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Inspel från RKM-kollektivet genom
Samtrafiken till Trafikverket
Trafikverket har genomfört samråd med branschen på olika sätt och
begärt inspel för att kunna ha en så snabb och effektiv process som
möjligt.
Uppdraget från regeringen 22 april 2022
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att föreslå utformning av stöd till samordnade
biljettsystem
Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner. Trafikverket får
därför i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till regionerna ska utformas för att de
ska kunna utveckla och samordna sina biljettsystem.
– Den som vill resa kollektivt över regiongränserna måste i dag anpassa sig efter många olika
biljettsystem. Regeringen vill underlätta för resenärerna så att fler i hela landet kan välja att
resa klimatsmart till jobb och skola, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd till
regionerna för att utveckla och integrera regionala biljettsystem bör utformas. Stödet ska
kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem
som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för.
Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.
Bakgrund
I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen medel för införande av ett nationellt
biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. I samband med genomförandet visade det
sig finnas behov av att justera inriktningen för hur ett system bäst utformas. Regeringen
anser att de befintliga biljettsystemen, som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna samordnas. Regeringen har därför i
vårändringsbudgeten föreslagit att Trafikverket genom ett utvidgat anslagsändamål ges
möjlighet att medfinansiera regionerna för deras kostnader att utveckla och integrera
regionala biljettsystem. Nu får Trafikverket i uppdrag att föreslå hur det stödet ska utformas.

Branschens status i relation till regeringens förväntningar
Den offentliga kollektivtrafiken som representerar ca 75% av värdet och 95% av resorna av
den totala kollektivtrafiken organiseras och finansieras på regional nivå i 21 regioner. De
regionala kollektivtrafikmyndigheternas (RKM) uppdrag definieras i Kollektivtrafiklagen
(2010:1065).
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I utredningen SOU 2020:25 föreslog utredaren att det i det andra kapitlet skulle
kompletteras med en ny paragraf 12a enligt följande:
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ska genom att uppfylla de åtaganden som
anges i kapitel 3 a och 4 kap. 2 § samverka för att den regionala kollektivtrafiken ska
vara väl fungerande mellan regioner och nationellt.
Nu har regeringen valt att inte ge ovannämnda uppdrag till RKM. Regeringen har däremot
valt att göra ett uttalande:
Regeringen anser att de befintliga biljettsystemen, som de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, bör anpassas för att dessa bättre ska kunna
samordnas... Trafikverket … ges möjlighet att medfinansiera regionerna för deras
kostnader att utveckla och integrera regionala biljettsystem.

Utveckling kopplat till biljettsystem
Inom respektive RKM
För att respektive RKMs biljettutbud skall kunna finnas tillgängligt i andra sammanhang än
inom sitt eget område i sina egna kanaler måste utbudet digitaliseras på ett standardiserat
sätt. Detta har branschen identifierat och därför tillsammans tagit fram en standard, BoBstandarden. Arbetet med att utveckla sitt digitala biljettutbud i enlighet med BoBstandarden har kommit olika långt i olika regioner.
På regional nivå kan de statliga medlen hjälpa till att snabbare få respektive RKM inom sitt
uppdrag att höja sin digitaliseringsnivå i enlighet med standarden, något som är en
förutsättning för interregionala och nationella samarbeten.
Interregionala samarbeten
Alla RKM (förutom Gotland) ingår i olika interregionala samarbeten och
länsgränsöverskridande samarbeten där gemensamma tågsystem oftast är grunden.
Exempel på sådana storregionala samarbeten är Mälardalstrafik, Sydtaxan, Västtågen och
Norrlandsresan. Dessa samarbeten tar ofta hand om de till volymen största flödena över
regiongränser och ombesörjer därför majoriteten av vardagsresandet in och ut från
regionen, något som även står i uppdraget för RKM i Kollektivtrafiklagen. Branschen har sagt
att alla dessa biljettsamarbeten skall grunda sig på samma BoB-standard.
På interregional nivå kan de statliga medlen hjälpa till att snabbare få respektive RKM inom
sitt uppdrag att höja sin digitaliseringsnivå i enlighet med standarden, något som är en
förutsättning för interregionala och nationella samarbeten.
Nationellt samarbete
Alla RKM ingår i ett frivilligt nationellt samarbete, utanför uppdraget i Kollektivtrafiklagen,
tillsammans med den kommersiella kollektivtrafiken som hanterar kollektivtrafikdata,
biljettstandarder och kombinerat resande. Detta frivilliga samarbete organiseras genom ett
gemensamägt bolag, Samtrafiken. Samarbetet har i 30 år kretsat kring Resplus-tjänsten som
möjliggör förköpta kombinationsresor i hela landet. Resplus-tjänsten fungerar på

SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB

2

Titel:

Inspel till Trafikverket

Datum:

2022-05-30

kommersiell grund då det skapas ett stort värde i att långvägaresandet kompletteras med
lokala resor och därmed skapas tusentals unika resekedjor mellan alla orter i Sverige.
I SOU 2020:25 identifierades Samtrafiken som en nyckelaktör i realiserandet av nationella
lösningar. Av kostnaderna uppskattades 55%, 110 mkr, genereras centralt i olika centrala
infrastrukturella funktioner. Uppdrag och medel föreslogs överföras från Trafikverket till
Samtrafiken genom föreskrifter (sid 353).
På nationell nivå kan de statliga medlen hjälpa RKM att utanför sitt uppdrag finansiera
nödvändig utveckling av nationell infrastruktur i samarbetet inom Samtrafiken.
Ur Samtrafikens affärsplan

Vision: ”Vi skapar världens smartaste kollektivtrafik”
Övergripande mål: Samtrafiken är partner-organisationernas självklara val för
samverkanslösningar inom fokusområdena (data, standarder och kombinerat resande)
Verksamhetsmål i urval:
Data: Sveriges kollektivtrafikdata är nationellt kombinerbar och av så pass hög
detaljnivå att den går att använda till nuvarande och framtida nationella tjänster
såsom nationellt resesök. Detta skapar förutsättningar för innovation.
Standarder: Vidareutveckla BoB-standarden för att täcka alla behov hos ett Nationellt
biljettsystem.
Kombinerat resande: Resplus migreras helt från dagens centraliserade lösning
(utbudet i Silverrail) till en distribuerad lösning (utbudet hämtas via BoB alternativt
annan standard för bokade resor från respektive partners pris, produkt- och
biljettmotorer och databaser).
Denna migrering inkluderar införande av en ny teknisk plattform – en biljettväxel –
som utgör den centrala digitala infrastrukturen mellan säljande parter & trafikföretag
och ersätter dagens centraliserade lösning.
Plattformen designas för att även vara en del av den digitala infrastrukturen som
kommer att behövas för ett nationellt biljettsystem.

Vad skall medlen användas till?
RKM kollektivet välkomnar statliga bidrag så länge de stödjer verksamhet som är i linje med
lagstadgade uppdrag på regional och interregional nivå eller frivilliga uppdrag på nationell
nivå.
Statliga medel för utveckling utanför befintlig verksamhet och befintliga uppdrag riskerar att
bli nedprioriterade. Utvecklingen av biljettprodukter som skall underlätta ett ökat nationellt
resande är inte enbart en ekonomisk fråga utan måste kopplas till det regionala uppdraget.
För att nå bäst effekt anser vi i RKM kollektivet att den statliga medfinansieringen används
dels till en höjning av den kollektiva digitala utvecklingen inom biljettområdet, dels till
gemensam digital infrastruktur i enlighet med branschens existerande utvecklingsplaner.
Medlen bidrar då till att branschen snabbare når sina övergripande mål.
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När skall medlen användas?
Medlen är budgeterade 100 mkr 2022 och 100 mkr 2023. RKM kollektivet föreslår att i och
med det korta tidsfönster, från det att medlen kan ansökas till den 31 december 2022, så
kan ansökningarna och utbetalningarna ske inom respektive budgetår men själva arbetet
sker under kalenderåret efteråt.
- 100 mkr ansöks och utbetalas under 2022 och används under 2023
- 100 mkr ansöks och utbetalas under 2023 och används under 2024

Hur skall medlen fördelas?
Sveriges offentliga kollektivtrafik är organiserat i 21 regionala myndigheter som har otroligt
olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är därför svårt att hitta en rimlig och
på något sätt rättvis fördelning. Det är också väldigt olika hur långt respektive RKM har
kommit i sin utveckling av biljettsystem och hur mycket de behöver skrotas och hur mycket
merutveckling som behövs för att nå de nationella ambitionerna.
I det följande presenteras tre alternativa förslag till fördelning.
Alternativ 1
Den totala summan delas lika mellan de 21 regionala myndigheterna. Dvs respektive RKM
ansöker om totalt 9,52 mkr (4,76 mkr 2022 och 4,76 mkr 2023).
Fördelar
Nackdelar
Enkelt
Ringa effekt hos de stora RKM
Små RKM kan vara i stort behov av extra
medel
Alternativ 2
Den totala summan delas i förhållande till resandevolym. Då skulle de tre RKM med
storstäder ha 83,3% (167 mkr) av totalen och de 18 övriga dela på 16,7% (33 mkr).
Fördelar
Nackdelar
Enkelt
Flertalet RKM får så lite medel att det inte
ger någon effekt inom regionerna
De stora RKM får medel som gör skillnad
och kan därmed leda utvecklingen och ta
ansvar för den nationella utvecklingen
Alternativ 3
En kategorisering i tre kategorier RKM, stora, mellan och vanliga.
3 stora RKM (SL, Västtrafik och Skånetrafiken)

Dessa är till karakteristiken att de har stor kapacitet till egen utveckling och förvaltning av
olika verksamhetssystem. För att statliga bidrag skall göra någon skillnad måste de vara
tillräckligt stora för att göra någon markant skillnad i verksamheten. Samtidigt behöver de
inte på samma sätt kostnadstäckning för allt eftersom det redan sker och har skett mycket
respektive organisation.
Förslaget till fördelning är 30 mkr/RKM = totalt 90 mkr
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2 mellan RKM (UL och Ötraf)

Dessa är till karakteristiken att de oftast har kapacitet att göra behovsanalys och kvalitativa
upphandlingsunderlag på egen hand. Däremot har de begränsad kapacitet att idka egen
utveckling.
Förslaget till fördelning är 10 mkr/RKM = totalt 20 mkr
16 vanliga RKM

Vanliga RKM har ofta bristfällande kapacitet att analysera och än mindre utveckla system på
egen hand. Därför går de ofta ihop i olika kluster för att hantera sådana frågor. Denna grupp
är samtidigt den som ett statligt bidrag kanske betyder mest för.
Förslag till fördelning är ca 5,6 mkr/RKM = totalt 90 mkr
Jämförelse av alternativen
I mkr över 2 år
Stockholms
Västra Götalands
Skåne
Uppsala
Östergötlands
Jönköpings
Hallands
Södermanlands
Gävleborgs
Västerbottens
Västmanlands
Värmlands
Kalmar
Dalarnas
Örebro
Västernorrlands
Norrbottens
Blekinge
Kronobergs
Jämtlands
Gotlands

Alternativ 1
Lika
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

Alternativ 2
Volymer
103,7
43,8
19,1
5,7
3,9
2,4
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,2
1,1
1,0
0,8
0,1

Alternativ 3
Kategorier
30
30
30
10
10
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
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Sammanfattning
RKM-kollektivet önskar följande för att nå bästa effekt:
- Att ansökningsprocessen är enkel
- Att medlen används till pågående utveckling på regional och nationell nivå
- Att medlen får användas kalenderåret efter ansökan
- Att fördelningen är förutbestämd och enkel
Inspelet är även förankrat med Svensk Kollektivtrafik.

David Lagneholm
Förvaltningsdirektör, SLL
Styrelseled. Samtrafiken
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VD, Västtrafik
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VD, Östgötatrafiken
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