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Ny vägledning

• En första vägledning gavs ut inför att kollektivtrafiklagen 

trädde i kraft 2012.

• Ny del om processen. Stöd kring samråd.

• Fokus på myndighetsrollen och samhällsansvaret. 

• Visionsdokument – inte åtgärdsplan.

• Fördjupning kring tillgänglighet för funktionshindrade.  



Om det regionala 

trafikförsörjnings-

programmet

• Regional kollektivtrafik

• Politisk styrning

• Strategisk övergripande 

planering

• Förankring och dialog

• Nationella och regionala mål



Syfte och innehåll i 

vägledningen

• Syfte: Ge stöd till de 

regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna 

och fungera som ett verktyg 

för att ta fram de regionala 

trafikförsörjningsprogrammen

• Vägledningen har två delar: 

• Arbetsprocess

• Struktur och huvudsakligt 

innehåll



Del 1 i vägledningen:

Hur kan myndigheterna 

jobba med processen?

• Ansvar och roller

• Målgrupp för 

trafikförsörjningsprogrammen

• Arbetsformer och organisation

• Samråd och dialog

• Samordning

• Genomförande

• Uppföljning



Resenärs-

perspektivet

• Dagens resenärer

• Framtidens resenärer

• Befintliga och 

potentiella resenärer: 

medborgaren

• Samråd och 

resenärsperspektiv



Del 2 i vägledningen: 

Innehåll i trafikförsörjningsprogrammet

• Nuläge och behovsanalys

• En gemensam vision och värdegrund

• Långsiktiga mål för kollektivtrafiken

• Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning

• Strategiska val

• Förutsättningar för kommersiell trafik

• Ekonomiska konsekvenser och finansiering



Trafikförsörjningsprogrammets vision

• Visionen om framtiden

• Baseras på vision om regionens utveckling

• Kollektivtrafiken ska ses som ett verktyg för att nå 

regionens vision 

Visionsstyrd planering Prognosstyrd planering

Management based Efterfrågestyrd

Hållbarhet
Traditionell approach 
med trafikmodeller

Människofokus
Trafik/fordonsfokus: 
bilen



Långsiktiga mål för kollektivtrafiken

• Transportpolitiska mål

• Två kategorier av mål i trafikförsörjningsprogrammet:

• Samhällsnyttor och medborgerliga rättigheter

• Kollektivtrafiken i ett helhetsperspektiv



Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning

• Tillgängliga bytespunkter

• Hela resan

• Färdtjänst och 

tillgänglighet i den 

allmänna trafiken



Strategiska val

• Allmän trafikplikt

• Kommersiell trafik

• Marknadsanalys

• en av grunderna för 

beslut om allmän 

trafikplikt

• Avtalsprocessen



SKL:s stöd

• På skl.se finns en sida med länkar och tips.

• KolTrast – planeringshandbok för kollektivtrafik. 

• Trafik för en attraktiv stad.

• Exempel på samrådsformer.

• Publikationer, lagar och andra länkar. 

• Analys av ekonomiska konsekvenser och finansiering –

PM november 2015.

• Fördjupar hu den ekonomiska analysen bör göras i 

samband med arbetet med att ta fram programmet. 




