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Swecos uppdrag 

Genomlysing av 
trafikförsörjnings-
programmen 

• Hur mål och strategier 
är formulerade 

• Mål och strategier för 
att utveckla järnvägen 
och tågtrafiken 



Övergripande om mål och strategier 

• Stora skillnader hur mål, 
strategi och åtgärd används  

• Vissa län har övergripande 
politiska mål, andra mer av 
verksamhetsmål  

• Kopplingen till 
transportpolitiska målen är 
svag, kopplingen till 
regionala utvecklingsmål 
starkare 

• Några län hänvisar till andra 
planeringsdokument 



Ökad marknadsandel 

• Alla län vill öka 
resandet med 
kollektivtrafik 

• Sju län har antagit 
fördubblingsmålet 

• Samtliga har mål om 
ökad marknadsandel, 
men bara tio kopplar 
målet med tydliga 
strategier om ökad 
konkurrenskraft 



Stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft 

Samsyn om vad som behövs för att 
stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft (10 RKM) 

• Bra utbud och korta restider 

• Analys och marknadsföring för ökat 
resande 

• Produktutveckling 

• Incitament, nya tjänster, 
marknadsföring och mobility 
management 

• Attityd- och beteendeförändringar 

• Ökad framkomlighet 

• Bebyggelseplanering 

• Regler för bilparkering 

• Prisvärdhet 



Kollektivtrafiksystemets 
egenskaper 

• Alla har mål och strategier om 
systemets egenskaper, men de 
fokuserar på olika funktioner  

• Vanligast är restid, utbud, 
infrastruktur och bytespunkter 

• 17 län har strategier för 
allmänna systemegenskaper, 
framförallt kortare restider, 
satsningar i starka stråk, 
utvecklade infosystem, 
infrastruktur och hela resan-
perspektivet. 

• Mål om prissättning i två län och 
strategier för detta i tre län   



Regional tillgänglighet 

• Tolv län har mål och/eller 
strategier för att  

• öka tillgängligheten i den 
egna regionen eller  

• till näraliggande regioner, 
ofta uttryckt som maximal 
restid till viss målpunkt 

• I fem län kopplas den regionala 
tillgängligheten ihop med 
regional utveckling 



Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar 

• Samtliga TFP betonar att 
kollektivtrafiken ska vara 
tillgänglig för alla 

• Enligt lagen ska tidsbestämda 
mål om ökad tillgänglighet för 
personer med funktions-
nedsättningar redovisas i TFP 

• men målen är ofta ambitioner 
om att alla ska kunna resa 
och  

• om tillgängliga fordon och 
bytespunkter 

• Alla utom två har tydliga 
strategier för att 
tillgänglighetsanpassa hela 
resekedjan  



Miljö och hållbarhet 

• Alla län har miljömål – 
står i lagen 

• Sju har mål om helt gå 
över till fossilfria 
drivmedel  

• Fyra län anger tydliga 
fordonskrav (om buller 
och utsläpp) vid 
upphandling som 
strategi 



Ekonomi 

• Flertalet har mål och strategier om 
ekonomi, effektivitet och finansiering 

• Sju län har kvantitativa mål 
om kostnadstäckningsgrad 

• Målen för kostnadseffektivitet i 
allmänhet mycket generella 
t.ex. ”Kollektivtrafiken 
planeras och utförs för ökad 
kostnadseffektivitet” 

• Inget län har tydliga strategier 
för hur kostnadseffektivitet ska 
uppnås, istället är de ofta 
kopplade till ökat resande och 
ökad marknadsandel  



Öppet marknadstillträde 

• RKM positiva till öppningen av 
kollektivtrafikmarknaden för 
kommersiell trafik 

• Men bara en har mål och 
fyra har strategier för det 
öppna marknadstillträdet 

• Strategierna allmänt 
hållna, t.ex. ”underlätta 
det kommersiella 
marknadstillträdet” 

 

 



Järnväg och tågtrafik 

• Åtta län har mål och tolv har 
strategier om järnväg/tåg, de 
vanligaste: 

• Utbud (sju RKM har 
strategier) 

• Tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättningar 
(fyra har mål, två strategier) 

• System (sex har strategier) 

• Marknadsandel, 
konkurrenskraft (två mål, två 
strategier) 

• Samverkan (fyra har 
strategier) 

• Miljö (en har mål, två har 
strategier) 

 


