning av bytespunkter.
Principer för tillträde till informationssystem.
Myndighetens bedömning av ett gemensamt biljettsystem för den upphandlade och
den kommersiella trafiken.
En beskrivning av processen för ansökan om tillträde vid olika förutsättningar. Sådana
förutsättningar kan till exempel vara om det är kapacitetsbrist på bytespunkten eller
inte, om bytespunkten ligger på allmän platsmark, vid allmän väg eller på tomtmark.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vilka gemensamma system för information, bokning och betalningar bör finnas
för att tillgodose resenärernas behov i ett ”hela resan-perspektiv”?
2. Vilka åtgärder kan vidtas för att utveckla kollektivtrafikens mötesplatser (stationer
och andra bytespunkter) så att de bidrar till ett ökat resande och till att kvaliteten
i kollektivtrafiksystemet som helhet säkerställs? Kan dessa göras tillgängliga för
all trafik på ett konkurrensneutralt sätt?

2. 7 | Ekonomiska konsekvenser och finansiering
I det inledande kapitlet om processen beskrivs hur kollektivtrafiken kan ses som ett verktyg för att nå regionens mål. Detta innebär dock inte att kollektivtrafikaktörernas möjligheter
och resurser är oändliga. Målen för att nå regionens vision behöver vara realistiska och
kostnadsbedömas. Målen behöver även fastställas ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv.
Att hitta synergieffekter för att nå både samhällsmål och mål om kostnadseffektivitet är
utmaningen.
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Det är en fördel om programmet visar vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten bedömer
att kollektivtrafikaktörerna ekonomiskt klarar av på kort och lång sikt, både när det gäller
investeringar och trafikutveckling. Kostnaderna för åtgärderna kan belysas på både kort
och lång sikt. De påverkas bland annat av hur effektivt de olika kollektivtrafikaktörerna
arbetar tillsammans och hur de lyckas frigöra resurser för att få mer kollektivtrafik i förhållande till insatserna.
Kostnadseffektivitet innebär att man försöker uppnå en viss given nivå samt utformning och kvalitet på verksamheten till lägsta möjliga kostnad. Kostnadssänkningar är inte
detsamma som kostnadseffektivitet. Att utnyttja den befintliga trafiken och göra den mer
effektiv är kostnadseffektivitet, medan att skära ned på trafik endast är en kostnadssänkning.
FINANSIERING AV DEN UPPHANDLADE TRAFIKEN
Ett problem för kollektivtrafiken är att det inte är praktiskt möjligt att ta betalt för alla
samhällsnyttor som den bidrar med. Det gäller till exempel inbesparade effekter för övriga
samhället såsom minskad trängsel på vägarna, minskade klimatutsläpp, luftföroreningar
och buller, jämfört med alternativet att alla reser med egen bil. Värdet av att kollektivtrafiken finns som ett reservalternativ (optionsvärde) för alla som brukar åka i egen bil,
kan inte heller omsättas i intäkter för trafikoperatören. Det här innebär att regional kollektivtrafik kan ha ett företagsekonomiskt underskott och vara i behov av subventioner även
om den är samhällsekonomiskt lönsam.
Det är alltså olika parter som gynnas av intäkterna (nyttorna) och som får stå för
kostnaderna för kollektivtrafiken. Resenärerna kan gynnas om de får en hög grad av
tillgänglighet till lågt biljettpris. Övriga individer tjänar på att biltrafikens externa effekter
minskar (miljöeffekter, trängsel och trafikolyckor). Länet eller kommunens skattebetalare
kan samtidigt tycka att man förlorarar då man måste vara med och betala en stor del av
den kommunala/regionala kollektivtrafiken. Det intressanta ur samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt är hur det sammanvägda totalresultatet ser ut.
Det är viktigt att subventionen har rätt proportion, det vill säga inte är onödigt stor
men heller inte för liten. För att uppnå samhällsekonomisk effektivitet ska subventionerna
till kollektivtrafiken vara lika stora som värdet av den samhällsnytta som man inte kan ta
betalt för genom biljettpriser eller andra avgifter. Men i praktiken är det mycket svårt att
beräkna vad som är rätt storlek på skattefinansieringen, eftersom det är svårt att beräkna
kollektivtrafikens värde för övriga samhället och även hur mycket som är motiverat av
rättviseskäl.
Det kan vara bra att i trafikförsörjningsprogrammet, som en del av målen om
kostnadseffektivitet, ange en ungefärlig målnivå för subventioneringsgraden. Detta för att
klargöra vilka medel som står till buds i den långsiktiga finansieringen av kollektivtrafiken.
Förutom skattefinansieringsgrad kan biljettprisnivån regleras. Det gäller alltså att göra en
avvägning mellan egenfinansiering via biljettintäkter och skattefinansiering.

Några viktiga frågor att behandla:
1. Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av det regionala trafikförsörjningsprogrammet?
2. Hur ska genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet finansieras?
3. Vilka möjligheter finns till samfinansiering med staten, kommunerna och privata
intressenter?
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Förklaringar till viktiga begrepp
Nedan följer förklaringar av ett antal vanliga begrepp. Listan innehåller både begrepp med
formella definitioner hämtade från kollektivtrafiklagen och annan lagstiftning och begrepp
utan lagreglerad betydelse som brukar användas inom branschen.
REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram är ett strategiskt dokument som regleras i kollektivtrafiklagen 2 kap 8-11§. Programmet ska innehålla en redovisning av behovet av regional
kollektivtrafik i länet, mål för kollektivtrafikförsörjningen, alla former av regional kollektivtrafik
i länet, åtgärder för att skydda miljön, tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av
kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, tillgängliga
bytespunkter och linjer samt i vissa fall omfattningen av trafik enligt lagarna om färdtjänst
och riksfärdtjänst.
REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten och dess uppgift beträffande trafikförsörjningsprogrammet definieras i kollektivtrafiklagen 2 kap 2§ och 8§. Det ska finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet i varje län som regelbundet ska fastställa mål för den regionala
kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.
REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Begreppet regional kollektivtrafik definieras i kollektivtrafiklagen 1 kap §6. Med regional
kollektivtrafik menas sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller, om den sträcker
sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose
resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn
till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. I begreppet regional kollektivtrafik
ingår även kollektivtrafik på vatten. Den närmare innebörden av begreppet regional kollektivtrafik och kriterier för bedömningen av vad som är regional kollektivtrafik framgår av
Prop. 2009/2010:200, sidan 58–60.
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
Definieras enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.
Färdtjänst och riksfärdtjänst ska tas med i trafikförsörjningsprogrammet i den mån kommunerna överlåtit dessa uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I den mån den
inte överlåtits ska kommunerna ha med det i ett trafikförsörjningsprogram.
SÄRSKILDA PERSONTRANSPORTER
Särskilda persontransporter är ett begrepp som brukar användas för att beskriva trafik
som inte är öppen för allmänheten utan som erbjuds en definierad målgrupp efter särskilt
tillstånd/behörighet osv. Utmärkande för särskilda persontransporter är att de regleras
i annan lagstiftning än kollektivtrafiklagen och därmed har delvis andra förutsättningar.
Begreppet är inte lagreglerat.
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Till särskilda persontransporter räknas:
•
•
•
•
•
•

Färdtjänst och riksfärdtjänst.
Arbets- och skolresor för personer med funktionsnedsättning.
Omsorgsresor och resor till daglig verksamhet i kommunal regi.
Sjukresor (som inte sker i ambulans, med egen bil eller med allmän kollektivtrafik).
Särskoleresor.
Skolskjuts som inte utförs i den allmänna kollektivtrafiken.

ANROPSSTYRD TRAFIK
Ett samlingsbegrepp för kollektivtrafik som enbart körs om någon bokat en resa. Anropsstyrd trafik kan dels vara linjelagd med fasta tider och hållplatser (anropsstyrd linjetrafik)
och dels vara områdesbaserad (till exempel närtrafik). Ofta används anropsstyrd trafik på
sträckor där det finns ett visst resandebehov, men som inte är tillräckligt stort för att motivera en linjelagd buss. Anropsstyrd trafik kan även bedrivas som särskild persontransport,
exempelvis i form av färdtjänst. Anropsstyrd trafik, där taxi kan ha en roll, ska finnas med
i programmet i den mån det kan definieras som regional kollektivtrafik.
ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK
Linjelagd och anropsstyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för allmänheten.
KOMMERSIELL TRAFIK
Med kommersiell trafik avses trafik som inte regleras genom avtal med den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller länstrafikbolag. Kommersiell trafik bedrivs av ett trafikföretag
utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan det offentligas inblandning. Till exempel
beslutar trafikföretaget helt på egen hand om linjesträckning, prissättning och när trafiken
ska etableras eller upphöra.
FRITT MARKNADSTILLTRÄDE
Sedan kollektivtrafiklagen trädde i kraft den 1 januari 2012 har kollektivtrafikföretag fritt
tillträde för till alla geografiska marknader. Ett trafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla detta till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Detsamma gäller när ett trafikföretag avser att upphöra med sådan trafik. Detta
kan ske när som helst under året. Trafikföretaget kan starta och upphöra med sin trafik
med 21 dagars varsel.
ALLMÄN TRAFIKPLIKT
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt. Beslut om allmän trafikplikt är ett särskilt beslut
som endast får fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Dessutom får sådana
beslut endast avse regional kollektivtrafik.
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Beslut om allmän trafikplikt innebär att myndigheten fastställer vilka krav, till exempel på
kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss trafik inför ingående av avtal om trafiken i ett senare skede. En regional kollektivtrafikmyndighet får, efter
överenskommelse med en eller flera andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, även fatta
beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.
Innehållet i beslut om allmän trafikplikt ska harmoniera med trafikförsörjningsprogrammet. Av trafikförsörjningsprogrammet bör därför framgå vilken typ av trafik i olika
stråk, områden etc. som myndigheten vill säkerställa och därför avser att besluta om
trafikplikt för.
Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen de krav som en behörig
myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt ekonomiskt
intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av
att bedriva utan att få ersättning eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma
villkor.
Begreppet allmän trafikplikt har funnits i gemenskapsrätten i flera decennier med
samma innebörd. Det grundar sig på förhållandet att det offentliga har ett legitimt intresse
av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik av en annan standard (t ex som är bättre och
billigare för resenären) än vad den fria marknaden skulle kunna erbjuda. Observera att
behörig myndighet inte behöver visa att intresse för att starta kommersiell trafik saknas
för att ha rätt att organisera trafik.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan fatta beslut om allmän trafikplikt i de fall
den vill säkerställa en bra kollektivtrafik för medborgarna oavsett om trafiken är lönsam eller
inte. Det innebär att trafik som omfattas av allmän trafikplikt kan innehålla trafik vars kostnader täcks av biljettintäkter och trafik som kräver offentlig finansiering. Vilken kommersiell
trafik som etableras beror på marknadsförutsättningarna och de regionala kollektivtrafikmyndigheternas beslut. Detta ska inte sammanblandas med den trafik som olika trafikföretag
oavsett den upphandlade trafiken kan komma att bedriva på rent företagsekonomiska grunder
som en följd av det fria marknadstillträdet som infördes den 1 januari 2012.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska årligen offentliggöra en samlad rapport
om den allmänna trafikplikten, om vilka trafikföretag som har upphandlats för att driva
trafiken, ersättningar till dessa med mera.
AVTAL ELLER EGEN REGI
Baserat på de allmänna trafikplikter myndigheten beslutat om ska avtal tecknas med
företag som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster. Ett sådant tillhandahållande kan alternativt ske i egen regi. Under vissa förutsättningar får den regionala kollektivtrafikmyndigheten besluta om införande av allmänna bestämmelser i form av till exempel föreskrifter
istället för avtal om allmän trafik. Myndigheten får under vissa förutsättningar överlämna
befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag eller en kommun. Ett avtal
om allmän trafik får inte ingås för en ny avtalsperiod utan att ett nytt beslut om allmän
trafikplikt fattas.
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BRANSCHGEMENSAMMA AVTALSREKOMMENDATIONER
Den regionala myndighetens beslut om allmän trafikplikt följs normalt av avtal om den
trafik som myndigheten ska ta ansvar för. Hur ett avtal om allmän trafik ska tilldelas
regleras i EU:s kollektivtrafikförordning. Vilka regler som ska tillämpas beror på avtalets
karaktär. Partnersamverkans arbete med den strategiska avtalsprocessen rekommenderar
en särskild arbetsprocess när det gäller upphandlingar samt redovisar olika exempel på
modellavtal.
En särskild branschövergripande förvaltningsorganisation har skapats för att följa
upp avtalsarbetet.
AVTAL OM ALLMÄN TRAFIK
Avtal som bekräftar att en behörig kollektivtrafikmyndighet och ett kollektivtrafikföretag
har enats om att kollektivtrafikföretaget ska sköta och tillhandahålla kollektivtrafik
som omfattas av allmän trafikplikt.
PRODUKTIONSAVTAL
Produktionsavtal kännetecknas av att beställaren köper en väl definierad trafik. Ersättningen
är fast och baseras på kostnaderna för den produktion som beställaren köper. Kraven på
trafikföretaget är relativt detaljerade. Till exempel kan linjesträckningar, tidtabeller, antal
stopp, krav på fordonens funktionalitet mm vara fastställda redan i förfrågningsunderlaget.
INCITAMENTSAVTAL
Incitamentsavtal eller resandeincitamentsavtal ger uttryck för att beställaren önskar ge
trafikföretaget tillräckligt stora incitament för att säkerställa en resandeutveckling i linje med
de politiska ambitionerna att nå uppställda mål beträffande resandevolym och marknadsandel.
Avtalen kan även innehålla andra typer av incitament, men resandeincitamentet utgör den
största delen. Avsikten är att på ett tydligt sätt skapa drivkrafter hos samtliga parter att arbeta
för fler resenärer och effektivare lösningar.
TJÄNSTEKONCESSION
En tjänstekoncession karaktäriseras av att det är användarna av tjänsten, på kollektivtrafikområdet resenärerna, som helt eller delvis betalar för tjänsten till tjänsteleverantören (trafikföretaget). För att det ska vara fråga om tjänstekoncession, och inte tjänstekontrakt, krävs
att den som tilldelats en koncession tar över huvuddelen av verksamhetsrisken för den
berörda verksamheten/trafiken från den myndighet eller motsvarande som gjort tilldelningen.
SAMVERKANSAVTAL

Foto: Thomas Henrikson

Denna typ av avtal är ett komplement till tjänstekoncessionsavtal, produktionsavtal
eller resandeincitamentsavtal. I samverkansavtalet konkretiseras arbetssättet mellan
de olika parterna som kan representeras av trafikplanering, samhällsbyggnad och
infrastrukturutveckling.
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		 Mer information
PARTNERSAMVERKAN FÖR EN FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna
inom kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.
I Partnersamverkan ingår de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna,
Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen. Projekt och
aktiviteter drivs gemensamt kring bland annat Avtalsprocessen, samhällsplanering
och infrastruktur.
Den här vägledningen är ett exempel på stöd, mallar och verktyg som tas fram
inom Partnersamverkan. Fler branschgemensamma rekommendationer inklusive
mallavtal och kravbilagor, miljöprogram och funktionskrav för olika fordon hittar du
på www.partnersamverkan.se.
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING
På SKL:s webbplats finns information som kan underlätta myndigheternas arbete med
regionalt trafikförsörjningsprogram.
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www.partnersamverkan.se
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