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Remissyttrande angående förslag till nationell strategi och handlingsplan 

för användning av ITS. 

 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla länstrafikbolag 

och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är organisationens 

medlemmar. Årligen görs mer än 1,4 miljarder resor i våra medlemmars trafik 

vilket motsvarar 96% av landets busstrafik och 62% av landets tågtrafik. 

 

Samrådet avser en revidering av befintlig strategi och handlingsplan som gjorts av 

Trafikverket och Transportstyrelsen. Målåret är 2020 med utblick till 2025. I 

handlingen ingår också analyser kring effekter och behov till följd av införandet av 

EU direktivet 2010/40/EU ”ITS-direktivet”. Revideringen ska, så som vi tolkar 

regeringsuppdraget, ta fram strategi och uppföljningsbar handlingsplan, underlätta 

mötet mellan forskning och praktik samt redogöra för införande av ITS-direktivet, 

föreslå både nationella och internationella regler, samt analysera hur internationella 

regler behöver ändras för att möjliggöra ny ITS-teknik. 

 

 

Sammanfattande synpunkter 

 Det är lovvärt att vi får en modern nationell strategi/handlingsplan för ITS-

frågor, den behöver dock konkretiseras vad gäller vilka mål som stöds, vilka 

aktiviteter som ska göras och hur diverse lagar behöver förändras för att 

införa ITS-direktivet och underlätta för att uppnå dessa mål. 

 ITS är inte en IT-fråga utan måste ses som ett en metod och ett medel för 

att uppnå önskvärda mål. 

 Kollektivtrafiken och andra aktörer som företräder beställare och nyttjare 

bör ges större möjlighet att vara delaktiga i ITS-frågor. 

 

Vad är ITS?  

Avgränsningen av ITS definitionen måste vara tydligare. Var slutar ITS att vara ITS 

och istället bli stödsystem för andra verksamheter, är ett schemaläggningssystem 

för bussförare ITS för att det innehåller en ruttoptimeringsfunktion? Svensk 

Kollektivtrafik noterar också skillnaden i definition mellan den på Trafikverkets 

hemsida och den i strategin. En viktig aspekt som vi vill tillföra är vi anser att ITS 

avser digital data. 

 

Vilka mål vill vi uppnå? 

 

Det är mycket klokt att använda åtgärdsvalsmetod oavsett beslutsfråga. Att 

åtgärdsvalsstudier ska göras är i och för sig nytt inom Trafikverket, utan har sin 
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grund i fyrstegsprincipen (proposition 2011/12:118) men det är positivt att se att 

detta kan finna sin tillämpning även på ”icke fysiska” projekt.  

 

Men vad är det vi vill uppnå? Strategin bör stödja mål, annars riskerar strategin att 

stödja IT-utveckling generellt inom transportområdet. Vi saknar helt kopplingen till 

samhällets perspektiv i denna strategi. Vilken nytta har samhället av att vi får mer 

ITS? Svensk Kollektivtrafik bedömning är att ITS kommer leda till effektivare 

användning av både resurser både inom privat och offentlig sektor, samt underlätta 

för kunder och brukare. 

Mål inom ITS måste alltså ses som stödjande för mer fundamentala mål. Vad får 

detta för effekt för samhället, biltrafiken, bussar, tåg, spårvagnar, godstrafik, 

medborgare, företag, resenärer? Det bör i slutändan vara 

kundens/nyttjarens/resenärens behov som är den röda tråden. Det bör dessutom 

vara möjligt att knyta dessa verksamhetsnära mål för ITS mot de transportpolitiska 

målen.  

 

Vem ser till att vi uppnår dessa mål? 

Vi tillsammans bör vara svaret på frågan vem som ser till att målen uppnås. Därför 

ser Svensk Kollektivtrafik det som oerhört viktigt att kollektivtrafikens alla 

aktörsgrupper ges större möjlighet till delaktighet i framtagande och genomförande 

av ITS strategi och handlingsplan. Var är resenärens, kollektivtrafikföretagens och 

tjänsteutvecklarnas perspektiv i strategin? Fokus måste förflyttas från ”industri och 

tekniska lösningar” till mer mjuka frågor, helt i linje med tidigare nämnda 

återvalsstudier, där inte längre fysiska åtgärder ska vara medicinen på alla 

samhällsproblem. Med detta sagt stöder vi tanken med ITS som en självklar del av 

planerings- och investeringsprocessen för myndigheter. 

 

Om det är vi tillsammans som ska uppnå dessa mål, måste också handlingsplanen 

vara bredare, fler parter måste vara delaktiga och kunna bidra som utpekade 

måluppfyllare, annars riskerar strategin stanna som en hyllvärmare.  

Svensk Kollektivtrafik noterar att endast ett konsultföretag varit involverat från vår 

bransch i arbetet med strategin, i övrigt har enbart tillverkare och representanter 

för centrala myndigheter deltagit, detta trots tydliga direktiv i regeringens 

uppdragsbeslut om ”nära dialog med berörda myndigheter, näringsliv och 

organisationer”. Vår tro är att en sådan dialog där användare och beställare deltagit 

hade påverkat utformningen av strategi och handlingsplan, men även om resultatet 

hade blivit det samma så hade dokument och tankar vara bättre förankrade hos 

dem som ska leva med följderna av denna strategi. 

 

Låt tusen blommor blomma? 

I strategins åtgärd 5.1 står ”undvik parallella utvecklingsspår”. Vi ställer oss 

tveksamma till en sådan kategorisk uppmaning. Om marknadens aktörer ska ges 

utrymme att bidra på denna marknad måste olika lösningar ges chansen att ”tävla” 

mot varandra. Speciellt i en ännu inte helt mogen bransch där nya tekniska 

lösningar kommer fram dagligen. Det är inte standarder i sig utan möjligheten att 

samordna olika tjänster och data som bidrar till att lösa många av framtidens 

problem.  

 

Inom kollektivtrafiken genereras mycket data (tidtabeller, prisdatabaser, 

trafikstörningsinformation, data kring faktiska körtider, resandestatistik, 

kundnöjdhet etc) som tillsammans med annat data skulle kunna ligga till grund för 
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bättre beslut för både samhället, privata näringsidkare och individer. Än finns 

mycket av dessa data ”gömt” hos respektive part pga tekniska och organisatoriska 

hinder. Här skulle strategin kunna hjälpa till att driva samhällets arbete framåt i 

dessa frågor. Svensk Kollektivtrafik förslår därför konkret införande av aktiviteter i 

handlingsplanen som effektivisering av drift (nät- och flödesoptimering, autonom 

körning etc), samt möjliggör ökad samordning av data, och som möjliggör 

förbättrade beslutsunderlag för planering och upphandling av kollektivtrafik. Vår 

bedömning är att detta dessutom skulle ge framtida samhällsnyttobedömningar 

med färre antaganden och mer analysdata i beslutsunderlag och kalkylvärden. 

 

Vi ser dock inte pilotprojekt som lösningen, då man riskerar att stötta projekt som 

saknar långsiktig bärkraft. Istället förespråkar vi att spridningen av ITS uppmuntras 

mer brett med särskilda ITS-stöd som kan nå bredare än just till ”piloter”. Detta 

ger incitament för fler att ta initiala kostnader för att ändra arbetssätt och andra 

investeringskostnader som kan upplevas svåra att räkna hem på kort/medellång 

sikt. 

 

Öppen data 

Det är viktigt att förstå att öppen data innebär en samhällssubvention av ”råvaror” i 

tjänsteproduktionen och utbytet av data mellan myndigheter blir tillgängligare och 

billigare. Affärsmodellerna och drivkrafterna måste här närmare studeras för att 

nedlagt arbete ska kunna ge större effekt i framtiden. Det är sannolikt att nya 

tjänster och produkter bara uppstår och vidmakthålls om det finns ett tillräckligt 

starkt ideellt eller kommersiellt intresse. Svensk Kollektivtrafik vill samtidigt 

poängtera betydelsen av att kvalitetssäkra både data och aggregationsprocesserna 

i sig, vid användningen av öppet data. De närmsta åren bör därför aktiviteter drivas 

vad avser grundläggande samsyn och gemensamma definitioner. 

 

Eftersom både statliga trafikmyndigheter och regionala kollektivtrafikmyndigheter 

omfattas av PSI-direktivet måste också dessa möjligheter och eventuella hinder 

beaktas tydligare i denna strategi och handlingsplan.  

 

Resursperspektivet måste tydliggöras 

I en handlingsplan bör man diskutera kostnader och resursåtgång. Vad vi ser 

diskuteras endast vissa aspekter som har med tillgång till ITS-kompetens att göra. 

Men vad kostar utökad användning av ITS? Och vad får vi tillbaka? Vad kommer 

föreslagna åtgärder att kosta under planperioden? Greppet måste här tas på en 

mycket övergripande nivå för att inte ITS-investeringar som ger nytta på 

samhällsnivån upplevs som hindrande kostnadsposter när varje enskilt projekt 

prövas. Om Sverige ska vara ledande inom ITS krävs att både kompetens och 

resurser tillförs de berörda verksamheterna. 

 

Remissens utformning 

Svensk Kollektivtrafik anser att utgångspunkten i remissunderlaget är ambitiöst 

men att både strategi och handlingsplan hade mått bra av en större 

konkretiseringsnivå samt att mål och aktiviter funnits tidssatta för hela 

planperioden, åtminstone fram till år 2020.  

Det konkreta vi efterfrågar handlar inte enbart om åtgärder och projekt utan även 

om planer för delaktighet och faktiskt också om ett författningsförslag för 

genomförande av ITS-direktivitet vilket skulle vara i linje med regeringens 

uppdragsbeslut. I remissunderlaget nämns vikten att en ”ITS-förordning” tas fram, 
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att en sådan ska tas fram framgår ju av uppdragsbeskrivningen, Svensk 

Kollektivtrafik hade förväntat sig få ta ställning till dess innehåll i detta samråd.  

Andra frågor vi gärna hade sett besvarade är om/hur tex trafikförordningen och 

järnvägslagen behöver ändras för att möjliggöra nya ITS-lösningar? Eller om 

kraven på datoriserade informations- och bokningssystem (CIRSRT) är rätt ställda 

för att möta framtidens krav på en avreglerad marknad? 

 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Stefan Sedin 

VD 


