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Sammanfattning 
 
Diskussioner med grupper av resenärer och med kollektivtrafik-
sektorn har gett en relativt tydlig bild av resenärernas problem när 
det gäller information, bokning och biljetthantering. 
 
Resenärerna upplever att brister i samordningen inom kollektiv-
trafiken minskar möjligheterna att enkelt genomföra en kollektiv-
trafikresa. Bristerna märks såväl vid planering som vid beställning 
och betalning av en resa, och dessutom vid störningar under resan.  
 
Inom sektorn finns ett flertal förslag på hur delar eller hela problemet 
ska kunna lösas, och det pågår även arbete med att genomföra 
förslagen. Exempel på förbättringar är bättre reseplanerare, 
gemensamt telefonnummer, samlad lösning för reseplanering, 
bokning och betalning samt bättre samverkan, rutiner och teknik för 
störningsinformation. De föreslagna åtgärderna och ett utökat 
samarbete mellan trafikverken och branschaktörerna innebär stora 
möjligheter att på relativt kort tid förbättra för resenärerna och 
därmed skapa förutsättningar för ökat resande med kollektivtrafik.  
 

Åtgärder för att öka andelen resande med kollektivtrafik   
 
I dag finns ingen interregional reseplanerare där man förutom att 
planera sin resa även kan boka och köpa en trafikslagsövergripande 
resa och erhålla färdbevis. Branschen har tagit initiativ till att bygga 
upp en reseplanerare som omfattar all inrikes trafik och även 
erbjuder möjlighet att boka och köpa en trafikslagsövergripande resa. 
Perspektivet vid utvecklingen av reseplaneraren ska vara ”Hela 
resan”, det vill säga det ska vara möjligt att planera resan från dörr 
till dörr. I förlängningen bör man även undersöka om det kan bli 
möjligt att boka ledsagning. Samarbetet har börjat, och rese-
planeraren kan troligen lanseras första halvåret 2008. 
 
Resenären har behov av kringinformation inför och under resan. 
Informationen ska både ge trygghet och öka möjligheterna att resa 
för personer med funktionsnedsättning. Befintliga reseplanerare kan 
ge resenärerna tillgång till denna information om infrastrukturen för 
varje individuell resa. En sådan utveckling är planerad under nästa 
år. 
 
Med ett gemensamt telefonnummer för information och bokning av 
kollektivtrafikresor får vi ytterligare möjligheter att öka resandet. 
Genom ett telefonnummer kommer resenärer att nå både manuella 
och, för de län med tillgång till, automatiska upplysningstjänster. 
Vissa kategorier av resenärer har ett större behov av manuell 
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betjäning för att kunna resa kollektivt eller för att känna sig trygga 
under resan. Det gäller till exempel personer med funktionsned-
sättning. För dem är enkelheten i ett telefonnummer en viktig 
utveckling. Ett väl fungerande system med ett gemensamt 
telefonnummer finns etablerat i norra Sverige. Möjligheterna 
undersöks att utöka systemet så att detta även kan erbjudas övriga 
delar av landet. Det kan då öka tryggheten väsentligt för befintliga 
resenärer och öka attraktionskraften för potentiella resenärer. 
 
Ett gemensamt planeringsverktyg för åtgärder vid störningar i 
kollektivtrafiken ger stora möjligheter till ett samlat grepp för att 
förbättra för resenären. Planeringsverktyget möjliggör för den 
ansvarige i situationen att fatta beslut inom sitt ansvarsområde 
utefter helheten för trafiksituationen och resenären. Den ansvarige 
kan sedan delge övriga trafikföretag informationen på ett strukturerat 
sätt. Vidareinformation till övrig personal och resenärer kan därefter 
ske med samma innehåll och på ett samlat sätt. 
 
Ett gemensamt planeringsverktyg möjliggör även distribution av 
störningsinformation på ett flertal sätt. Resenären har behov av 
både att kunna söka information via Internet och att kunna få den 
tillsänd sig direkt före eller under resan. Ju mer information som 
når resenären, desto större är möjligheten att denne känner sig 
trygg med resan, eller kan fatta beslut om åtgärder för att påverka 
sin situation. Avsikten är även att all trafikinformation, om såväl 
det planerade trafikläget som störningsläget, ska finnas tillgänglig i 
realtid på reseplanerarens webbplats. 
 

Information inför resan om tider, priser och kvalitet 

Nuläge  
Utifrån de seminarier som genomförts inom KOLL framåt 
uppdraget har framkommit att resenären för ett ökat resande har 
behov av att med enkelhet finna resan som motsvarar behovet. 
Resenären efterlyser en gemensam neutral trafikslagsövergripande 
sökmotor för samtliga kollektivtrafikresor (lokala/regionala/ 
interregionala), vilken även ska innehålla prisuppgift och boknings-
möjlighet. Resenären vill även kunna få reseinformation via 
telefonsvarservice, dvs. ett kompletterande nationellt 
telefonnummer med manuell betjäning för samtlig kollektivtrafik. 
Denna tjänst efterfrågas främst av resenärer med funktionshinder 
men ska även ses som en trygghetsfaktor för resenären. 
 
Samtrafiken erbjuder idag en reseplanerare via sin webbplats 
Resplus.se. Detta är en interregional reseplanerare där 
informationen är kvalitetssäkrad av Samtrafiken och utgör grunden 
till resplusbiljetten. Den möjliggör kombination av resa med tåg, 
buss, båt, tunnelbana och spårvagn på ett färdbevis. Dock kan man 
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inte boka och köpa sin biljett på Resplus.se, utan slussas vidare till 
SJ AB, Veolia Transport eller Tågkompaniets webbokning av 
resor. 
 
Den mest kompletta interregionala reseplanerare som idag finns att 
tillgå på Internet är ResRobot.se vilken även den är framtagen av 
Samtrafiken, i samverkan med Rese- och turistnäringen i Sverige. 
ResRobot är ett reseplaneringsverktyg som innehåller samma 
information som Resplus.se kompletterat med inrikes flyg, 
expressbussar och bilresor. Den innehåller inga prisuppgifter och 
ger inte heller möjlighet att boka eller köpa någon resa. Det är få 
resenärer som känner till att den finns och var man kan hitta den, 
vilket gör att besökarantalet för webbplatsen är relativt lågt. 
Samtrafiken erbjuder tjänsten till de företag eller organisationer 
som är intresserade av att komplettera sin webbplats för sina 
respektive kunder.  
 
Samtliga läns- och lokaltrafikföretag har egna reseplanerare med 
stort besökarantal och stor regional kännedom. Aktörerna vill äga 
sin kund, och att resenären använder deras reseplanerare även vid 
planering av interregionala resor. Denna planering fungerar dock 
inte tillfredsställande och då särskilt inte mellan de olika trafik-
slagen och med planering från dörr till dörr. Det kan innebära att 
kunden inte väljer det kollektiva resealternativet.  

Utvecklingsbehov och åtgärder  
För att öka det kollektiva resandet och möjliggöra för resenären att 
finna en interregional kollektivtrafikresa behövs både tillgång till 
en neutral webbplats och att läns- och lokaltrafikföretagens rese-
planerare även fungerar för interregionala resor. Idag finns ingen 
naturlig plats för resenären att finna den troligen enda väl 
fungerande nationella, neutrala och transportslagsövergripande 
reseplaneraren ResRobot. Genom att komplettera läns- och 
lokaltrafiken och övriga trafikföretags webbsidor med informa-
tionen från ResRobot ges möjlighet för komplett reseinformation. 
Resenären får därmed möjlighet att kunna planera sin resa med 
kollektivtrafik från dörr till dörr. För att möjliggöra för resenären 
att även på lokala/regional webbplatser kunna planera en nationell 
resa, måste de som vill, kunna få tillgång till all den nationella 
informationen. Genom att all kollektivtrafik finns i en och samma 
databas, och att informationen är tillgänglig för alla aktörer, kan 
även det nationella transportutbudet bättre knytas samman med den 
lokala/regionala och öka kollektivtrafikens attraktionskraft.  
 
Som komplement till den sökta resan på webben efterlyser 
resenären ett gemensamt telefonnummer för kollektivtrafiken i 
Sverige. Främst gäller detta för funktionshindrade men även som 
en trygghetsfaktor för sällanresenärer, samt för de som inte har 
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tillgång till Internet. De fyra nordligaste länstrafikbolagen använder 
idag till en ringa kostnad ett gemensamt telefonnummer till deras 
trafikupplysning. Tjänsten fungerar mycket väl, är uppskattad av 
resenären, ökar kvaliteten i resandet och ger personalbesparing för 
bolagen. Genomförd utredning visar att telefonsvartjänsten mycket 
väl och till rimlig kostnad kan utvecklas för nyttjande av samtliga 
länstrafikbolag.  
 
Behovet av att planera sin resa utifrån hur befintlig infrastruktur vid 
hållplatser, stationer och terminaler ser ut är beroende av 
resenärens personliga behov och förutsättningar. Informationen kan 
omfatta såväl möjligheter för bil- och cykelparkering, köpa 
biljetter, bagageförvaring, toaletter mm.  
Samtrafiken tillhandahåller idag på sin webbplats Resplus.se viss 
infrastrukturinformation för cirka 100 stationer och terminaler i 
landet. Informationen är idag inte tillräcklig och antalet stationer 
behöver utökas och kompletteras med ytterliggare information för 
att uppfylla krav för funktionshindrade. Informationen behöver 
även för att nå fler resenärer integreras med andra 
reseplaneringstjänster och informationssidor.  

Bokning och köp av kombinerade resor med flera trafikslag 
på ett gemensamt färdbevis 

Nuläge 
Utgångspunkten är att det ska vara enkelt för resenären att boka och 
köpa en biljett oavsett vilken eller vilka operatörer man reser med. 
Resenär ska inte behöva veta vilka operatörer som trafikerar en 
sträcka i landet och ska ej heller behöva leta efter informationen på 
flera olika platser för att själv boka och kombinera ihop sin resa.  
 
En förutsättning för att det kollektiva resandet ska öka är att det går 
att få information om hela resan. I denna information behöver ingå 
såväl samtliga möjligheter till resa som information för särskilda 
behov vid funktionshinder, till exempel om färdtjänst, ledsagning  
och stationer. Resenären behöver både kunna boka och beställa sin 
resa via en neutral trafikslagsövergripande sökmotor som via en 
personlig kontakt. Det är viktigt både för resenärer med särskilda 
behov och för att resenärerna ska känna sig trygga. 
 
Informationen om möjligheten att göra en viss resa ska omfatta 
samtliga trafikslag för att resan ska bli så attraktiv som möjligt. Det 
ska samtidigt gå att boka och köpa hela resan och få alla delar på ett 
gemensamt färdbevis. Betalning ska kunna ske såväl i förväg som i 
efterhand eller under resan med ett rese- eller betalkort.  
 
I nuvarande trafiksystem för kollektivtrafik görs vanligen bokningen 
av resa via en av resenären känd transportörs webbplats. För en 
interregional resa med tåg är det för resenären idag SJ AB som har 
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den mest kända webbplatsen, och för lokala och regionala resor 
oavsett trafikslag är det respektive länstrafikbolags webbplats som är 
de mest nyttjade. För övriga transportmedel behöver resenären känna 
till deras särskilda boknings- och köpförhållande för att kunna 
genomföra sin resa. 
 
Att köpa en trafikslagsövergripande interregional resa är oftast inte 
möjlig beroende på att olika boknings- och biljettsystem inte kan 
kommunicera med varandra. Lokalt hanterar respektive länstrafik-
bolag sin biljetthantering med ett eget biljettsystem, och övriga 
trafikföretag har sina egna biljettsystem. Undantag är om del av 
resan sker med tåg eller buss, då det för vissa relationer går att boka 
en kombinerad resa via Samtrafikens Resplus. Via Resplus.se och 
länk till ett antal tågbolags webbplatser eller direkt från respektive 
tågbolags webbplats, finns det möjlighet att boka och betala en resa 
där man kan kombinera tåg- och länstrafikbussresan med anslutande 
trafik som buss, båt, tunnelbana och spårvagn, och få hela resan på 
en biljett. På vissa av tågbolagens webbplatser finns även 
möjligheten att boka taxianslutning. Detta fungerar i dag genom det 
gränssnitt som är framtaget och som möjliggör kommunikation 
mellan vissa biljett- och bokningssystem. Rikstrafiken ställer krav att 
man ska tillämpa detta och att man ska sälja andra operatörers 
biljetter. De bokningssystem som finns på marknaden, PETRA och 
Tagplats, kan kommunicera med varandra via detta gränssnitt. Dock 
ingår inte expressbuss och flyg i denna möjlighet, utan expressbuss 
har ett eget system och för flyg får resenärerna gå via respektive 
flygbolags webbplats eller ett globalt bokningssystem.  
 

Utvecklingsbehov och åtgärder 
För resenärerna är det viktigt att ett samordnat resekort finns 
tillgängligt så snart som möjligt. SLTF Resekortet i Sverige AB 
leder arbetet med att införa ett samordnande resekort som ska göra 
det möjligt att resa med lokal- och regionaltrafik över läns- och 
landsgränser på ett och samma kort. Kortet ska göra kollektivtrafiken 
mer attraktiv för resenären genom ett bekvämt och smidigt 
betalsystem i Sverige, och på sikt i hela Norden. Arbete pågår med 
att lösa hanteringen av avräkning och att utveckla ett system för 
detta. För att kortet ska fungera måste de olika aktörernas betal-
system fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. 
Aktörerna har enats om en gemensam standard för kortets teknik. 
 
En flora av olika biljettautomater växer fram på stationer runt 
Sverige. En samordning av dessa vore önskvärt ur ett 
kundperspektiv. Biljettautomater som resenären ska använda på 
platser där det inte finns möjlighet att köpa biljett manuellt ska vara 
sådana att alla biljetter enkelt kan köpas i samma automat. I dessa 
automater måste även betalkort, både svenska och utländska kunna 
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användas. Det bör även undersökas om det är möjligt att utrusta 
automater med talsyntes, vilket är ett önskemål från personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Ett par nationella trafikslagsövergripande reseplanerare har 
utvecklats de senaste åren, men fortfarande saknas möjligheten att 
boka och betala för samtliga trafikslag. Det finns inget 
bokningssystem eller tjänst som hanterar en komplett 
trafikslagsövergripande resa, men under 2008 ska en första version 
av en sådan tjänst lanseras i Sverige.  
 
Näringslivsorganisationen Rese- och turistnäringen i Sverige 
(RTS), Banverket och Vägverket har enats om att utveckla Hela 
resan, som blir en nationell tjänst vilken samordnar all information 
som krävs för bokning och köp av resor inom Sverige. Sveriges 
hela transportutbud blir därmed tillgängligt och valbart för 
konsumenten som kan planera, boka, köpa och betala sina resor på 
ett och samma ställe. Tjänsten bör även kunna ge möjlighet till 
bokning av ledsagning. Den första versionen kommer att innefatta 
80 procent av samtliga resor inom Sverige, för att sedan byggas ut 
tills samtlig tidtabellsbunden kollektivtrafik finns med i tjänsten. 
Hela resan är en vidareutveckling av reseplaneringstjänsten, 
Resrobot. Denna byggs nu på med tjänster och funktioner som gör 
det möjligt för resenären att planera, boka och betala hela sin resa 
på ett och samma ställe.  
 
Med ett gemensamt telefonnummer för information och bokning 
av kollektivtrafikresor får vi ytterligare möjligheter att öka 
resandet. Vissa kategorier av resenärer har behov av manuell 
betjäning för att kunna resa kollektivt eller för att känna sig trygga 
under resan. Det gäller till exempel personer med funktionsned-
sättning. Ett väl fungerande system med ett gemensamt 
telefonnummer finns etablerat i norra Sverige. Möjligheten 
undersöks att utöka systemet så att det även kan erbjudas övriga 
delar av landet. Det ökar då tryggheten väsentligt för resenärerna. 

Allmän passagerar- och störningsinformation ska förbättras 
och göras transportslagsövergripande  

Nuläge 
Information om störningar är den information som får sämst betyg 
i Svenska lokaltrafikföreningens och Banverkets resandeunder-
sökningar de senaste åren. Samverkan är en nyckelfråga för att 
förbättra störningsinformationen till resenären. Resenärerna vill ha 
aktuell information om beräknade tider för de trafikslag de ska 
använda, konsekvenser för kommande byten, alternativa resvägar 
och ersättningstrafik. De vill även ha en samordnad 
trafikinformation. 
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Trafikverken kan bidra med sin information direkt till resenären 
genom samordning på webben. Det blir enklare för resenären att 
hitta all störningsinformation både för väg och järnväg, om den 
finns på ett ställe. Vägverket och Banverket skickar information i 
realtid i sådan form att det är möjligt att integrera störnings-
informationen i de olika kanaler som kan nå resenären före och 
under resan.   
 
Samordning av störningsinformation är behövlig. Alla ska få 
tillgång till samma information samtidigt oberoende av var de 
söker den. Samordnad information på stationer efterfrågas av 
resenären. Det är inte bra för resenären att flera olika aktörer på 
stationer/terminaler levererar information på olika sätt. Ansvar och 
roller på stationer behöver klaras ut. I dag meddelar trafikföretagen 
endast sin egen information. En neutral samordnare av informa-
tionen på stationer/terminaler är önskvärd.  
 
Information vid störningar under resan är viktig för att resenären ska 
känna sig trygg. Den vill ha informationen om trafikläget och 
åtgärder för resan. För att störningsinformationen ska bli bättre 
behövs ett ökat samarbete inom branschen. Information om 
störningen finns ofta hos trafikföretag och trafikverk men 
presenteras inte på ett samlat sätt för resenären, som upplever 
informationen som spretig och otillräcklig för att känna sig trygg 
under resan. 

Utvecklingsbehov och åtgärder 
 
Vid tågförseningar uppstår stora problem för resenärer som reser 
kombinerat med tåg och buss. Därför är behovet stort av ett 
gemensamt planeringsverktyg för hantering av trafikstörningar 
direkt när de uppstår. Det pågår ett samarbete inom sektorn för att 
samordna trafikinformationen mellan trafikslagen så att både 
transporter och information kan samordnas bättre. Det verktyg som 
utvecklas för samordning av informationen måste uppfylla flera 
krav för att resenären i slutändan ska uppleva att informationen har 
blivit bättre. Det måste vara välkänt, användas av samtliga aktörer 
inom kollektivbranschen, vara kompatibelt med andra system och 
tillhandahålla informationen via flera medier (mobila verktyg). I 
framtiden kan verktyget utvecklas så att det kan användas till flera 
trafikslag. 
 
Ett gemensamt planeringsverktyg möjliggör även distribution av 
störningsinformation på ett flertal sätt. Resenären har behov av att 
både kunna söka information via Internet och att kunna få den 
tillsänd sig direkt före eller under resan. Ju mer information som 
når resenären, desto större är möjligheten att denne känner sig 
trygg med resan eller kan fatta beslut om åtgärder för att påverka 



 

  9 
 
 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Samordning av system för information, bokning och biljetthantering 

sin situation. Avsikten är även att all trafikinformation, om såväl 
det planerade trafikläget som störningsläget, ska finnas tillgänglig i 
realtid på reseplanerarens webbplats. 
 
På regional nivå finns olika informationskanaler till resenären. På 
nationell nivå är kanalerna inte lika många och kända. Kanalerna 
behöver göras mer kända, så att resenären enkelt kan få information 
om trafiksituationen och kan känna sig trygg i sitt resande. Här 
måste man vara lyhörd och utveckla trafikinformationstjänster 
utifrån resenärens behov, vilket är en förutsättning för att 
resenärerna ska bli fler och nöjdare. Det måste även säkerställas att 
det finns informationskanaler för resenärer med speciella behov  
 
Man bör se över om man vid upphandling av trafik kan skriva in i 
avtalet att entreprenören ska lämna trafikinformation med en viss 
kvalitet och omfattning främst till resenären. Informationen ska 
även lämnas till övriga entreprenörer och trafikverk som är berörda 
vid en eventuell störning.  
 

Mål 
 
De planerade åtgärderna ska leda fram till dessa mål: 
 

• Resenärerna har tillgång till en neutral trafikslagsöver-
gripande reseplanerare för samtliga kollektivtrafikresor 
innehållande möjlighet för pris, bokning och köp av resa. 

• Ett gemensamt telefonnummer till kollektivtrafiken i 
Sverige finns tillgängligt, och detta är känt av kollektiv-
trafikresenärerna. 

• Det är möjligt att boka ledsagning samtidigt som man bokar 
en resa. 

• Ett fullständigt hållplats- och adressregister finns 
tillgängligt. 

• Fullständig infrastrukturinformation för terminaler och 
stationer finns tillgänglig för resenärerna. 

• Trafikinformation för kollektivtrafik finns samlad och 
presenteras gemensamt på en webbplats. 

• Ett gemensamt planeringsverktyg för hantering av trafik-
störningar används av samtliga aktörer inom kollektivtrafik-
branschen.    

• Resenärerna har tillgång till samma information samtidigt 
och oavsett var de söker. 

• Störningsinformation får bättre betyg i kollektivtrafik-
barometern. 

• Samtliga transportföretag använder ett gemensamt system 
för biljettlöst resande utan hantering av kontanter. 
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 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Samordning av system för information, bokning och biljetthantering 

• Samma biljettbokningssystem kan användas för bokning 
och köp av kollektivtrafikresor inom Norden. 

Framgångsfaktorer 
Samarbete och konsensus inom kollektivtrafikbranschen är en 
förutsättning för att åtgärderna för ett ökat resande med kollektiv-
trafik ska leda till målet. En viktig framgångsfaktor är att genom 
samarbete använda de olika aktörernas erfarenhet och kunskap och 
på så vis genomföra gemensamma förbättringsåtgärder.  

Angreppssätt 
Ett antal konkreta förbättringsåtgärder har utarbetats med syftet att 
underlätta resandet för konsumenterna. Om förändringarna 
genomförs i samråd med berörda aktörer i branschen och efter 
respektives förmåga, finns alla möjlighet att nå ett positivt resultat. 
 



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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Sammanfattning - Attraktiva, tillgängliga och 
effektiva bytespunkter/stationer 

Vision, mål och definition 
En vision – Den attraktiva mötesplatsen – har tagits fram inom 
området. Visionen vill framhålla mötesplatsen som den dynamiska 
punkt där kollektivtrafik och aktiviteter inom många områden kan 
utvecklas tillsammans och skapa en levande och attraktiv miljö. 
Verksamhetsidén är att statens stationsråd ska bidra till att öka 
kollektivtrafikresandet i Sverige genom att i bred samverkan 
utveckla landets stationer och terminaler till attraktiva, trygga och 
väl fungerande bytespunkter.  
 
Termen station används i betydelsen bytespunkt mellan järnväg och 
buss, bussterminalerna och terminaler för sjö- och luftfart. 

Nuläge och utmaningar 
Statens stationsråd, som bildades 2006, är ett forum för statligt 
samarbete och statens samtalspart gentemot företrädare för 
resenärer, kommuner, landsting, operatörer, trafikhuvudmän och 
deras samverkansorgan – Samtrafikens stationskommitté. 
Stationsrådet möter sektorn i nätverket Sams (Samverkansgruppen 
för stationer). 
 
Behovet av att utveckla kollektivtrafiken och dess bytespunkter är 
stort. Samarbetet mellan aktörer kring stationer måste förbättras. En 
av rådets viktigare uppgifter är att arbeta för utveckling av landets 
stationer/bytespunkter och där säkerställa en grundkvalitet samt 
utarbeta hållbara ansvarsmodeller. Detta sker tillsammans med 
berörda aktörer där exempelvis fastighetsägare, trafikföretag och 
trafikhuvudmän har en aktiv roll.  

Påbörjade och genomförda aktiviteter 
Sedan tidigare finns undersökningar gjorda bland resenärer och 
besökare på stationer i landet. Ytterligare analyser av kundernas 
behov och krav behöver dock göras, framförallt avseende 
potentiella resenärers behov och krav på bytespunktens utformning 
och funktion. Ett samarbete har därför inletts mellan Banverket, 
Vägverket, Samtrafiken AB och Jernhusen AB för att samordna 
arbetet med kundundersökningar.  
 
Förslag till kvalitetsnivåer och gruppering av landets stationer har 
tagits fram. Materialet är tänkt att dels användas för att klargöra de 
grundläggande krav på tillgänglighet och säkerhet/trygghet som 
landets alla stationer/bytespunkter ska klara och dels som underlag 
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för kvalitetsmål utöver grundkraven. Dessa kvalitetsmål kan se 
olika ut beroende antal resande, ambitioner på orten, om det är 
arbetspendling, tjänsteresor eller fritidsresor etc. 
 
En grov bedömning av investeringsbehovet har gjorts. Stationernas 
utvecklings- och upprustningsbehov är stort och består av 
investeringar i allmänna ytor, (reserelaterade utrymmen) i 
stationshus och i ökade satsningar på tjänster och produkter. 
Exempel på detta kan vara utbyggnader av väntutrymmen för bättre 
komfort, bemanning och service, ersättning av befintliga 
överdimensionerade allmänna utrymmen, parkeringar för cykel och 
bil, angöringar för taxi och långväga buss eller satsningar på 
särskilda pendelparkeringar. 
 
Idag finansieras stationshusens allmänna ytor genom att 
stationsavgift erläggs av nyttjarna d.v.s. trafikföretagen och 
trafikhuvudmän. Detta täcker i stort drift och underhåll, men inte 
kapitalkostnader för investeringar. Olika förslag har diskuterats och 
lagts fram med det gemensamma syftet att få fram medel för 
utveckling av icke-kommersiella anläggningar inom 
kollektivtrafiksystemet. 
 
Vägverket har föreslagit att statsbidrag för stationer/bytespunkter 
även ska kunna lämnas för långväga buss. Förslaget bygger på att 
hela-resan-perspektivet är viktigt då bytespunkter planeras och 
byggs eftersom resenären vill ha smidiga resor där trafiken 
samordnas och där det är lätt att byta. Berörda aktörer kring 
stationer måste ges delaktighet och inflytande i ett tidigt ske. 
Statbidragssystemet kan även komma att behöva ses över med 
anledning av finansieringsfrågan kring stationshusens allmänna 
ytor.  
 
Idag finns det ingen aktör som har det sammanhållande operativa 
ansvaret för samtliga stationers funktion för resenärer och 
operatörer. En ansvarsanalys behöver genomföras. EU-krav på 
”station manager – stationsförvaltare” och utökad service till 
resenärerna kommer 2009 genom det s.k. tredje järnvägspaketet. 
Kraven gäller järnvägsstationer, men kommer förmodligen att få 
effekt även för funktionerna på andra bytespunkter i landet. Krav 
kommer att ställas på bl.a. reseinformation, service för 
funktionshindrade samt assistens och ersättning vid förseningar.   
 
Ett strategiskt underlag till den långsiktiga planeringen har tagits 
fram. I detta ingår en beskrivning av de tillväxtområden och orter 
där stationsutveckling är viktig. För trafikhuvudmännen, 
operatörerna och Jernhusen är en prioritering gjord utifrån ett 
kontinuerligt perspektiv medan trafikverken har planeringar på 
längre sikt. Dessutom beskrivs olika kvalitetsmål och nivåer som är 
lämpliga för olika stationstyper. 
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Behovet av en gemensam strategi- och kommunikationsplan vid 
försäljning och förändringar av stationshus är stort. För att 
förhindra oberättigad kritik som i dag förekommer mot de i 
sammanhangen medverkande aktörerna, är det viktigt med en 
gemensam och sammanhållen kommunikation inom sektorn. En 
strategi kommer att tas fram. 

Åtgärder och avsikter 
Samtliga åtgärder och avsikter framgår av bilaga. Berörda aktörer 
ger förslag och avger avsiktsförklaringar, utifrån sina respektive 
roller inom området. Som exempel kan nämnas att Bussbranschen 
har för avsikt att arbeta med kvalitetssäkring samt i en checklista 
bevaka åtgärder och andra viktiga frågor för den långväga 
busstrafiken. Taxiförbundet lovar att vara en aktiv aktör i 
samarbetet kring stationernas utformning och funktion. 
Resenärsforum kommer att bevaka och säkerställa att resenärernas, 
d.v.s. kundernas synpunkter tas tillvara i det fortsatta arbetet.  
 
Samtrafikens Stationskommitté avser att utifrån den samlade 
kundbilden av tågtrafikföretagens, trafikhuvudmännens i länen och 
expressbussföretagens behov och efterfrågan av allmänna 
utrymmen för sina resenärer, aktivt delta i det fortsatta 
utvecklingsarbetet när det gäller att skapa attraktiva, tillgängliga 
och effektiva bytespunkter på kort och lång sikt. Jernhusen kommer 
att se över och medverka till lösning av finansieringsfrågan kring 
allmänna utrymmen samt utveckla mätningar för bättre kunskap om 
hur resenärer upplever stationernas utformning och funktion. 
Rikstrafiken kommer att undersöka resenärernas uppfattningar om 
de bytespunkter, som trafikeras där Rikstrafiken har avtal med 
trafikhuvudmän och trafikoperatörer. Banverket och Vägverket 
driver Stationsrådet och Sams, är sammanhållande i kommande 
åtgärdsplanering, förbereder för kommande EU-direktiv om 
stationsförvaltare samt utvecklar kunskapen om befintliga och 
potentiella resenärers behov avseende stationer. 
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Kollektivtrafikens stationer och bytespunkter 
Utvecklingen av kollektivtrafiken är beroende av dess attraktivitet. 
En välfungerande station och bytespunkt är viktig för synen på 
kollektivtrafiken och som länk i trafiksystemet. Då resan ofta består 
av transporter med flera olika trafikslag så är stationens kvalitet för 
att kunna genomföra bytet viktig för valet av, och som inkörsport 
till, kollektivtrafikresan. Stationen/bytespunkten bör vara den 
naturliga platsen för koppling till andra trafikslag, vilket också bör 
gälla för resor med långväga buss. Stationsfunktionen måste också 
vara anpassad till alla de olika typer av resor som görs, såsom 
pendlarresor eller mer långväga resor. Fritidsresorna kan här 
komma att ställa särskilda krav på stationen/bytespunkten.  
 
Hanteringen av stationen samt dess möjligheter att bidra till att öka 
andelen resenärer kräver förbättrat samarbete mellan berörda 
aktörer. Statens stationsråd, som bildades 2006, är ett forum för 
statligt samarbete och statens samtalspart gentemot företrädare för 
resenärer, kommuner, landsting, operatörer, trafikhuvudmän och 
deras samverkansorgan – Samtrafikens stationskommitté. Arbetet i 
stationsrådet förankras i nätverket Sams (Samverkansgruppen för 
stationer) och kan ses som ett steg för förbättrat samarbete inom 
branschen/sektorn.  

Utveckla stationen / bytespunkten 
Stationsanläggningen är en del i resan, en plats för väntan och 
byten mellan olika trafikslag för olika typer av resenärer. Stationen 
och dess omgivning utvecklas idag också till en mötesplats för 
såväl kommersiella som offentliga verksamheter. 
Stationsbyggnaden med sina allmänna utrymmen är en viktig 
funktion för många resenärer, en buffert vid störningar i trafiken 
som innebär en trygghet, särskilt för funktionshindrade resenärer. 
För att motsvara detta och de olika behov som finns hos såväl 
befintliga som potentiella resenärer, men också för att eliminera 
undermåliga eller överdimensionerade stationsanläggningar måste 
stationsfunktionen utvecklas och hållbara kvaliteter säkerställas. 
Det gäller exempelvis behov av förbättrade och utökade 
parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar. Trafikföretagen och 
trafikhuvudmännens intresse i stationernas utveckling är 
betydelsefull särskilt mot den bakgrund av att stationen har del i 
genererandet av kollektivtrafikresenärer. Detta faktum, samt den 
potential som kollektivtrafik, offentlig och kommersiell verksamhet 
har tillsammans, gör att stationen bör betraktas som en 
inkomstkälla som genererar resenärer till trafiken.  
 
Behovet av att utveckla kollektivtrafiken och dess bytespunkter är 
stort. En av Statens stationsråds viktigare uppgifter är att, 
tillsammans med berörda aktörer, arbeta för utveckling av landets 
stationer/bytespunkter. Vision – Den attraktiva mötesplatsen – och 
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verksamhetsidén att Statens stationsråd ska verka för att stationen 
bidrar till ökat kollektivtrafikresande är att betrakta som 
utgångspunkter i rådets arbete.  
För den platsorienterade stationshanteringen är det viktigt med 
lokala/regionala forum där företrädare för olika aktörer finns 
representerade, särskilt resenärer och kommuner. 

Finansiering 
Utveckling av stationer/bytespunkter är beroende av långsiktiga 
och hållbara finansieringsformer. Idag finns stora oklarheter vad 
gäller finansieringen av investeringar i allmänna utrymmen i 
stationsbyggnaderna, vilket i sin förlängning påverkar resenärens 
tillgång till resenärsrelaterade lokaler och utrymmen. Jernhusen AB 
ser idag inga möjligheter att finansiera investeringar i allmänna 
ytor för sina 140 gemensamma stationer. För att hitta långsiktiga 
finansieringsformer är det viktigt för trafikföretagen att 
finansieringen ställs i relation till den längd på sina avtalstider som 
trafikföretagen har.  
 
Banverket och Vägverket har i ett inspel, Investering i allmänna 
utrymmen i stationshus dat 071126, (se bilaga B1 i 
huvudrapporten) till näringsdepartementet lämnat förslag till 
hantering av finansieringsfrågan. 
 
För ökad andel resenärer krävs en helhetssyn på 
stationsanläggningen. I ett kompletterande underlag till den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen, dat 071001 (se bilaga B1 i 
huvudrapporten) lämnat till näringsdepartementet, förtydligas 
kostnader för investeringar i allmänna utrymmen och åtgärder i 
form av satsningar på parkeringar för bil (pendelparkeringar) och 
cykel. 

 
• Delrappporten behandlar ca 600 bytespunkter. I dessa ingår 

dels större bussterminaler, dels samtliga drygt 560 stationer 
för resandeutbyte i landets järnvägsnät.  

• Vid ca 30 av järnvägsstationerna gör inga tåg uppehåll i 
dagsläget.  

• På ca 220 av järnvägsstationerna finns idag stationshus som 
antingen ägs av kommuner, länstrafikbolag eller andra 
aktörer som tillhandahåller väntsal eller av Jernhusen.  

• Jernhusen äger ca 150 stationshus, alla av dessa har dock 
inte öppen väntsal.  

• Av de 220 stationshusen har ca 200 en öppen väntsal idag.  
• På drygt 140 av dessa är SRAB stationshållare för allmänna 

utrymmen, enligt Stationskommitténs samordnade 
beställning. Det gäller således både hus ägda av Jernhusen 
och av andra. 
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Mål 
Följande mål har formulerats inom området ”attraktiva 
bytespunkter”: 

• Andelen som reser kollektivt ska öka, och 
stationen/bytespunkten ska bidra till detta. 

• Transportslagsövergripande lösningar är grundläggande där 
stationen/bytespunkten ska bidra till en effektiv reskedja för 
resenären. 

• Aktörernas ansvar och roller ska förtydligas. 
• Stationernas kvalitet, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och 

attraktivitet för resenären ska öka. 
• Landets stationer ska bli välfungerande utifrån de behov 

som trafikföretagen/trafikhuvudmännens olika typer av 
resenärer har. 

• Aktörer i Statens stationsråd agerar i samverkan. 
• Samverkan mellan Statens stationsråd och Sams utvecklas 

till en långsiktig funktion 
 

Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet är:  

• Det finns en fungerande och fruktbar samverkan kring 
stationsfrågorna.  

• Det finns lokala/regionala forum med resenärsmedverkan 
• Direktiv till myndigheterna stödjer målet om mer attraktiva, 

tillgängliga och effektiva bytespunkter samt en ökad andel 
kollektivt resande.  

• Det säkerställs att medverkande aktörer har förutsättningar 
för att finansiera sina investeringar.  

• Det råder samsyn om att stationen/bytespunkten ska bidra 
till ökad andel kollektivtrafikresenärer.  

 

Angreppssätt – att nå attraktiva, tillgängliga och 
effektiva bytespunkter 
Stationernas utveckling är beroende av och kräver utredning av 
många frågor på olika plan samt beslut och åtgärder av flera 
aktörer. Resenärsbehov, kvalitet, ansvar, direktiv och roller är 
några områden som måste behandlas för att samförstånd ska kunna 
uppnås i sektorn/branschen. För detta krävs underlag som kan leda 
till gemensamma förslag och åtgärder. Nedan och i bilaga följer 
sammanfattningar inom några områden.  
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Resenärsbehov för att öka andelen resenärer  
För att nå målet att öka andelen resenärer i kollektivtrafiken och 
stationen/bytespunktens bidrag till detta måste resenärsbehov av 
olika slag kartläggas. Stationen är inte enbart en plats i reskedjan 
för avresa, ankomst, väntan och byte, stationen är också en symbol 
för kollektivtrafiken, och det är därför betydelsefullt hur stationen 
uppfattas av resenären.  
Större insikt i såväl befintliga resenärers som potentiella resenärers 
behov och attityder gör att stationen kan utformas på ett 
resenärsanpassat sätt, vilket kan bidra till ökat kollektivt resande.  
 
En inledande problemidentifiering har genomförts och ska 
fördjupas och utvecklas vidare under 2008. Syftet är att klargöra 
resenärers och potentiella resenärers behov avseende stationer och 
som på olika sätt stödjer kärntjänsten och hur detta inverkar på 
resandet. 
Frågeställningar som ska sökas svar på är exempelvis:  

• Är station i sig en svag länk i reskedjan?  
• Är det generella satsningar på alla stationer eller är det 

särskilda satsningar på några få stationer som ger störst 
ökad resandel? 

• Vilka behov och betalningsvilja kan identifieras avseende 
stationsfunktioner. 

Parallellt med denna studie kommer SRAB, inom ramen för sin 
verksamhet, att utföra en NRI-mätning, för att få bättre kunskap om 
hur resenärer upplever stationsmiljön och dess service. 
Samtrafikens stationskommitté deltar också i detta arbete. De båda 
studierna kommer att samordnas så att resultaten blir jämförbara. 
 

Samverkan för långsiktighet  
Intresset och värdet av stationen/bytespunkten är betydande för 
flera aktörer. Sektorn och branschen måste verka i en riktning som 
ger ett större och långsiktigt helhetsvärde. Fortsatt samverkan 
mellan berörda aktörer måste stimuleras. Ett led i detta arbete är att 
i en gemensam plan för stationernas utveckling samla olika 
aktörers ambitioner för landets stationer/bytespunkter. 
 

 
 

Ökad kunskap om befintliga och potentiella resenärers behov  
Fortsatt samverkan för långsiktig hantering av stationsfrågan 
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Ansvar  

Stationens dubbla roller – funktion och fastighet 
Stationens huvudsakliga syfte är att fungera som stödfunktion för 
trafik och resenärer. En stationsanläggning består dock av ett antal 
olika funktioner, som alla måste samspela för att resan skall 
fungera. Ett stort antal aktörer är på olika sätt involverade i en 
stationsanläggning och ansvarsbilden kring stationer är mycket 
komplex sedan man i Sverige skilt järnvägens fastigheter från 
järnvägens trafik. De aktörer som vanligen är involverade är 
Banverket, Vägverket, Jernhusen AB, Svenska Reseterminaler AB, 
kommuner, privata fastighetsägare, trafikhuvudmän, 
järnvägsföretag samt Samtrafiken i Sverige AB. För resenären är 
stationen en länk i reskedjan, men för de nämnda aktörerna kan ofta 
krav på avkastning, ökad lönsamhet och det lokala näringslivet vara 
viktigare än värnandet om resenärens intresse. Situationen kommer 
att påverkas och kompliceras ytterligare efter år 2010 då den 
internationella persontrafiken öppnas för konkurrens. Fler aktörer 
kommer att träda in på marknaden, vilket ökar komplexiteten kring 
stationstjänster. 
 
Mångfalden av organisationsformer (se bilaga 1) och mål, samt att 
ansvarsfördelningen mellan aktörerna inte alltid är tydligt reglerad 
leder till en oklar och splittrad situation. Detta bidrar till att 
stationernas/bytespunkternas potential att generera ett ökat 
kollektivt resande inte alltid tas tillvara. För att kunna bidra till 
ökad andel kollektivtrafikresande genom attraktiva, trygga och väl 
fungerande bytespunkter, som Statens stationsråd strävar mot, 
måste ansvarsdelning förtydligas och resenärens intresse sättas i 
centrum. Det är idag också otydligt hur Jernhusen AB 
kommersiella roll och som sådan en drivkraft i utvecklingen av 
landets stationer, ska kombineras med en transportpolitisk roll som 
är nödvändig för de allmänna utrymmena ska utvecklas på ett för 
trafikföretagen och resenärerna bra sätt.  

Exempel på ansvarskomplexitet 

Exempel I: Ägande och förvaltande av Svågertorp 
Svågertorps station utanför Malmö är ett exempel på komplexiteten 
i ansvarsstrukturen. Jernhusen AB äger och förvaltar 
stationsbyggnaden inklusive tillhörande skyltar och 
utomhusarmaturer. Jernhusen AB äger även reklamskyltar på 
plattformarna, som förvaltas av en underentreprenör. Malmö stad 
äger och förvaltar marken kring stationsbyggnaden, gångbrobanan 
inklusive räcket samt papperskorgar och askkoppar på byggnaden, 
Svedab äger gångbroöverbyggnad, d.v.s. glasytor, stomme och tak 
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inklusive armaturer och skyltar, plattformar, hissar, trappor, skyltar, 
skyltbelysning, vindskydd, bänkar, papperskorgar, allmänbelysning 
på plattformar samt spårområde inklusive stödmurar. Banverket 
förvaltar de Svedab-ägda delarna. Skånetrafiken äger och förvaltar 
biljettautomater utomhus. Sammanlagt är alltså ägandet uppdelat på 
fyra olika aktörer, förvaltandet på fem olika aktörer, tolv olika 
underentreprenörer som svarar för drift, underhåll, städning och 
bevakning samt ytterligare ett antal aktörer i form av kiosk, 
parkeringsbolag, taxi, buss- och järnvägsföretag.  

Exempel Il: Trafikinformation 
Fasta hänvisningsskyltar är fastighetsägarens ansvar, vilket i regel 
innebär att stationshusägaren svarar för skyltar inne i stationshuset, 
medan Banverket är ansvarigt för fasta skyltar på plattform och i 
plattformsförbindelser. Dynamisk information (digitala skyltar, 
högtalare och klockor) hanteras olika beroende på stationstyp. På 
stationer som enbart trafikeras av trafikhuvudman är denne 
ansvarig, medan på övriga stationer är Banverket ansvarigt. Dessa 
principer frångås dock och det är ofta Banverket som äger 
högtalare och ansvarar för utrop även på stationer som enbart 
trafikeras av trafikhuvudman.  

Exempel IlI: Cykelparkering 
Enligt plan- och bygglagen ska parkeringsbehovet fall tillgodoses 
på respektive fastighet, men det saknas specifika anvisningar för 
hur cykelparkering ska hanteras i den fysiska planeringen. 
Fastighetsägaren bör stå för parkering, men eftersom parkering vid 
stationer inte är direkt knutet till fastigheten, utan snarare till 
resandet är det inte entydigt vilken aktör som bör pekas ut som 
ansvarig. Ansvaret kan idag ses som delat mellan många parter 
varav de viktigaste är kommunen, Jernhusen AB, , Banverket, 
trafikhuvudmannen och järnvägsföretagen. I regel är man eniga om 
att cykelparkering behövs, men när det gäller finansiering och drift 
är ingen aktör som anser sig ha ansvaret. Kommunerna framstår i 
dagsläget som mest lämplig, och har i många resecentrumprojekt 
varit ansvariga för cykelparkeringar, eftersom det i första hand är 
kommuninvånarna som nyttjar parkeringen och kommunerna har 
redan en organisation för hantering av cykelparkering. I Banverkets 
cykelutredning (HK06-5474/SA20: Åtgärder för att öka 
kombinerade resor med cykel och tåg) föreslås att Boverket får i 
uppdrag att utarbeta tydliga anvisningar för hur cykelparkering 
hanteras i den fysiska planeringen. 

Stationen och staden 
Stationen/bytespunkten som kollektivtrafikknutpunkt utgör idag en 
viktig plats i staden. Den ger som transportnod ortens medborgare 
möjlighet till utvidgad arbetsmarknad, utbildning och 
samhällsservice. Men den är också viktig för att attrahera nya 
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etableringar, en motor i stadstillväxten som tillför möjligheter för 
staden. För stationsutvecklingen är kommunernas medverkan och 
ansvar vad gäller stationsfrågor viktigt.  

Stationsförvaltare   
I Europa är järnvägstrafiken reglerad genom direktiv och 
förordningar utgivna av EU- kommissionen. Ett tredje 
järnvägspaket, ”EU:s förordning om rättigheter och skyldigheter 
för tågresenärer” ska i princip tillämpas på all persontrafik på 
järnväg i EU från hösten 2009. I förordningen införs begreppet 
”station manager – stationsförvaltare”, som givits ansvar för 
resenär i samband med resan.  

Diskussion 
Begreppet station manager och dess innebörd avgör hur man ska gå 
vidare i ansvarsfördelningen mellan olika stationsaktörer. Detta 
begrepp har dock kommit in sent i arbetet med detta uppdrag och 
implementeringen har därför inte behandlats. I utredningsarbetet 
kring station manager föreslås att följande underlag finns med. 
 
Stationens roll som stödfunktion för resandet måste genomsyra allt 
stationsengagemang. För att nå samsyn kring detta måste 
involverade aktörer få ett tydligt uttalat transportpolitiskt uppdrag 
och gränssnitt för ansvar måste definieras på alla nivåer. Det 
påbörjade arbetet kring samverkan i branschen måste stimuleras, 
liksom arbetet avseende ökad kunskap om stationens betydelse för 
val av färdmedel.  
 
Banverket bör utveckla sin stationshantering operativt och 
strategisk, och parallellt med detta bör man bli aktivare i sin roll 
som ansvarig för plattformar och plattformsförbindelser. Vägverket 
föreslås, i samarbete med kommunen, bli mer proaktivt avseende 
transportslagsbyten. Stationens roll i samhället som generator av 
kollektivt resande måste stärkas. Dess betydelse för såväl boende 
som näringsliv är viktig och kommunen föreslås därför få ett 
tydligare ansvar för stationsmiljöfrågor såsom anslutningar och 
parkering cyklar och bil.  
 
Trafikhuvudmän och trafikoperatörer föreslås få ett tydligare 
resenärsansvar kopplat till stationsmiljön. De stationsfunktioner 
som erbjuds måste stimulerar det kollektiva resandet, i samklang 
med de transportpolitiska målen om trygghet och tillgänglighet. 
Samtrafikens stationskommittés roll som samordnande av 
beställningar av väntsalsfunktioner från entreprenörer får då en 
utökad betydelse i att värna detta.  
 
Jernhusen AB är, enligt bolagsordningen, idag ett uttalat 
fastighetsbolag. För att uppnå den eftersträvade samsynen bör 
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Jernhusen AB få ett transportpolitiskt uppdrag, som omfattar ökat 
resenärsansvar. Detta bör följas av ändrade ekonomiska 
förutsättningar, som gör det möjlighet att hantera ett större antal 
stationshus för större resenärsnytta.  
 
Resenärens roll förtydligas för att kunna medverka i utvecklingen 
av stationerna/bytespunkterna både på riks- regional- och lokal 
nivå. 
 
  

 

 

 

Kvalitet 
 
Bytespunktens bidrag till ökad andel resenärer förutsätter att den  
lever upp till den kvalitet och standard som sektor, bransch och 
resenärerna anser tillräcklig. Idag är detta inte alltid fallet och för 
att uppnå en rimlig utrustnings- och utformningsnivå på landets 
stationer och bytespunkter så har funktionella baskrav och 
kvalitetsmål utarbetats. I redovisningen nedan följer en beskrivning 
av kvalitetsarbetets intentioner och innehåll. I bilaga 2 återfinns en 
genomgång av kvalitetskriterier och en mer detaljerad beskrivning 
av förslag till funktionskrav.  

Funktionskrav  
Den situation som råder idag när det gäller ansvar och uppdrag 
kring bytespunkterna är splittrad. På små järnvägsstationer är ofta 
Banverket, Länstrafiken och kommunerna de enda aktörerna. På de 
medelstora och större är det dock en mängd aktörer och intressenter 
inblandade vid t ex planering av ombyggnader. Det är inte ovanligt 
med runt 20 aktörer inklusive de i järnvägssektorn, kommunens 
olika delar t ex kommunala fastighetsbolag, näringsidkare och taxi- 
och bussbransch. 
 
Detta medför att synen på hur landets bytespunkter bör utformas 
och vilket utbud som resenärerna ska erbjudas varierar såväl 
geografiskt som mellan de aktörer som är inblandade ur olika 
aspekter vid olika tillfällen. Detta har i sin tur fått till följd att 
utformning, utrustning, service och tjänster på bytespunkter skiljer 
sig åt från fall till fall.  
 
För att fungera långsiktigt behöver bytespunkterna behandlas 
utifrån ett mer enhetligt synsätt. Eftersom bytespunkten utgör en 

Oklara roller och ansvar måste preciseras. 
Jernhusen AB:s transportpolitiska roll inklusive resenärsansvar 
måste förtydligas 
Kommunernas roll och ansvar för kringfunktioner förtydligas 
Begreppet stationsförvaltare måste definieras. 
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viktig länk i hela resan och därmed för reskedjans kvalitet så är det 
viktigt att sektorn och branschen kan garantera resenären en viss 
given kvalitetsnivå på bytespunkten. Förutom denna basnivå kan 
bytespunkten utvecklas med kommersiell service utifrån de 
förutsättningar som respektive bytespunkt har.  
 
Resenären ska inte heller märka att ett antal ansvarsgränser 
passeras på vägen genom anläggningen. Av bland annat dessa skäl 
finns ett behov av en ökad samsyn när det gäller bytespunkternas 
kvalitet ur ett helhetsperspektiv, oavsett ansvarsområde. Eftersom 
olika krav ställs på bytespunkter med olika stor belastning, bör hela 
anläggningen erbjuda en rimlig kvalitativ nivå i förhållande till 
respektive stations storlek och funktion.  
 
Mot bakgrund av detta har ett dokument tagits fram, innehållande 
principer för vilka funktionskrav som bör ställas för att kvaliteten 
på bytespunkterna ska upplevas som skälig. Förslaget är tänkt att 
utgöra en samlad och mer objektiv bild av vad som är en 
funktionell stationsutformning. 
 
Sektorns gemensamma bedömning är att en höjd kvalitet på 
bytespunkterna kan bidra till en ökning av det kollektiva resandet. 
Kunskapen är dock idag begränsad om vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som skulle ge störst effekt när det gäller att generera en 
ökad andel resande med kollektivtrafik. Hela miljön bör fungera för 
de behov resenärerna har när det gäller t.ex. utformning och service 
men det är ännu inte säkerställt vad som gör bytespunkten 
funktionell och attraktiv för potentiella resenärer. Det övergripande 
syftet med funktionskraven är således att attrahera fler resenärer. 
 
 

  
Gävle Central, exempel på stationsmiljö 
 
I arbetet med principerna kring funktionskrav har hänsyn inte tagits 
till vem som har ansvar för olika funktioner, utgångspunkten har 
varit att finna en nivå som upplevs som rimlig. En ökad tydlighet 
angående funktionskrav och kvalitetshöjande åtgärder kan dock 
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vara en utgångspunkt för att uppnå en ökad tydlighet även när det 
gäller just ansvarsfördelningen på bytespunkterna. 
 
En annan tillämpning av funktionskraven är åtgärdsplanering. 
Respektive aktör kan applicera principerna i sin långsiktiga 
verksamhetsplanering när det gäller ny- och ombyggnad av 
bytespunkter. För befintliga bytespunkter krävs det dock att en 
bristanalys utförs först, för att det ska vara möjligt att göra en 
bedömning av behovet av åtgärder. Principerna utgör förstås även 
en grund för samordnad planering av åtgärder aktörerna emellan 
och kan t ex användas som utgångspunkt för samarbetet i 
arbetsgrupper kring ombyggnader.  
 
Detta bör även kunna bidra till att fler nya aktörer kan komma att ta 
ansvar för delar av bytespunktens utveckling och finansiering av 
kvalitetshöjande åtgärder. Ett tänkbart tillämpningsområde är 
följaktligen kopplingen till finansiering. Exempelvis skulle 
funktionskraven kunna användas för att uppnå en konsekvent 
kvalitetsnivå på landets bytespunkter vid bedömningen av 
statsbidragsansökningar.  
 
Förslaget med principer för vilka funktionskrav som ska ställas för 
att garantera bytespunkternas kvalitet gentemot resenärerna är 
framtaget gemensamt inom Statens stationsråd och förankrat med 
övriga aktörer inom sektorn genom referensgruppen Sams. 
Eftersom det finns en koppling mellan finansiering och kraven på 
olika funktioner behöver förslaget dock behandlas internt inom 
respektive organisation, för att kunna utgöra grund för faktisk 
implementering. Bland annat måste respektive organisation 
bedöma vilka funktioner inom det egna ansvarsområdet som ska 
utgöra baskrav respektive kvalitetsmål. Arbete behöver således ske 
under 2008 innan principerna kan läggas fast. Inom Banverket har 
ett sådant förankringsarbete påbörjats under hösten 2007. I 
trafikverkens åtgärdsplanering för kommande planperiod måste det 
göras en bedömning av om grundnivån ska säkerställas på samtliga 
bytespunkter inom planperioden eller inte. 

Att anpassa eller ersätta 
Det finns flera orsaker till att en station/bytespunkt kan vara i 
behov av förändringar. Det kan vara avgränsat till respektive 
organisations åtgärder på plattformar, parkeringar, angöringar för 
bussar, stationshus eller så kan ett samlat behov av allmän 
kvalitetsförändring finnas. Sammantaget är stationernas 
utvecklings- och upprustningsbehov omfattande och kan bestå av 
investeringar i resenärsrelaterade områden, av ökade satsningar på 
tjänster och produkter men också av anpassningar av exempelvis 
överdimensionerade befintliga väntsalar. I valet av lösning bör 
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resenären och den inverkan lösningen kan ha på ökat resande 
värderas högt. 
 

 
Exempel på väntutrymme 
 
En bidragande orsak till ersättningar kan också vara förändringar 
av ägandet av stationsfastigheter. Vid försäljning till en kommun så 
är det troligt att det allmänna utrymmet finnas kvar i befintligt 
stationshus men om köparen är en privat person så kan en 
ersättning vid sidan bli aktuell. En avgörande faktor är huruvida 
SRAB alternativt operatörerna hyr de allmänna utrymmena och på 
det sättet har ett inflytande på situationen. Idag ombesörjes 
väntfunktionen på ca 200 av landets ca 560 järnvägsstationer i 
stationshus. 
 
 

 

 

 

 
 

Plan för långsiktig utveckling av 
stationer/bytespunkter   

Uppgift och användning 
En plan för den långsiktiga utveckling av landet bytespunkter ska 
sammanfatta de åtgärder som ansvariga och berörda aktörer ser och 
har uppfattat som behov och krav. Den ska hantera landets alla 
stationer och bytespunkter och hela stationsanläggningen. Med 
stationsanläggningen avses alla de funktioner som finns på en 
välfungerande bytespunkt, d.v.s. allmänna utrymmen som ibland 
finns i ett stationshus, ibland i andra former, angöring för andra 
trafikslag, bil- och cykelparkering och plattformar. En sådan plan 

Stationer med väntutrymme ger resenärerna, särskilt de med 
funktionshinder, en trygghet i resandet. 
Operatörerna och trafikhuvudmännens är idag styrande av utbudet av 
allmänna utrymmen i stationshus genom sina beställningar. 
Jernhusen AB:s medverkan som ägare kan inte alltid garantera 
stationssystemet, då man måste  anpassa sitt ägande utifrån 
kommersiella  grunder. SRAB kan agera som garant. 
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är ingen rangordning av landets stationer utan bör svara på vad som 
kommer att hända på vilka stationer och bytespunkter och när. En 
långsiktig utvecklingsplan bör kunna revideras.   
 
De aktörer som är involverade och berörs av en sådan plan är de 
som i någon mening är ansvariga för delar av stationsfunktionen 
inklusive dess omgivning.  
 
Den sammanställning som gjorts kommer att vara ett underlag i 
trafikverkens åtgärdsplanering, d.v.s det fortsatta arbetet efter 
inriktningsunderlaget. För övriga aktörer blir planen ett underlag 
för eventuella strategiska- och långsiktiga planer som berör 
stationen/bytespunkten. 

Förutsättningar  
En plan för stationernas utveckling bör bygga på en långsiktig 
hantering av landets stationer där det finns en möjlighet till 
sammanvägning av olika aktörers ambitioner för stationer och 
bytespunkter och som långsiktig behövs för dagens och det 
framtida resandet. De olika uppdrag, verksamhets förutsättningar 
samt olika tidshorisonter som aktörerna har försvårar dock 
möjligheterna att sammanfatta stationerna/bytespunkternas 
utveckling i en gemensam långsiktig plan. Man har i olika grad 
kunnat precisera sina framtida planer. Trafikverken har 
planeringsperioder som sträcker sig till år 2019 medan operatörerna 
varierar sina beställningar på årlig basis och Jernhusen AB tar 
kontinuerlig ställning till vilka stationsfastigheter man avser att 
äga.  
 
Operatörerna och trafikhuvudmännen har genom Samtrafikens 
stationskommitté idag presenterat 50 prioriterade orter i vilka 
stationens/bytespunktens nuvarande utformning bör utvecklas. 
Ytterligare ett antal stationer kommer att vara aktuella men kan i 
dagsläget inte preciseras. 
 
Jernhusens avsikt att minska sitt ägande till ca 50 stationer innebär 
att andra aktörer, vid eventuellt köp av stationsfastigheten, kommer 
att ta över fastighetsansvaret och ambitionerna för ett antal 
stationer. Detta ansvar kan komma att överföras på SRAB. Vilka 
stationer det gäller är ytterligare en osäkerhet.  
 
I det prioriterade nätet för funktionshindrade, som redovisas i 
deluppdrag C i denna rapport, pekas stationer och bytespunkter ut 
som viktiga utifrån funktionshinderkriterier. Dessa stationer och 
bytespunkter är väsentliga för utvecklingsplanen. 
 
I trafikverkens nuvarande investeringsplaner återfinns också ett 
antal större investeringsobjekt som helt eller delvis berör 
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bytespunkter. Eftersom de nuvarande planerna kommer att utgöra 
underlag för 2008 års åtgärdsplanering för kommande planperiod, 
är dessa objekt också en viktig grund för utvecklingsplanen. 
 
Planen för stationsutveckling redovisar ett nuläge samt ett framtida 
läge utifrån tillgänglig information. Planens innehåll påverkas av 
den hantering av stationer som de olika aktörernas uppdrag kräver. 
 
Det underlagsmaterial som använts för kartor och analyser härrör 
från olika källor och är av varierande kvalitet. Felaktigheter kan 
därför förekomma avseende enskilda stationer, där de olika 
källorna inte överensstämmer eller inte är uppdaterade med senaste 
data. Källorna avser också olika planeringsår. Exempelvis 
innehåller Banverkets reviderade Framtidsplan åtgärder fr.o.m. 
idag fram till år 2015, Jernhusens strategiska plan är ett levande 
dokument som kan komma att ändras nästa år och 
Stationskommitténs lista över prioriterade stationer är ännu 
ofullständig då avtalen med trafikhuvudmännen inte är tecknade. 
 

Tillväxtregioner 
För att nå målet om ett ökat kollektivtrafikresande är det viktigt att 
åtgärderna i utvecklingsplanen når så många resenärer som möjligt. 
I de nu växande funktionella regionerna ökar resandet till de större 
städerna och en stor andel utgörs av arbetspendling. Därför kan ett 
fokus på arbetspendling i tillväxtregionerna vara ett viktigt medel 
för att få till stånd en överföring till kollektivtrafik. Tågresande är 
också en förutsättning för att arbetspendlarna ska kunna färdas 
längre sträckor i de växande funktionella regionerna utan att få en 
förlängd daglig restid.  
 
Utifrån detta utgör tillväxtregioner i form av 24 lokala 
arbetsmarknader en grund för urvalet i utvecklingsplanen. Detta 
stämmer också väl överens med de områden som redovisas 
Banverkets och Vägverkets inriktningsplanering samt även 
slutsatser som dragits inom det gemensamma arbetet i Koll framåt. 
Inom tillväxtregionerna finns ca 350 bytespunkter. En åtgärdsplan 
som säkerställer kvalitetsnivåer på dessa bytespunkter bedöms 
kunna få en stor effekt på överföringen av arbetspendlingen till 
tillväxtregionernas centrum från bil till tåg. 
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Karta  Strategiska områden - tillväxtregioner 
 

 

 

Nulägesbeskrivning 

Ägande och ansvar  
Ägarsituationen vid de olika bytespunkterna varierar från plats till 
plats. Detta kommer givetvis att få konsekvenser för den 
långsiktiga planeringen. Av de ca 600 bytespunkter som planen 
behandlar, utgör drygt 560 järnvägsstationer. Vid ca 30 av dessa 
gör inga tåg uppehåll i dagsläget. På drygt 200 av 
järnvägsstationerna ombesörjes vänfunktionerna idag i ett 
stationshus. De flesta av dessa ägs av Jernhusen AB.  

Banverket 
Banverket förvaltar statens spåranläggning d.v.s. ansvarar för 
plattformarna och plattformförbindelse vid de av flesta landets 
stationer. På en del stationer tar kommun och länstrafik ett större 

TrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättanTrollhättan

GöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborgGöteborg JönköpingJönköpingJönköpingJönköpingJönköpingJönköpingJönköpingJönköpingJönköping

LinköpingLinköpingLinköpingLinköpingLinköpingLinköpingLinköpingLinköpingLinköping

HalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstadHalmstad

KristianstadKristianstadKristianstadKristianstadKristianstadKristianstadKristianstadKristianstadKristianstad

VäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjö

MalmöMalmöMalmöMalmöMalmöMalmöMalmöMalmöMalmö

KalmarKalmarKalmarKalmarKalmarKalmarKalmarKalmarKalmar

NorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköping

SträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäs
KarlstadKarlstadKarlstadKarlstadKarlstadKarlstadKarlstadKarlstadKarlstad

StockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholmStockholm

GävleGävleGävleGävleGävleGävleGävleGävleGävle
Falun-Falun-Falun-Falun-Falun-Falun-Falun-Falun-Falun-

BorlängeBorlängeBorlängeBorlängeBorlängeBorlängeBorlängeBorlängeBorlänge

SundsvallSundsvallSundsvallSundsvallSundsvallSundsvallSundsvallSundsvallSundsvall

ÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersundÖstersund

LuleåLuleåLuleåLuleåLuleåLuleåLuleåLuleåLuleå

BoråsBoråsBoråsBoråsBoråsBoråsBoråsBoråsBorås

SkövdeSkövdeSkövdeSkövdeSkövdeSkövdeSkövdeSkövdeSkövde

ÖrebroÖrebroÖrebroÖrebroÖrebroÖrebroÖrebroÖrebroÖrebro
VästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästeråsVästerås

UmeåUmeåUmeåUmeåUmeåUmeåUmeåUmeåUmeå



 

  19 
 
 Kollframåt Rapportens namn 
 Delprojekt B Publikation:  

ansvar för delar av denna anläggning. Banverket äger i dagsläget 
inga stationshus men är ensam aktör för väntfunktioner o.dyl. på 
drygt 300 av landets bytespunkter, d.v.s stationer utan stationshus 
och stationer där länstrafiken inte är en aktiv förvaltare. 
Kommunen och länstrafikbolaget kan dock ha ansvar för t.ex. 
busshållplatser och parkering även på dessa stationer. (se bilaga B3 
denna rapport; Samtliga stationer som förvaltas av Banverket, JNB 
2008). 

Kommuner och andra aktörer 
Kommuner eller annan aktör äger idag ca 70 stationshus med 
allmänna utrymmen. Länstrafikbolagen, bl.a. Västtrafik och SL 
äger av ett stort antal stationer. Det finns också ett antal olika  
privata företag som äger stationshus bl.a. i Helsingborg, Mullsjö 
och Perstorp. 

Jernhusen AB 
Jernhusen är idag en av aktörerna på ca 25 procent av landets 
stationer, dels som ägare till SRAB, dels som fastighetsägare. I 
dagsläget äger Jernhusen ca 150 stationsbyggnader. Se karta s 21. 

Allmänna utrymmen  

Operatörer och trafikhuvudmän 
För att idag kunna tillgodose sina resenärers behov så hyr 
operatörerna och trafikhuvudmännen allmänna utrymmena i 
stationshus på 140 orter.  

SRAB 
SRAB är helägt dotterföretag till Jernhusen och ansvariga för och 
hyr de allmänna utrymmena på stationerna. SRAB agerar helt på 
efterfrågebasis från operatörer och trafikhuvudmän. De är i 
dagsläget aktiva på ca 140 orter. Detta kan utökas då nya 
kollektivtrafiksträckningar kan tillkomma och därmed nya 
bytespunkter tillskapas, men utbudet kan också minska om 
trafikföretagen i framtiden inte vill hyra väntsalar på vissa orter. Se 
karta s 22. 

Övriga 
På knappt 50 stationer driver andra aktörer, främst kommuner och 
länstrafikbolag, väntutrymmen i stationsbyggnaden. 

Intressenter 

Resenärer 
Resenärerna är den viktigaste intressenten på 
stationen/bytespunkten. För resenären ska hela resan fungera med 
smidiga byten, tillräcklig komfort och information. Resans kvalitet 
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ska inte påverkas av olika aktörers ansvarsområden. Resenärernas 
synpunkter framförs av olika organisationer ex. Resenärsforum. 

Taxi, långväga buss 
För att en kopplad resa ska fungera tillfredsställande är andra 
funktioner på bytespunkten ofta nödvändiga. En sådan är taxi där 
dess lokalisering på stationsområdet är viktigt. 
Vid resa med långväga buss bör stationen/bytespunkten vara den 
naturliga platsen för byten med andra transportslag.  
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Karta: Stationshus som ägs av Jernhusen 2007. 
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Karta: SRAB allmänna utrymmen 2007 och grupp 1-3A 
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Långsiktiga planer  
 
Stationsrådet har i sitt arbete med en för sektorn gemensam plan för 
stationsutveckling analyserat olika intressenters framtids- och 
utvecklingsplaner samt strategiska inriktningsbeslut. Detta ska 
ligga till grund för en övergripande bild av möjliga åtgärder på 
bytespunkterna. Det har dock visats sig mycket svårt att 
sammanföra de olika planer som idag finns till en gemensam 
långsiktig plan. Den största svårigheten ligger i olika aktörers 
behov av att variera och förändra sin hantering av stationerna över 
tiden. Detta gäller främst för stationsfastigheterna och beställningar 
av allmänna utrymmen i stationshusen. 

Banverket och Vägverket planer 
Banverkets nu gällande planer för perioden fram till år 2015 
innehåller åtgärder som berör drygt 70 stationer. Dessa 
sammanfaller väl med Vägverkets satsningsområden. Utöver detta 
planerar Vägverket även investeringar i anslutning till 
bussterminaler i Karlstad, Falun, Borås, Halmstad, Kristianstad och 
Sundsvall.  
 
Idag finns det ett antal orter där det finns två bytespunkter i samma 
ort. Det kan t.ex. vara så att buss och tåg har olika hållplatser. Detta 
är ofta mycket begränsande för resenären med risk för tidskrävande 
byten och otydlighet. En fördjupad analys krävs för att formulera 
en utvecklingsplan för dessa lägen. 
 
Det finns även ett antal orter som idag endast trafikeras med buss 
men som i framtiden kommer att få tågtrafik exempelvis längs 
Botniabanan och Ostlänken. Några sådana orter är Skellefteå och 
Örnsköldsvik. Dessa bytespunkter ingår i Banverkets nuvarande 
framtidsplan och hänsyn tas därmed till detta i arbete med en 
utvecklingsplan. Se karta sid 29 

Det prioriterade nätet för att nå tillgänglighetsmålet 2010  
Inom det prioriterade nätet är åtgärder på bytespunkterna mycket 
viktiga för att skapa möjligheter för funktionshindrade att resa. De 
bytespunkter som ingår i detta nät måste ur ett 
tillgänglighetsperspektiv ha en godtagbar och för behovet anpassad 
standard. I nätet ingår ca 150 bytespunkter. Av stationsobjekten i 
förslaget till revidering av Framtidsplan ingår ca hälften i det 
prioriterade nätet för funktionshindrade och av dessa är ca 110 
lokaliserade inom de beskrivna tillväxtregionerna. Se karta sid 29 

Samtrafikens Stationskommitté – Operatörer och trafikhuvudmän  
Operatörerna och trafikhuvudmännen har genom Samtrafikens 
Stationskommitté för den långsiktiga planen presenterat 50 
prioriterade orter i vilka stationens/bytespunktens nuvarande 
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utformning bör utvecklas. Samtliga dessa orter har 
stationer/bytespunkter som trafikeras av fler än ett trafikföretag/ 
trafikhuvudmän (sk. gemensamma stationer).Man avser att 
komplettera med ytterligare ca 50 stationer, men i dagsläget kan 
dessa inte presenteras. Idag beställer man stationsservice av SRAB 
på totalt 140 stationer, och med utgångspunkt från detta krävs 
utredningar även för de resterande 40 stationerna. Se karta s 25. 
 
Samtrafikens Stationskommitté har preciserat vilka stationer som 
bör utvecklas och anpassas till trafikföretagens långsiktiga behov. 
Det kan bestå i olika typer av förändringar som  
t.ex. att anpassa överareor, omdisponering av ytor eller utveckling 
av utformning och innehåll. I vissa fall kan det innebära förslag på 
stängning av väntsal med ersättning av lämpligt klimatskydd 
och/eller alternativt väntutrymme vid sidan om befintlig 
stationsbyggand.  

SRAB 
SRAB:s uthyrningar av allmänna utrymmen på stationerna sker 
idag på ca 140 orter. Omfattningen är helt baserade på 
trafikföretagens efterfrågan som ska spegla trafikföretagens 
långsiktiga behov. De ska på ett konkurrensneutralt sätt och efter 
beställning, via Jernhusen AB ställa de allmänna utrymmena till 
förfogande för trafikföretagens och trafikhuvudmännens nyttjande. 
Omfattningen kommer att variera då den helt bygger på operatörer 
och trafikhuvudmännens beställningar och dessa kan utökas såväl 
som minskas helt beroende av efterfrågan.  

Jernhusen AB 
Enligt Jernhusen AB:strategiska plan har man för avsikt att äga 50 
stationer  som man kommer att äga och utveckla långsiktigt efter 
fastighetsekonomiskt affärsmässiga villkor.  
Jernhusens AB:s verksamhet bygger på att innehavet kan komma 
att öka i framtiden eftersom företaget aktivt utvärderar nya lägen 
och stationer som skapas utefter eventuella nya bansträckningar. 
Se karta sid 26. 
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Karta Samtrafikens Stationskommittés prioriterade orter 2007. 
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Karta: Jernhusens strategiska plan 2007 
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Diskussion och konsekvenser 
För att säkerställa resenärernas behov krävs att både kring 
funktioner som bil- och cykelparkeringar, angöringar för buss och 
taxi och allmänna utrymmen ibland inrymda i stationshus och vid 
sidan, fungerar. 
För en del av dessa funktioner är operatörerna och 
trafikhuvudmännens beställningar avgörande. Samtidigt är ägaren 
av stationsfastigheten och dessas ambitioner viktiga för att 
upprätthålla kvaliteten.  
Vid en total avreglering av järnvägsmarknaden för persontrafik 
kommer fokus att öka på att de allmänna utrymmena och 
tillhörande service i stationen motsvarar samtliga trafikföretags 
behov och efterfrågan för sina resenärers räkning. 
 
Kommunen är redan idag en viktig aktör vid bytespunkterna. Det 
faktum att stationen/bytespunkten idag är en viktig plats för nya 
etableringar samt att pendlingsmöjligheten ofta är väsentlig för 
kommunens innevånare gör att kommunens medverkan i 
bytespunkterna bör öka. Kommunernas engagemang när det gäller 
t.ex. parkering och angöring samt planering av markanvändningen 
och anslutande vägnät är avgörande för bytespunktens attraktivitet 
och funktion. 
 
Vid de genomgångar av olika behov och krav avseende 
bytespunkter och involverade aktörers framtida ambitioner kan 
man konstatera följande.  

Trafikoperatörernas beställningar 
Bästa garantin för stationen/bytespunktens standard vad gäller 
allmänna utrymmen är att operatörer och trafikhuvudmän ämnar 
hyra dessa utrymmen. Inom en snar framtid finns tecknade avtal 
om trafikföretagens/trafikhuvudmännens nyttjande av allmänna 
utrymmen för 2007 och 2008 på de flesta stationer.  

Ägarsituationens inverkan 
Ägaren är yttersta garantin för att stationens kvalitet kan 
upprätthållas. För detta krävs ett aktivt ägarskap med i 
förlängningen ett ansvar för resenären. Vid försäljningar/ägarbyten 
måste det säkerställas att samma kvalitetsnivå kan garanteras. Idag 
finns stationer som är efterfrågade av 
trafikföretagen/trafikhuvudmännen men som Jernhusen AB avser 
att sälja är det alltså nödvändigt att en ny aktiv ägare träder in och 
garanterar de baskrav som fastställts. Ny ägare kan komma att bli 
kommuner och länstrafikbolag men det kan även vara andra aktörer 
som t.ex. bygdeföreningar. En fortsatt sådan utveckling ställer höga 
krav på engagemang och finansieringsvilja hos just kommuner, 
föreningar eller privata entreprenörer. 
 



 

  28 
 
 Kollframåt Rapportens namn 
 Delprojekt B Publikation:  

På de ca 50 stationer som Jernhusen avser att behålla som ägare, 
har man deklarerat ett långsiktigt intresse att utveckla dessa vilket 
troligen leder till att de får den kvalitetsnivå som krävs. 

Bil- och cykelparkering 
Många kommuners generella satsningar på cykel och allmän 
satsning på kollektivtrafik måste också omfatta de bil- och 
cykelparkeringar som krävs vid bytespunkter för pendlande 
resenärer. Kommunerna tillsammans med övriga aktörer på en 
bytespunkt bör här ha ett uttalat ansvar. 
 

• I de växande funktionella regionerna kollektivtrafik stråk 
bör utökningar och förbättringar av infartsparkeringar 
(stationsnära pendelparkeringar) ske för att möte det 
växande behovet hos pendlingsresenärer. 

• Den största satsningen bör ske på pendlarstationer samt på 
medelstora bytespunkter då behovet samt den troliga 
effekten att bidra till ökat kollektivt resande är störst här.  

• För att göra kollektivtrafikresan i kombination med cykel 
attraktiv bör en utökning och kvalitetshöjning ske vad gäller 
cykelparkeringar.  

 

Prioriteringar av åtgärder och när 
 
De berörda aktörernas ambitioner ger olika förutsättningar för 
bytespunkternas utveckling. Där många aktörers ambitioner 
sammanfaller är det naturligtvis enklare att genomföra 
gemensamma satsningar. Det skulle kunna vara en grund för att 
fastställa när insatser ska genomföras, d.v.s tidplaner skulle baseras 
på i vilken utsträckning det bland aktörerna finns gemensamma 
planer. 
  
Några slutliga tidplaner för de ambitioner som beskrivits finns idag 
inte. Dock finns i trafikverkens reviderade planer samt för de 
objekt som ingår i det prioriterade nätet för funktionshindrade 
ungefärliga tidplaner. Trafikoperatörerna har via Samtrafikens 
Stationskommitté redovisat prioriteringar av orter. 
 
Banverkets förslag till reviderad Framtidsplan pekar ut åtgärder på 
ett antal orter där varken trafikföretagen eller Jernhusen är aktiva i 
dagsläget. De flesta av dessa bytespunkter har karaktären av 
pendlarstationer – t.ex. Kista och Märsta.  Flertalet av de övriga 
åtgärderna ingår i framtida stora infrastrukturprojekt, t ex 
Botniabanan och Ostlänken. I nuläget finns idag ingen tågtrafik vid 
dessa bytespunkter, utan de trafikeras i regel enbart med busstrafik 
och drivs av kommuner och länstrafikbolag. Detta gäller t ex Piteå, 
Örnsköldsvik och Skellefteå längs Botniabanan och Skavsta och 
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Vagnhärad längs planerade Ostlänken. När nya stationer byggs på 
dessa orter kan SRAB komma att hyra väntsalar efter 
trafikföretagens behov även här. Längs dessa sträckningar kommer 
även Jernhusen AB att analysera möjligheten att agera som ägare 
och utvecklare av nya bytespunkter.  
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Karta Banverkets reviderade Framtidsplan 2004-2015  och 
prioriterat nät för tillgänglighetsmålet 2010 
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Karta reviderad Framtidsplan 2004-2015, prioriterat nät 2010 och 
Samtrafikens Stationskommittéprioriterade orter 2007 
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Summering 
En framtida utveckling av stationer och bytespunkter beskrivna i en 
gemensam sammanvägd plan har visat sig vara svårt att genomföra. 
De redovisade sammanvägningarna som gjorts kan dock användas 
som underlag i det fortsatta arbetet med trafikverkens 
åtgärdsplanering samt övriga aktörers långsiktiga planering.  

Nedläggning 
Det finns ca 30 stationer där tåg inte gör uppehåll idag. En översyn 
behövs om det är möjligt att lägga ner dessa. Detta ska givetvis ske 
i nära samarbete med kommuner och länstrafikföretag för att 
säkerställa att resenärerna behov i mesta möjliga mån tillgodoses. 
Vid nedläggning bör hänsyn t.ex. tas till om bytespunkterna ligger 
inom strategiska områden och om kollektivtrafikförsörjningen kan 
säkras t ex via en närliggande station som då kan rustas upp. 

Åtgärder och avsikter 
 
Berörda aktörer har lämnat förslag och avsikterförklaringar utifrån 
sina respektive roller inom området. Som exempel kan nämnas att  

• Bussbranschen har för avsikt att arbeta med kvalitetssäkring 
samt i en checklista bevaka åtgärder och andra viktiga 
frågor för den långväga busstrafiken.  

• Taxiförbundet lovar att vara en aktiv aktör i samarbetet 
kring stationernas utformning och funktion.  

• Resenärsforum kommer att bevaka och säkerställa att 
kundernas synpunkter tas tillvara i det fortsatta arbetet.  

• Samtrafikens Stationskommitté avser att utifrån den 
samlade kundbilden av tågtrafikföretagens, 
trafikhuvudmännens i länen och expressbussföretagens 
behov och efterfrågan av allmänna utrymmen för sina 
resenärer, aktivt delta i det fortsatta utvecklingsarbetet när 
det gäller att skapa attraktiva, tillgängliga och effektiva 
bytespunkter på kort och lång sikt.  

• Jernhusen AB kommer att se över och medverka till lösning 
av finansieringsfrågan kring allmänna utrymmen samt 
utveckla mätningar för bättre kunskap om hur resenärer 
upplever stationernas utformning och funktion.  

• Rikstrafiken kommer att undersöka resenärernas 
uppfattningar om bytespunkter. Dessa bytespunkter är de 
som trafikeras som ett resultat av Rikstrafikens avtal med 
trafikhuvudmän och trafikoperatörer.  

• Banverket och Vägverket driver Stationsrådet och Sams, är 
sammanhållande i kommande åtgärdsplanering, förbereder 
för kommande EU-direktiv om stationsförvaltare samt 
utvecklar kunskapen om befintliga och potentiella 
resenärers behov avseende stationer. 
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• SRAB genomför ett allmänt kvalitetslyft på de stationer där 
man är aktör. 

• Statens stationsråd har för avsikt att i en rådsverksamhet 
fortsätta den samverkan mellan statliga aktörer som 
påbörjats. Rådet ska vara ett forum för statlig samordning. 
Rådet ska fungera som en länk mellan 
Näringsdepartementet och aktörerna inom stationsområdet.  

 
 

Bilaga B1 - Ansvar     

Stationsaktörer 
Banverket 

o statlig myndighet under Näringsdepartementet 
o har förvaltaransvar för huvuddelen av statens 

spåranläggningar, vilket i regel omfattar plattformar och 
plattformsutrustning, förbindelser till/från plattformar, 
liksom fast och dynamisk skyltning (undantag inne i 
stationshus). 

o har sektorsansvar för järnvägstransportsystemet inklusive 
stationsanläggningen 

o beviljar statsbidrag till spårtrafik samt till anläggningar för 
regional kollektivtrafik på spår 

 
Vägverket 

o statlig myndighet under Näringsdepartementet 
o har sektorsansvar för vägtransportsystemet 
o beviljar statsbidrag till vägtrafik samt till anläggningar för 

regional kollektivtrafik på väg 
 

Rikstrafiken 
o statlig myndighet under Näringsdepartementet 
o handlar upp interregional kollektiv persontrafik (flyg, tåg, 

båt, buss) som inte är kommersiellt gångbar, och där 
tillgängligheten annars skulle vara dålig. 

 
Jernhusen AB 

o helägt dotterbolag till holdingbolaget AB Swedcarrier, som 
i sin tur ägs av svenska staten 

o enligt bolagsordningen skall Jernhusen AB, direkt eller 
indirekt genom dotter- och intressebolag, äga, förvalta och 
utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade 
tjänster samt därmed förenlig verksamhet. 

o företagets uppdrag från staten är att utveckla och 
tillhandahålla stationer och verkstäder på 
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konkurrensneutrala villkor, samt att se till att resenärernas 
behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls 

o erbjuder på vissa stationer även kringfunktioner som taxi, 
tågtaxi och parkering 

o äger och förvaltar i dagsläget ca 150 stationshus 
 

Svenska Reseterminaler AB (SRAB) 
o helägt dotterbolag till Jernhusen AB 
o företagets syfte är att säkerställa att erbjudandet av 

stationsservicen till kollektivtrafiken i Sverige sker på icke 
diskriminerande och konkurrensneutrala villkor 

o hyr väntsalar av olika stationsfastighetsägare (bl.a. 
Jernhusen AB) 

o driver och upplåter efterfrågade väntsalar, vilket också kan 
omfatta kringtjänster som städning, bevakning, skyltning, 
toaletter, förvaringsboxar och bagagevagnar. 

o För denna upplåtelse betalar trafikföretagen en avgift som 
ska täcka verksamhetens kostnader 

  
Kommuner 

o ansvariga för anslutande vägar och gång- och cykelvägar 
samt i vissa fall för angöringsplatser och parkering. 

o äger och förvaltar i dagsläget ca 15 stationshus 
 

Privata fastighetsägare 
o äger och förvaltar i dagsläget cirka 20 stationshus. 
 

Trafikhuvudmän (inklusive upphandlade järnvägsföretag) 
o ägs av kommuner, landsting, regionorgan 
o kan äga och förvalta stationshus (i dagsläget ett stationshus) 
o är ansvariga för väntutrymmen/väderskydd på de stationer 

för lokal/regionaltrafik där man är ensam operatör 
o är berättigade att få statsbidrag för investeringar avseende 

regional kollektivtrafik på spår och väg 
o har ansvar för biljettförsäljning, biljettautomater, för liftar 

mellan fordon och plattform, samt för ledsagning  
o beställer väntsalsfunktion och eventuella kringtjänster av 

SRAB via Samtrafiken 
 

Järnvägsföretag, som kör trafik i egen regi 
o har ansvar för biljettförsäljning, biljettautomater, för liftar 

mellan fordon och plattform, samt för ledsagning  
o beställer väntsalsfunktion och eventuella kringtjänster av 

SRAB via Samtrafiken 
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Bussföretag som kör i egen regi 
o har ansvar för biljettförsäljning, och därtill hörande 

utrustning, för liftar och övrig utrustning för tillgänglighet 
på fordon 

 
Samtrafiken i Sverige AB 

o ägs gemensamt av alla läns- och lokaltrafikföretag i Sverige 
samt Arlanda Express, BT/Vänerbuss, Connex, Destination 
Gotland, People Travel Group, SJ, Tågkompaniet och 
Waxholmsbolaget 

o övergripande uppgift är att göra det enklare för 
kollektivtrafikresenärer genom att underlätta byten mellan 
olika färdmedel och trafikföretag. 

o ansvarar för Resplus, som bl.a. omfattar ”Stationsinfo”. 
 

Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) 
o läns- och lokaltrafikens gemensamma branschorganisation 
o övergripande uppgift är att stärka kollektivtrafikens 

konkurrenskraft. 
o ansvarar för Kollektivtrafikbarometern, som är en kvalitets- 

och attitydundersökning, samt för Barometern för 
Anropsstyrda trafiken. 

 

Samverkansorgan och samrådsfunktioner 
Statens stationsråd 

o samverkan i stationsfrågor mellan Banverket, Vägverket, 
Rikstrafiken och Jernhusen. 

o verksamhetsidé: ”Statens stationsråd ska bidra till en ökad 
andel kollektivtrafikresande i Sverige genom att i bred 
samverkan utveckla landets stationer och terminaler till 
attraktiva, trygga och väl fungerande bytespunkter.” 

 
Samtrafikens Stationskommitté 

o samarbete i stationsfrågor som etablerats mellan 
Samtrafiken, SLTF, Branschföreningen Tågoperatörerna 
och Bussbranschens Riksförbund,.  

o samordnar trafikhuvudmännens, järnvägsföretagens och 
expressbussföretagens beställningar av väntsalsfunktion och 
eventuella kringtjänster från SRAB 

 
Samverkan Stationer (SamS) 

o samarbetsgrupp mellan Statens stationsråd och 
Samtrafikens stationskommitté, SJ, SKL, 
Branschföreningen Tågoperatörerna, SLTF, 
Bussbranschens Riksförbund, Taxiförbundet samt 
Resenärsforum. 
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Bilaga B2a - Kvalitet  
   

Kvalitetskriterier för framtidens stationsmiljöer 
Kollektivtrafiken är idag inne i en period av tillväxt. Busstrafiken 
utvecklas och det tillkommer nya moderna spårvägsystem både 
inne i städerna och som region- och fjärrtrafik. 
Att öka andelen resor med kollektivtrafik, och inte minst på spår är 
en nödvändighet för ett att uppnå ett hållbart samhälle, som 
drastiskt behöver minska utsläppen av koldioxid. 
 
Att stationen då åter står i centrum, som funktion och som viktig 
byggsten i en hållbar stadsutveckling, är därför något som 
uppmärksammas alltmer. En konkurrensmässig och välfungerande 
kollektivtrafik är inte bara en fråga om själva trafiken med dess 
fordon, turtäthet etc. Det är i hög grad en fråga om helheten i 
systemet där stationen som vistelsemiljö, bytespunkt och en 
integrerad del av staden är avgörande för att fånga nya kunder! 
 
Begreppet station används här som sammanfattande beteckning på 
alla de former av bytespunkter i kollektivtrafiken som förekommer, 
vilket spänner mellan de enklaste hållplatserna till mer 
sammansatta anläggningar och byggnader som inte bara omfattar 
trafikfunktioner, t.ex. resecentrum. 
Att stationen nu behöver stå i centrum bär på två betydelser – dels 
att den måste ses som en viktig del i, eller för, varje tätort, dels att 
nysatsningen på stationer är central för en framgångsrik utveckling 
av kollektivtrafiken. 

Samverka – mer och effektivare! 
Vems angelägenhet är stationen? Det är många aktörer som är 
inblandade i stationsfrågan och det finns naturligen olika 
särintressen som inte alltid samverkar för bästa möjliga helhet. 
Bara på en järnvägsstation, som endast utgör en del av landets alla 
stationer, finns det oftast ett stort antal aktörer med olika ansvar 
och verksamheter på platsen. Banverket har ansvar för plattformar 
med sina anslutningar. Jernhusen AB kan vara ägare av ett 
stationshus men det kan också vara ägt av kommunen eller en 
privat fastighetsägare. En väntsal kan finnas som kanske drivs av 
Svenska Reseterminaler AB. Stationen trafikeras av ett eller flera 
järnvägsföretag, länstrafiken driver busstrafik, Vägverket och 
kommunen ansvarar för väganslutningar för buss, bil, taxi och 
gång- och cykel. Ett kommunalt eller privat parkeringsbolag sköter 
anslutande parkering och ett antal taxibolag trafikerar. I 
stationshuset tillhandahålls biljettfunktioner, service och handel av 
både trafikoperatörer och privata näringsidkare.  
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Välfungerande stationer kräver samordnad planering och drift för 
att den upplevda helheten som resenären möter ska vara attraktiv. 
Det går inte att utpeka en enskild aktör som ansvarig för helheten, 
men samarbetsformer och ansvarsfördelningar behöver klargöras 
tydligare. De allmänna intressena måste säkras samtidigt som 
enskilda aktörer måste ges bra förutsättningar för att driva sina 
olika verksamheter 
 
Att attraktiva stationsmiljöer är en framgångsfaktor för tågresandet 
är också grunden för en bra affär för alla involverade aktörer. 
Stationen ska ses som en intäktskälla som generar kunder för 
trafiken och för det utbud som finns i stationen och dess närhet.  
Gemensamma strategier behöver utvecklas där varje aktör ser sin 
del som en värdefull tillgång. Allmänna och enskilda intressen kan 
verka i samma riktning om helhetsvärdet är större än delarna. 

Tillför kvaliteter – som kan upplevas! 
För att attrahera nya kundgrupper att åka kollektivt måste 
helhetsupplevelsen av resan överträffa alternativen, främst bilen. 
När tåget är ett objektivt sätt minst lika bra alternativ på en viss 
sträcka måste den subjektivt väljande resenären dela den 
uppfattningen.  
 
Det glapp som kan upplevas när man kliver av ett modernt, 
ombonat, internetuppkopplat höghastighetståg och sätter foten på 
en vindpinad plattform med fulla papperskorgar och inte kan få 
någon direktinformation om nästa anslutningsbuss är ödesdigert.  
 
Utifrån Banverkets indelning av stationer i olika grupper (1-5) efter 
storlek i resenärer och invånare finns en beskrivning av standard i 
funktioner och utrustningar för varje nivå. Allt ifrån väderskydd 
och sittmöbler på de minsta stationerna, till utbud av restauranger 
och hotellbokningsservice på de större definieras. Det är ett viktigt 
steg för att med systematik säkra rätt kvalitetsnivå i rätt läge.  
 
Men det räcker inte med att uppfylla ett antal funktioner, adderade 
till varandra. Det är en bra start men kunden kräver mer, framförallt 
den kund som kollektivtrafiken idag ännu inte har fångat. Det är 
den helhetsupplevelse som resandemiljön innebär som avgör 
framgången och det är den svagaste länken i kedjan, i den kopplade 
resan, som sätter slutbetyget. Att respektive mätbar kvalitet finns i 
rätt läge är utmärkt men det gäller att en genomtänkt helhet 
uppmärksammas och faktiskt värderas som ”värdehöjande”. 

Kvalitetskriterium 1 - En effektiv bytespunkt 
Upplevd hög kvalitet när det gäller den effektiva bytespunkten är 
korta avstånd, klarhet i organisationen och god orientering som kan 
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uppstå med t.ex. visuell kontakt mellan entrépunkt och hållplats 
eller att stationsutrymmena genom sin rumsutformning anger hur 
man ska röra sig.  
 
Stationen är alltid en bytespunkt, ofta mellan tåg, buss, bil och taxi, 
men även med byten till cykel och självklart till gångtrafik. Med 
den utgångspunkten kan man se stationen som en maskin för olika 
flöden som kopplas och korsas. Det innebär en funktionell 
organisation som på programnivå ganska likartat upprepar sig.  
 
Övergripande kan stationen beskrivas i fyra zoner, som nästan 
alltid återfinns till någon del oavsett storlek och typ. 
Angöringszonen är den yttre zon där stationen och omgivningen 
möts. Servicezonen är en mellanzon med service som är kopplad 
till resan och som när den växer med ett utbud utöver resan blir till 
en målpunkt i sig. Kommunikationszonen är det som förbinder 
angöringar för olika trafikslag, ofta via servicezonen. 
Plattformzonen, eller hållplatszonen, är den inre zonen för av- och 
påstigning och ibland direktbyte mellan buss och spår. 
 
Zonerna ska vara välfungerande var för sig men framförallt 
samverka till en bra helhet. I den ideala situationen vid nybyggnad 
kan varje zons krav på funktion och gestalt i bästa fall uppfyllas 
men oftast handlar det om att i ombyggnads- och 
moderniseringsprojekt göra förnuftiga avvägningar mellan 
konkurrerande önskemål utifrån alla de begränsningar som 
verkligheten ger.  
 
Den kvalitet som resenären ska uppleva är att det känns effektivt 
och att man har kontroll över sin resandesituation. En osäkerhet om 
var man ska gå, hur lång tid det tar att nå dit och om den service jag 
behöver finns på vägen skapar nervositet och otrivsel – som kanske 
gör att man tar egen bil nästa gång. 

Kvalitetskriterium 2 - En nod och länk i staden 
Stationen som nod i staden innebär att dess fulla potential som 
mötespunkt och målpunkt tas tillvara för att stärka den täta 
stadstillväxten och motverka en utglesning som skapar större 
bilberoende. 
 
Stationen som länk i staden innebär att stationsläget i sig blir en 
kopplingspunkt inte bara mellan olika trafikslag utan även mellan 
bebyggelsen på respektive sida. Stationen kan knyta samman delar 
av staden som väg och järnvägen har skurit av från varandra. Nya 
stationer kan på ett aktivt sätt placeras för att väva samman delar i 
staden. 
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Stationen har alltid en relation till sin omgivning. Det är närmast en 
fråga om anslutande miljö men ytterst en relation till hela 
upptagningsområdet för resenärer. Arbetsplatser, utbildning eller 
bostäder i närområdet och i regionen genererar olika typer och 
mängd av resande. Valet av läge för en ny station i förhållande till 
olika resandekategorier kan vara utslagsgivande för att nå ett högt 
antal resenärer även om det totala upptagningsområdet är stort.  
 
Idag utgör bytespunkten med alla trafikslag en viktig plats i staden 
som attraherar nya etableringar och medverkar till att forma 
tätortens struktur. Den motor i stadstillväxten, som historiskt främst 
järnvägen utgjort, fortsätter i betydelse med den moderna 
sammankopplade kollektivtrafiken. 
Stationslokaliseringen i äldre städer ledde ofta till en förskjutning 
av stadens tyngdpunkt mot stationen och de städer som uppstod 
som en följd av järnvägsutbyggnaden kunde planeras med 
stationens plats inordnad med andra offentliga märkesbyggnader, 
kyrkan och rådhuset. 
 
Dagens stadsplanering har samma frågor att hantera. Val av 
stationsläget formar stadsstrukturen och dess framtida utveckling. 
Det är givetvis en kommunal planeringsangelägenhet men att 
utforma stationer innebär att ta ansvar för att frågor om integration, 
synergieffekter mm hanteras oavsett de formella ansvarsgränserna. 
Stationens koppling till omgivningen är avgörande för 
kollektivtrafikens attraktivitet. 

Kvalitetskriterium 3 - En plats för komfort  
Hög komfort och trygga miljöer är avgörande för att behålla, och 
attrahera nya, kollektivresenärer. Alla resenärsgrupper ska uppfatta 
stationsmiljön som inbjudande, inte avskräckande, alla tider på 
dygnet.  
 
Helhetsupplevelsen av resan ska överträffa alternativen, främst 
bilen och flyget. När tåget är ett objektivt sätt minst lika bra 
alternativ på en viss sträcka måste den subjektivt väljande 
resenären dela den uppfattningen. En nybakad muffin och en 
espresso i en snygg och varm vänthall istället för en blåsig och 
mörk plattform kan vara det som gör skillnaden.  
 
Den tid som spenderas på en station är i väntan. Man vistas på 
stationen med olika krav på miljön. Helst klimatskyddat, kanske i 
en lugn miljö för vila eller på jakt efter förströelse, service och 
kommers – kraven varierar efter individ och sammanhang. Oavsett 
alltid med bästa möjliga trafikinformation så att kontrollen över 
resan inte går förlorad.  
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Dagens resande innebär att stationsfunktionen inte alltid är i ett hus 
utan flyttar ut på hållplatsen, på plattformen eller i en 
förbindelsegång. Miljön att vänta i är samtidigt en miljö för stora 
flöden i rörelse. Det ställer nya krav på planering och utformning. 
De gamla stationsmiljöerna kan med dagens sätt att använda dem 
innebära konflikter – man kommer varken fram eller kan uppehålla 
sig. Det är även där komforten ska upplevas! 
 
Den beskrivning av standard i funktioner och utrustningar efter 
Banverkets indelning stationsgrupper som finns kan ses som ett 
redskap för att höja komforten. Men för att känslan av komfort ska 
infinna sig behövs även en gestaltning av miljön som är 
inbjudande. En helhetskänsla av omhändertagande där det är 
välformat, välunderhållet och välstädat, som det anstår en viktig 
offentlig miljö. 

Kvalitetskriterium 4 - En plats som erbjuder mer 
Att se stationen som en livlig mötesplats gäller inte bara de stora 
orterna utan kan likaväl utvecklas i rätt skala i de flesta lägen. 
Stationen kan alltid erbjuda mer - mer än det förväntade i varje 
situation. 
 
Som nod och länk i staden är stationsläget något som kan utvecklas 
till en målpunkt, en destination i sig, inte bara för resan. De stora 
flöden som trafiken generar har alltid dragit till sig ett utbud av 
service som riktat sig mot resenären. På senare tid har detta 
utvecklats i takt med att det inte finns någon tydlig gräns mellan att 
vara på resa eller inte. Vi är i ständig rörelse och våra behov av 
varor, tjänster, kultur och förströelse finns där oavsett om vi är i en 
kollektivbytespunkt eller inte. Stationen har blivit en plats som allt 
tydligare lever i symbios med annat än de trafikala funktionerna 
och därmed en allt viktigare del i ett urbant sammanhang, inte 
minst på de mindre orterna. 
 
Att stationen kan erbjuda mer är vikigt både för kollektivtrafiken 
och för staden och orten. Det är en möjlighet att utveckla där 
balansen mellan olika typer av utbud, riktad mot olika grupper, blir 
väl avvägd. Kommunal service och information, bibliotek och 
annan kulturverksamhet kan samsas med hotell, handel och 
serveringar. För skolpendlande ungdomar kan ett internetcafé både 
vara en plats för umgänge och en plats för läxläsning med 
informationssökning. En sport- eller fritidsanläggning, i integration 
med stationen, kan vidga sitt upptagningsområde genom det goda 
kommunikationsläget. En bilverkstad vid pendlarparkeringen kan 
serva bilen över dagen.  
 
Som för de flesta andra kvaliteter på stationen krävs en samordnad 
planering för att det ska uppstå. Det lokala näringslivet, kommunen 
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och trafikoperatörerna har mycket att vinna om gemensamma 
initiativ tas.  

Kvalitetskriterium 5 - En plats med identitet 
Har kollektivtrafiken ett varumärke? Självklart, men hur vårdas och 
utvecklas detta när det kommer till stationerna? Att bygga ett 
varumärke med stationens uttryck är ett sätt att lyfta fram dess 
innehåll, funktion och lokala förankring. Om kollektivtrafiken ska 
öka sin konkurrenskraft krävs inte bara god teknisk funktion utan 
en även en högkvalitativ gestaltning av resandemiljöerna och 
byggnadsverken för stationerna. 
 
Den känsla som stationsmiljön ger bygger mer på vilken attityd 
som miljön utstrålar än på att alla mätbara funktioner, att allt 
nödvändigt, finns där. Att möta klotterproblem med spolbara 
ytskikt är inget som attraherar de kunder som betalar biljetten. Det 
måste till något annat, en annan attityd, där miljön uttrycker tilltro 
till både kunden och framtiden. 
 
Var tid ger sina uttryck. Arkitekten Edelswärds stationshus för 
järnvägen från tiden kring förra sekelskiftet var den tidens 
representativa arkitektur. De står sig än, om de vårdats genom åren. 
Hur ska vår tid markera sig i stationsanläggningen och vilket 
förhållningssätt till resenären ska den uttrycka, och kommer den stå 
sig över tiden?  
 
Uttrycket måste spegla funktionen och när det klassiska 
stationshuset spelat ut sin roll och mer av verksamheten sker i 
rörelse, på plattformen, vid busshållplatsläget, på 
pendlarparkeringen och däremellan måste framtidens 
stationsarkitektur formuleras utifrån andra motiv än det 
monumentala stationshuset. 

Kvalitetskriterium 6 - En informativ plats 
I vår tid är tillgång på information ett baskrav. När vi reser är vi 
helt beroende av den. När det handlar om den kopplade resan, med 
alla typer av byten blir trafikslagsövergripande realtidsinformation 
en avgörande kvalitetsfråga. 
 
Teknikutvecklingen vad gäller informationshantering går fort, 
mycket fortare än vad stationsanläggningarna kan förändras som 
byggnadsverk. Det gäller här att inte låta gamla synsätt bli hinder 
för föränderlighet. Informationen via mobiltelefonen och via mobilt 
bredband och trådlösa nätverk är idag lika förväntade som 
dynamiska skyltar på i stationsläget. Otåligheten med bristande 
eller inte uppdaterad information leder till missnöjda 
kollektivresenärer. 
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Det är inte bara en fråga om att veta när nästa tåg går utan ett behov 
av att kunna planera sin egen tid på minutnivå. Var finns den lediga 
platsen på pendelparkeringen, hinner jag köpa en kaffe, ska jag 
hoppa över nästa avgång och invänta påföljande för att få ett 
kortare byte i andra änden av resan, etc? 
 
Rapporten är framtagen som en del ingående i ”Handlingsprogram för 
kollektivtrafik” och med syftet att beskriva kvalitetsmål för en station utifrån ett 
resenärsperspektiv. 
Författare: Henrik Rundquist, arkitekt sar/msa 
 

 

Bilaga B2b – Kvalitet 

Funktionskrav 
Inom arbetet med deluppdrag ”Attraktiva, tillgängliga och effektiva 
stationer/bytespunkter” har ett förslag tagits fram med principer för 
vilka funktioner som bör finnas på bytespunkter av olika storlek. 
Förutom regelstyrda samhällskrav som respektive aktör är skyldig 
att genomföra (t ex ledstråk, ramper och säkerhetsåtgärder) så finns 
behov och förväntningar på en rad funktioner som bidrar till att 
göra resan effektiv, komfortabel och attraktiv. Funktionerna är 
indelade i följande huvudgrupper: 
 

• Väntfunktioner 

• Trygghet 

• Förflyttning genom anläggningen 

• Trafikinformation 

• Angöring 

• Parkering 

• Service för resan 

• Kommersiellt utbud 

Funktionskraven är tänkta att användas för en bedömning av vilken 
kvalitet som krävs för att göra kollektivtrafikresan attraktiv för 
befintliga och potentiella resenärer – de är inte 
dimensioneringsgrundande. Förslaget är indelat i baskrav på 
funktioner respektive kvalitetshöjande åtgärder som mer ska ses 
som riktlinjer. Baskraven ska motsvara en garanterad lägsta nivå 
som resenären kan förvänta sig på en bytespunkt av en viss storlek. 
 
På de minsta bytespunkterna förefaller det rimligt med en viss 
grundnivå bestående av t ex bänk, klocka, belysning, cykelställ och 
eventuellt vindskydd. På liknande sätt har det varit relativt tydligt 
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vad som utgör en rimlig kvalitetsnivå för de största bytespunkterna. 
I stor utsträckning handlar det om ett rikt utbud av information och 
resenärsservice. Dagens förslag innebär t ex att det på stationer som 
definieras som tillhörande grupp 3A bör finnas tillgång till 
uppvärmt väntutrymme och toalett. I grupp 3A ingår främst något 
större stationer som ligger i orter med över 5000 invånare och som 
har eller kommer att ha mer än 1000 resenärer. 
 
 
Lokala förutsättningar måste alltid vägas in vid ny- och ombyggnad 
av en bytespunkt. För bytespunkter i orter med ett kallare klimat 
kan t ex uppvärmt väntutrymme behövas även på relativt små 
stationer. En annan sådan lokal faktor kan vara säsongstrafik, där 
en bytespunkt kan ha hamnat i en för låg gruppindelning p g a att 
mängden resenärer är mycket stor under delar av året. Exempel på 
turistorter med periodvis större resenärsantal är Abisko, Strömstad, 
och Nynäshamn.  
 
Ibland kan andra funktioner än de som ingår i förslaget för en 
bytespunkt av en viss storlek behövas. På exempelvis stationer med 
mycket turister och långväga resenärer, t ex de som ligger i 
anslutning till en färjeterminal eller ett turistmål, skulle det kunna 
behövas en komplettering med extra utrustning såsom 
trafikinformation på engelska, förvaringsboxar och bagagekärror. 

Väntfunktioner och trygghet 
Ett baskrav när det gäller funktioner för väntan på bytespunkter är 
väderskydd för både vind och nederbörd på plattform respektive 
hållplats. Hur detta löses kan dock variera från plats till plats, bl a 
beroende på lokala förutsättningar. Det kan t ex utgöras av ett 
skärmtak i kombination med vindskydd eller separata väntkurar.  
 
På de allra minsta stationerna (grupp 5) utgör väderskydd inte ett 
baskrav utan ett mål för höjd kvalitet. På medelstora bytespunkter 
tillkommer ett baskrav på ett slutet klimatskyddat väntutrymme och 
på de större en uppvärmd väntsal. På alla former av bytespunkter 
utgör sittmöjligheter på plattform/hållplats ett ytterligare baskrav. 
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Belysningen är en viktig del av bytespunktens kvalitet och bidrar 
till dess trygghet. Det gäller såväl utomhusbelysning som den i 
väntutrymmen och planskilda förbindelser. Den bör vara jämnt 
fördelad och motsvara krav på belysning för god trygghet t ex när 
det gäller styrka och ton. Nödtelefon utgör också baskrav även på 
de minsta bytespunkterna. Det förutsätter dock el, vilket också 
gäller belysning på plattform. 

Användbarhet för funktionshindrade  
Som grund för användbarhet för funktionshindrade gäller de krav 
som ställs i Plan- och bygglagen och Boverkets föreskrifter (HIN 
och ALM). Banverket har också tagit fram råd och riktlinjer för 
dessas tillämpning på järnvägsstationer.  
 
I förslaget utgör ledstråk baskrav. Det gäller även automatisk 
dörröppning i den mån anläggningen har dörrar. När det gäller 
nivåskillnader ska hiss och trappa anläggas vid ny- eller 
ombyggnad. Om detta är ekonomiskt eller tekniskt orimligt p g a 
lokala förutsättningar så kan i undantagsfall ramp i kombination 
med trappa anordnas istället. Om inte hiss anordnas så måste det 
finnas ramp. På större stationer måste det dock alltid anläggas en 
hiss vid ny- och ombyggnad. 
 

 

Trafikinformation 
Tillgång till trafikinformation är en av de viktigaste faktorerna för 
att resan ska upplevas ha god kvalitet. Förslaget till utbud av 
trafikinformation bygger på Banverkets handbok och standard 
BVH 728, BVS 728 samt BVS 728.01. En viss utveckling har 
gjorts i form av indelningen i baskrav respektive kvalitetshöjande 
funktioner. De flesta funktioner såsom utrustning för dynamisk 
information och fasta skyltar föreslås dock utgöra baskrav.  

Parkering och angöring 
Förslagets baskrav för parkering och angöring på de minsta 
bytespunkterna utgörs av bl a en hållplats med skylt för lokalbuss, 
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telefonnummer till taxi, en allmän parkeringsyta som inkluderar en 
handikapplats och cykelparkering i form av markparkering med 
låsbara cykelställ. 
 
Ett viktigt satsningsområde för att bidra till en ökad andel 
kollektivtrafik är pendlarparkeringar. Det handlar dels om 
infartsparkering kring storstäderna för resa med lokaltåg sista biten 
in till centrum, dels platser i mindre orter inom arbetsmarknaden 
för en större stad för daglig arbetspendling med regionaltåg. I 
samband med en satsning på pendlarparkeringar bör det reserveras 
platser för bilpool, helst nära entréerna. På pendlarstationer bör det 
även finnas platser för taxi och biluthyrning i nära anslutning till 
entréerna samt gott om utrymme för kiss-n’-ride. 
 
En höjning av cykelparkeringarnas kvalitet innebär att andelen 
väderskyddade platser bör öka och att möjligheterna att parkera 
cykeln i ett slutet utrymme eller inomhus bör förbättras vid landets 
största stationer. Betydelsefulla delar i kvaliteten på en 
cykelparkering är god belysning och att den är centralt lokaliserad 
och trygg att vistas på. Någon form av bevakning är ofta viktigt för 
att det ska vara säkert att lämna cykeln vid stationen. Servicenivån 
behöver också höjas, det bör t ex finnas tillgång till lånecyklar eller 
cykeluthyrning på de största stationerna. 

Service för resan och kommersiellt utbud 
När det gäller service för resan finns många funktioner som kräver 
finansiering eller delfinansiering av andra än de statliga aktörerna. 
Därför utgör inte många av dessa baskrav utan endast mål för 
uppnå god kvalitet på bytespunkterna. Det gäller t ex bagageboxar, 
olika former av förtäring och lokal information. Några baskrav 
återfinns dock i förslaget. Det gäller t ex tillgång till toalett på de 
stationer som har uppvärmd väntsal och manuell biljett försäljning 
på de större stationerna respektive biljettautomat på de mindre. 
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Bilaga B3, Stationer 
 
Samtliga stationer som förvaltas av Banverket (JNB 2007),  
del 1(av 4) 
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Samtliga stationer som förvaltas av Banverket (JNB 2007),  
del 2 (av 4) 
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Samtliga stationer som förvaltas av Banverket (JNB 2007),  
del 3  (av 4) 
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Samtliga stationer som förvaltas av Banverket (JNB 2007),  
del 4  (av 4) 
 
 

 

 



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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Sammanfattning 

Mål och måluppfyllelse 
Banverket och Vägverket anser att det är svårt totalt sett att nå 
målåret 2010, även med den avgränsning som det prioriterade nätet 
innebär. Trots att trafikverken har prioriterat området för att nå 
målet 2010 är de resurser som finns att användas framledes i flera 
fall otillräckliga, trots begränsning av nät. Vid genomgång av 
befintliga aktörers handlingsplaner framgår också att det är svårt att 
nå målet i alla delar. Många av de större trafikhuvudmännen 
kommer att klara av sina uppsatta mål till största del medan andra 
aktörer har svårare att göra en bedömning av måluppfyllelsen. 
Eventuellt bör målet omformuleras.  

Förutsättningar 
En grundläggande förutsättning för projektet är att skapa en 
helhetssyn kring arbetet. Tillgängligheten är i grunden även en 
demokratifråga med alla människors lika värde och att kunna 
deltaga i samhället på lika villkor. De ramar som har skapats kring 
målen är bland annat att de resurser som krävs för att skapa en 
tillgänglig kollektivtrafik ska rymmas inom berörda aktörers 
befintliga budgetar. Klara signaler har givits att det inte finns extra 
medel att tillgå från staten. En bedömning är att ekonomisk 
stimulans kan påskynda arbetet mot en tillgänglig kollektivtrafik. 
 
Förutom svensk lagstiftning finns det även flera olika 
internationella förordningar inom luft- och sjöfart samt för tågtrafik 
som reglerar tillgängligheten för funktionshinder inom fysisk 
utformning av fordon/farkoster och infrastruktur samt 
kringliggande service tjänster. I Förordningen om passagerares 
rättigheter och skyldigheter inom tågtrafiken, som beslutades i 
september 2007 och träder i kraft 2009, införs termen ”station 
manager – stationsförvaltare”, som givits ansvar för resenär i 
samband med resan samt ansvar för att tillhandahålla 
ledsagningstjänsten på bemannade stationer. Begreppet har kommit 
in sent i processen och måste utredas och en ansvarig aktör utpekas. 
Detta arbete återstår. 

Nuläge 
Flera aktörer inom sektorn har tagit fram handlingsplaner för hur 
respektive organisation ska arbeta för att nå målet 2010. Banverket 
har en handlingsplan för att förbättra tillgängligheten till stationer 
och Jernhusen har en motsvarande för stationsfastigheter. På 
motsvarande sätt har Vägverket en plan för åtgärder på 
busshållplatser och omkringliggande infrastruktur liksom drygt 
hälften av trafikhuvudmännen vilka även inkluderar fordon och 
service tjänster. Cirka 70 % av kommuner och landsting har ett 
handlingsprogram, det är dock osäkert i hur stor utsträckning dessa 
även täcker miljöer och funktioner kopplade till resan. 



 

  2 
 
 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
    

 
Det är svårt att ge en heltäckande bild av standarden i nätet 
beroende på att inventeringar genomförts vid olika tillfällen och 
med olika bakgrund. Standarden varierar stort mellan ett antal 
bytespunkter och funktioner som är helt tillgängliga till 
bytespunkter som har låg användbarhet och där servicetjänster 
saknas helt. Ett gemensamt system för uppföljning skapar bättre 
möjligheter till att följa upp aktörernas arbete mot målet 2010.  

Utpekade områden 
I regeringsuppdraget pekades ett antal områden ut där särskilda 
utredningsinsatser har krävts. Projektet har definierat ett nät av 
kollektivtrafik kring vilket aktörerna ska samla sina insatser och 
som bör vara tillgängligt för funktionshindrade senast 2010. Till 
nätet har ett antal kvalitetsnivåer föreslagits för olika områden, t.ex. 
fysisk utformning, trafikering, kompetensnivå för bemötande med 
mera. Ansvarig aktör för anpassning av nätets olika delar har 
förtydligats.  
 
Arbetet som kvarstår är att ta fram ett system för mätning och 
uppföljning där det idag sker ett arbete tillsammans med övriga 
nordiska länder för att utveckla indikatorer för att mäta 
tillgängligheten i kollektivtrafiken. Det finns idag ingen 
organisation som är ansvarig för resenären i resans olika delar, 
utrednings- och analysarbete kvarstår då det finns kopplingar till 
begreppet ”station manager”. 

Ledsagning 
I uppdraget ingick att ta fram ett förslag hur ett system för 
ledsagning av funktionshindrade personer mellan anslutande 
trafikslag på stationer ska byggas upp och finansieras. Projektet har 
tolkat att ett fungerande system för ledsagning bör finnas senast år 
2010. Med bakgrund av Förordningen om passagerares rättigheter 
och skyldigheter inom tågtrafiken har projektet utrett och givit 
förslag till vem som ska erhålla ledsagning, var ledsagning ska 
erbjudas, tjänstens innehåll, bokningsförfarande och 
beställningstider inklusive förslag till finansieringslösningar. Enligt 
förordningen är ”station manager” ansvarig för att tillhandahålla 
ledsagningstjänsten på bemannade stationer. Begreppet har kommit 
in sent i och begreppet måste utredas och en ansvarig aktör utpekas 
innan ett förslag till ledsagning är framtaget i sin helhet inklusive 
förslag till organisation.  
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Mål  

Mål 2010 
- Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med 

funktionshinder, barn, och äldre 2010. 
o Det prioriterade nätet av kollektivtrafik bör vara 

tillgängligt senast 2010 
- Enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade senaste vid 
utgången av 2010. 

 
Inom transportpolitiken finns det få mål som är utpekade på samma 
sätt som målet om en tillgänglig kollektivtrafik. Målet är tidsatt och 
var realistiskt när det antogs men att nå det inom befintliga budget-
ramar och utan klara direktiv har försvårat måluppfyllelsen. Instru-
ment i form av gemensamma kvalitetsnivåer och fungerande mät-
metoder för att mäta måluppfyllelsen saknas fortfarande till del och 
måste fortsätta utvecklas. 
 
Den målbild som projektet redovisat och som det råder stor samsyn 
kring, bygger på att till 2010 ska ett nationellt prioriterat nät av 
kollektivtrafik vara användbart för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga.  
 
Som läget är resursmässigt i nuvarande planer kommer det 
prioriterade nätet inte kunna byggas ut i sin helhet fram till år 2010. 
Främst är det antalet stationer som ej hinner åtgärdas samt att pro-
jektet saknar överblick över övriga aktörers planerade insatser. Ett 
realistiskt mål till 2010 är att cirka 80 procent av det prioriterade 
nätets ingående delar, dvs. antalet ingående stationer och bytes-
punkter, är åtgärdade och därmed användbara för personer med 
nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. 
 
Det kan vara realistiskt att sätta upp ett nytt målår för tillgänglig 
kollektivtrafik, vilket bör vara år 2020. Då kommer en betydligt 
större andel än vad som nu ingår i det prioriterade nätet att vara 
anpassad. Det är rimligt att som mål sätta att 90 procent av den 
totala kollektivtrafiken ska vara tillgänglig år 2020. Detta inne-
fattar då även tillgänglighet som nås genom kombinerade lösningar 
av linjelagd och anropsstyrd trafik. Ett etappmål bör då sättas till år 
2015 då hela det prioriterade nätet ska vara anpassat samt att en 
successiv utvidgning är påbörjad. Det innebär att 80 procent av 
andelen funktionshindrade resenärer kan använda kollektiv-
trafiken år 2015. 
 
Ett alternativ till att omformulera målet är att konstatera att arbetet 
på frivillig väg ej har fungerat och därmed slopa målåret. 
Regeringen bör då istället föreslå ny och starkare lagstiftning inom 



 

  4 
 
 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
    

området och på så sätt tvinga aktörerna till handling. Detta har 
tillämpats för att åtgärda byggd miljö genom PBL och föreskriften 
HIN. Boverket konstaterar dock att det trots reglering återstår 
brister i arbetet mot samma målår. Incitament om reglerna inte följs 
bör därför utvärderas. 
 

Grundläggande förutsättningar 
Grundläggande mål för arbetet har varit att skapa en helhetssyn för 
en mer attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik samt att 
kollektivtrafikens andel av transporterna ska öka. Arbetet i del-
projekt C med en ökad tillgänglighet är också i grunden en demo-
kratifråga, med allas möjligheter till att kunna arbeta, studera och 
delta i olika aktiviteter i samhället på lika villkor. Arbetet har ut-
vecklats tillsammans med sektorns aktörer samt Vägverkets 
respektive Banverkets handikapp- och tillgänglighetsråd. 
 
Att resan fungerar i alla led är viktigt för alla resenärer. Men 
särskilt viktigt är det för funktionshindrade att hela resans alla 
delar verkligen fungerar. Problem som uppstår i någon del av resan 
kan omöjliggöra fortsättningen. Detta oavsett hur tillgängligt det 
har varit tidigare eller om det har gått att avsluta resan utan hinder 
för den funktionshindrade. Helhetssyn är därför ett ledord som 
måste prägla alla åtgärder och den fortsatta anpassning av 
kollektivtrafiksystemet. 
  
Trafikverken har av regeringen fått utpekat målet om att andelen 
personer med funktionshinder som kan nyttja de olika 
transportslagen ska öka. Så gott som alla åtgärder som vidtas för att 
på något sätt öka tillgängligheten är samtidigt av värde för personer 
som inte har något funktionshinder och bör därmed stärka 
kollektivtrafikens attraktionskraft. Genom att bidra till att det totala 
resandet med kollektivtrafik ökar kan antas att även andelen 
funktionshindrade ökar i relation till helheten.  
 
En viktig förutsättning för att genomföra arbetet med att anpassa 
och göra kollektivtrafiken tillgängligt i alla delar för 
funktionshindrade är att det inte sker via någon extra finansiering 
utan förutsätt hanteras inom befintliga ramar hos respektive aktör. 
 
Det krävs att alla aktörer som berörs i resan tar sitt ansvar fullt ut 
och genomför åtgärder. För att nå de kommande mål om 
tillgänglighet räcker det inte längre med diskussioner och 
överenskommelser - det krävs handling.  
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Legala förutsättningar 
 
Staten har sedan länge haft ambitionen att kollektivtrafiken ska 
vara anpassad för funktionshindrade. Redan 1979 stiftades lagen 
(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Riksdagen 
fattade år 2000 beslut med anledning av propositionen Från patient 
till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken 
och angav att tillgängligheten till transportsystemet fortlöpande bör 
förbättras och beaktas vid planering och upphandling av infra-
struktur, färdmedel, trafik och övriga tjänster. Målet är att 
kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för funktionshindrade 
personer senast 2010. Propositionen beskriver att en trafikslags-
övergripande planering skall genomföras där kollektivtrafik med 
stort utbud och resande bör prioriteras.  
 
Ur propositionen Moderna transporter samt efterföljande 
regeringsuppdrag till Banverket och Vägverket framgår bland annat 
att för att kunna nå målet 2010 bör ett prioriterat nät av kollektiv-
trafik tas fram där de viktigaste inhemska linjerna och terminalerna 
för buss, tåg, flyg och båt bör ingå. Det prioriterade nätet ska 
successivt utvidgas och i de delar som ännu ej är anpassade ska 
särskild vikt läggas vid samordning mellan den konventionella 
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. I uppdraget 
ingår även att ta fram ett förslag till hur ett system för ledsagning 
av personer i kollektivtrafiken bör byggas upp samt föreslå 
tjänstens innehåll, finansiering och organisering. Projektet har 
tolkat att ett system för ledsagning har samma målår, dvs. bör 
fungera senast år 2010.  
 
Trafikverken får varje år i respektive regleringsbrev målet om att 
kollektivtrafiken bör var tillgänglig för funktionshindrade senast år 
2010. Med regleringsbreven följer även återrapporteringskrav 
avseende målet. Kraven är dock inte samstämmiga vilket försvårar 
ett samarbete mellan trafikverken avseende mätning och upp-
följning av funktionshindrades möjlighet till att resa. 
 
Kollektivtrafiken är uppbyggd av flera delar, bland annat infra-
struktur, fordon, trafik och övriga tjänster. För området infrastruk-
tur finns en målsättning från regeringen om att alla enkelt avhjälpta 
hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
bör vara åtgärdade före utgången av 2010. Detta regleras i 17 kap 
21 a § PBL. Dessa regler gäller för lokaler dit allmänheten har till-
träde och omfattar reseterminaler, t.ex. resecentrum, tågstationer, 
väntsalar etc.  
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EG-lagstiftning 
Förutom svensk lagstiftning finns ett antal förordningar på EG-nivå 
som påverkar arbetet med ökad tillgänglighet. Deras betydelse för 
tillgängligheten i kollektivtrafiken beskrivs kortfattat nedan. 

Järnväg och fordon för persontågstrafik 
Det finns två övergripande lagstiftningar på EG-nivå som har en 
stark påverkan på funktioner och krav kring funktionshindrades 
möjligheter till att åka tåg och vistas på stationer. 
 
EG:s förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 
antogs av EU:s institutioner i september 2007 och kommer att börja 
gälla från hösten 2009. Förordningen reglerar bland annat rätten för 
personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att resa med 
tåg. Vidare att utformning av stationer, plattformar och fordons 
kvalitet uppfyller kraven i TSD - funktionshinder, assistans på 
järnvägsstationer samt villkor för assistans på stationer. I för-
ordningen utpekas en ”station manager – stationsförvaltare”, som 
ansvarig för resenär i samband med resan samt även ansvarig för 
att tillhandahålla ledsagningstjänsten på bemannade stationer. 
Termen station-manager har kommit in sent i processen och måste 
utredas och en ansvarig aktör pekas ut.  
 
Under 2008 kommer TSD - funktionshinder att träda i kraft. TSD:n 
gäller för alla nya och väsentligt ombyggda fordon och stations-
anläggningar.  
 
Enligt förordningen ska alla stationer med mer än 1 000 resenärer 
per dag på järnvägssträckor som trafikeras av internationell järn-
vägstrafik vara åtgärdade senast vid utgången av 2009. Sverige har 
dock möjlighet att söka undantag på maximalt 15 år.  
 

Luftfart 
I EG:s förordning 1107/2006 regleras funktionshindrades och 
passagerares rättigheter i samband med flygresor. Förordningen 
inbegriper bland annat att upprättandet av mötesplatser på 
flygplatserna, utveckling av kvalitetsnivåer beträffande assistans 
samt utbildning av personal i samarbete med handikapporganisa-
tionerna. Arbetet med förordningen avses vara genomfört juni 
2008. Ansvariga aktörer är Luftfartsstyrelsen, flygplatshållare, 
flygföretag och agenter/resesäljare.  

Bussdirektivet 2001/85/EG 
Bussdirektivet reglerar bland annat tillgängligheten för funktions-
hindrade till bussar i klass I, II och III. I Sverige har bussdirektivet 
bland annat implementerats i Buss 2000. 
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Nuläge 

Handlingsplaner 

Handlingsplaner trafikverk 
Banverket har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda stationer 
fram till år 2010 utifrån befintliga medel i budget. Totalt finns det 
avsatt cirka 100 miljoner kronor i budget åren 2007-2010. För 
dessa medel kommer i första hand enkelt avhjälpta hinder att 
åtgärdas på ett 20-tal stationer inom föreslaget prioriterat nät. 
Andra kvalitetshöjande åtgärder med koppling till ökad tillgänglig-
het kommer även att åtgärdas. Banverket kommer inte att nå målet 
2010 avseende de cirka 150 stationer som finns föreslagna att ingå i 
det prioriterade nätet. Detta beror främst på tidsaspekten, att 
resurser har tillsatts för sent i gällande budgetplaner.  
 
Vägverket arbetar med att öka tillgängligheten på en rad områden. 
Totalt finns en budget med cirka 300 miljoner kronor avsatt fram 
till 2010 för olika anpassningsåtgärder. Samtliga av Vägverkets 
regioner arbetar enligt handlingsplaner med åtgärder för handi-
kappanpassning och därmed en ökad tillgänglighet. Handlings-
planerna beskriver bl.a. nuläget och det framtida arbetet till år 
2010. Vägverket arbetar med anpassningar i vägtransportsystemet 
bl.a. genom enkelt avhjälpta hinder med inriktning på bytespunkter 
och hållplatser samt i tätort och på rastplatser. Dels genomförs 
anpassningsåtgärder på busshållplatser längs det statliga nationella 
vägnätet och på det statliga regionala vägnätet enligt utpekad tid-
plan på längs stråk och prioriterat nät. Arbetet sker i dialog med 
trafikhuvudmän.  
 
Sjöfartsverket har inte tagit fram någon handlingsplan för att nå 
målet 2010. Istället arbetar verket informativt med att föra ut råd 
och riktlinjer för tillgängliga farkoster och bryggor/terminaler. 
Verket är även tillsynsmyndighet genom Sjöfartsinspektionen och 
genomför årligen tillsyn där miljö, säkerhet samt tillgänglighet för 
funktionshindrade inspekteras.  
 
Luftfartsstyrelsen fortsätter arbetet enligt EG-förordning 
1107/2006, vilket styr arbetet på flygplatser, för flygföretag med 
flera. Förordningen beräknas vara genomförd juni 2008 och en 
uppföljning av arbetet planeras under 2010.  

Trafikhuvudmänens handlingsplaner 
Frågor har ställts via SLTF beträffande trafikhuvudmännens arbete 
mot målet 2010. Totalt 14 st av 20 svarande har tagit fram 
handlingsplaner för målet 2010. Egna mål har satts upp för vad som 
ingår i arbetet och hur långt arbete bör ha kommit till år 2010. Sex 
trafikhuvudmän har avsatt medel för nya fordon och tolv trafik-
huvudmän har avsatt medel för åtgärder i infrastruktur. Några har 
påpekat att infrastrukturen till stor del ägs av kommun eller 
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Vägverket, Av de svarande anger 70 procent att de når helt eller 
nästan helt uppsatta mål till år 2010. I åtgärderna ingår bland annat 
att kunna erbjuda ledsagning, ombyggnad av infrastruktur och an-
passning av fordon samt förbättrade kringtjänster till resan. Arbetet 
uppföljs regelbundet för fordon via FRIDA (SLTFs miljö och 
fordonsdatabas). Ungefär hälften av de svarande har dessutom 
någon form av eget uppföljningssystem för att mäta åtgärderna. 
 

Kommunernas handlingsplaner  
Projektet har inte genomfört någon undersökning bland kommuner 
beträffande deras handlingsplaner. I Handisams undersökning 
våren 2007 framgår att 67 procent av svarande kommuner och 63 
procent av landstingen antagit ett handlingsprogram i någon form. I 
Handisams frågor ingick dock inte följdfrågor om handlings-
programmet innehöll relevanta delar för resenären så som övriga 
publika lokaler än de som ingick i studien och inte heller offentliga 
platser. Resultat från tidigare undersökning år 2000, visar att totalt 
37 procent av de svarande hade handlingsplan för ökad tillgänglig-
het.  
 

Ägare av publika lokaler och allmän plats enligt detaljplan 
Boverket har i uppföljning 2007 om enkelt avhjälpta hinder frågat 
både offentliga och privata fastighetsägare, om de kommer att 
hinna genomföra åtgärderna för enkelt avhjälpta hinder senast år 
2010. Enkäten visar att totalt 9 procent av fastighetsägarna redan 
har åtgärdat alla hinder och att 38 procent har åtgärdat hälften av 
hindren eller mer. Utöver de som är klara med sina åtgärder tror 57 
procent av fastighetsägarna att de kommer att hinna åtgärda det 
som behövs senast år 2010. Av dem som svarat att de inte kommer 
att hinna till år 2010 anger 20 procent kostnaden som orsak, 20 
procent bristande resurser och 15 procent anger brist på tid på 
grund av att man har kommit igång för sent. 
 
Det framgår inte av enkäten vilka typer av publika lokaler som 
fastighetsägarna och förvaltarna tillhandahåller och det är därför 
svårt att dra några paralleller till publika lokaler som rör kollektiv-
trafikanläggningar. 
 

Standard i nätet 2006/2007 
Det har varit ett omfattande och komplicerat arbete att kartlägga 
standarden i nätets alla ingående delar. Beräkningar av den faktiska 
standarden i det prioriterade nätet har fått göras utifrån material 
med skiftande kvalitet. Underlag som tagits del av är statistik, upp-
gifter från olika databaser, tillgänglighetsinventeringar genomförda 
vid olika tillfällen, till enkäter, verksamhets- och handlingsplaner. 
Men också av aktörer uppskattade uppgifter har tagits med för att 
beskriva situationen i dagsläget.  
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Fordon 
Järnvägsfordon 
Ingen inventering har utförts. Informationen baseras på uppgifter 
från sakkunniga inklusive SLTF:s databas FRIDA.  
 
En stor andel av persontåg har plant insteg eller är utrustade med 
någon form av invändig lyftanordning. Många fordon i den äldre 
vagnsparken, framför allt Y1 och X10-13 saknar plant insteg. Det 
är dock viktigt att påpeka att det inte är endast ett plant insteg som 
gör tågen tillgängliga för funktionshindrade. Inga befintliga tåg 
uppfyller idag helt de krav som ställs i de europeiska kraven i TSD 
funktionshinder och det finns ingen bra bild över hur många fordon 
det finns av ett visst slag och vilka sträckor de trafikerar. Detta är 
framför allt ett problem hos trafikhuvudmännen samt att övriga 
operatörer önskar en viss flexibilitet för att snabbt kunna ersätta ett 
trasigt eller ej fungerande fordon. Att fordonen ibland ägs av tredje 
part och hyrs av t.ex. trafikhuvudmän, gör det inte lättare att 
påverka utformningen utan ökade kostnader. I princip alla nya 
fordon har en acceptabel tillgänglighet för rullstolsburna men det är 
svårare att bedöma tillgängligheten för personer med andra 
funktionshinder. De flesta nya och ombyggda tåg kan ge informa-
tion via både högtalare och digitala skyltar. Högre krav bör ställas 
vid nyproduktion av fordon för att uppnå god tillgänglighet.  
 
Spårvagn 
Statistik hämtad från SLTF:s databas FRIDA och visar att cirka 46 
procent dvs117 av totalt 251 inrapporterade spårvagnar är av låg-
golvsmodell. Cirka12 procent dvs. 31 spårvagnar av totalt 251 
inrapporterade är utrustade med ramp som gör det lättare att 
komma ombord med rullstol, barnvagn etc.  
 
Buss 
I SLTF:s databas FRIDA finns sedan 2007 statistikuppgifter från 
samtliga trafikhuvudmän och omfattar drygt 8 500 inrapporterade 
bussar. Här framgår att andelen bussar med låggolv är cirka 52 
procent. Cirka 7 procent av bussarna är utrustade med lift och 43 
procent av rapporterade bussar har ramper. Andelen bussar som 
möjliggör resan genom vid av- och påstigning kan därmed 
summeras till cirka 60 procent av den totala fordonsparken. 
Automatiska hållplatsutrop finns i 48 procent av bussarna medan 
något fler, cirka 55 procent har inre informationsskylt. 
 
Express buss 
Arbetar med handlingsprogram för långväga buss. Programmet 
belyser frågor om tillgänglighet, information, kvalitetssäkring, 
bytespunkter m.m. Se även område B. 
 
Fartyg och skärgårdsbåt 
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Waxholmsbolaget har gjort flera omfattande undersökningar om 
båttrafikens tillgänglighet varav den senaste under åren 2005/2006. 
Tre stora nya fartyg har satts in på stomlinjerna som går till Husarö, 
Möja och Sandhamn vilka samtliga har en god tillgänglighet och 
som där så är möjligt bör väljas som förstahandsval vid resa. Flera 
av båtarna som går i trafik hos Waxholmsbolaget har en god till-
gänglighet även om det finns en stor variation med mindre tillgäng-
liga båtar.  
 
Styrsöbolaget trafikerar Göteborgs södra skärgård med sex 
passagerarfartyg varav samtliga upprätthåller en acceptabel fysisk 
tillgänglighet och där åtskilliga rullstolsburna redan i nuläget reser 
med dem. 
 
Färja-Vägverket  
Vägverkets gula färjor trafikerar vägfärjeleder i det allmänna trafik-
nätet. Fordon med last eller passagerare utgör den största kategorin 
av brukare av Vägverkets färjetrafik. Andelen personer utan bil 
som rest med Vägverkets färjor är endast cirka fem procent av den 
totala mängden resenärer. Vid om- och nybyggnation av 
Vägverkets färjor beaktas funktionshindrades och oskyddade 
trafikanters behov. 
 
Flygfarkost 
Inventeringar har under tidigare år genomförts i olika omfattningar. 
Den största delen av flygplansflottan som trafikerar Sverige och 
med plats för fler än 19 passagerare är utformade så att det med 
assistans går att ta ombord personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga. En stor del av tillgängligheten till flyget 
hanteras genom assistansservice och ledsagning, eftersom flygets 
säkerhetskrav, fordonens utformning, säkerhetskontroller med mera 
gör det svårt för många grupper av funktionshindrade att resa helt 
på egen hand. 
 

Infrastruktur 
Inget enhetligt system för uppföljning eller inventering finns att 
tillgå varför följande indata är av varierande karaktär och kvalitet. I 
det prioriterade nätet på det statligt nationella och statligt regionala 
vägnätet ingår cirka 1500 busshållplatser,. Dessutom ingår cirka 
150 stationer, 20 flygplatser, sju båtterminaler och 36 båtbryggor. 
Som målpunkter har cirka 230 tätorter med mer än 5 000 invånare 
pekats ut. Utöver dessa har nätet knutits samman med ett kommun-
center/tätort i varje kommun.  
 
Station 
Stationer inkl stationshus, plattformsförbindelser och plattformar 
har inventerats under perioden 2000-2006 efter olika inventerings-
mallar och efter olika regelverk. För inventeringarna gemensamma 
indikatorer visar att vissa områden har ganska bra tillgänglighet, 
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t.ex. att resenären ofta kan ta sig fram till stationen och även ta sig 
in i stationsbyggnaden utan hinder. Större brister uppvisas för 
hissar, kontrastmarkeringar, ledstråk, toaletter för funktions-
hindrade samt information på plats om stationens uppbyggnad och 
funktioner. 
 
Resecenter/Busstation 
Ingen fullständig inventering har utförts. En grov uppskattning är 
det finns variationer bl.a. i den fysiska utformningen av byggnader 
som påverkar funktionshindrades möjligheter att utnyttja rese-
centret/busstationen i sin resa. En del byggnader har redan en bra 
tillgänglighet medan andra kräver stor anpassning och ombyggnad 
för att fungera. Avstånd mellan bytespunkter för järnväg respektive 
buss kan utgöra problem fastän båda bytespunkterna är tillgängliga 
i sig. 
 
Busshållplats 
Det finns en stor variation på busshållplatsens utseende och kvalitet 
beroende på var i nätet, i stad eller landsbygd som de är belägna. I 
de större städerna har nätet pekats ut genom befintliga stomlinjer. 
Vägverket har med något undantag under några år inventerat buss-
hållplatser på det statliga vägnätet. Samtidigt har verket arbetat 
med att tillgänglighetsåtgärda busshållplatser utefter detta vägnät 
under många år. Antal busshållplatser på det statligt nationella 
vägnätet som kvarstår att åtgärda tom 2010 beräknas uppgå till 
drygt 200. Antalet utpekade busshållplatser uppgår till drygt 400 på 
det statligt regionala vägnätet. 
 
Kommunala vägnätet 
Ett stort antal busshållplatser i det prioriterade nätet ligger på 
kommunal mark. Ingen rikstäckande inventering har gjorts be-
träffande dessa busshållplatser varför det finns en stor osäkerhet 
om antal och standard. Grovt uppskattas antalet busshållplatser som 
kan ingå i nätet till cirka 1600. En bedömning är ändå att det går att 
resa tillfredsställande på många platser.  
 
Båtbrygga 
Sjöfartsverket har under 2007 inventerat samtliga i det prioriterade 
nätet ingående sjöterminaler och bryggor. Ur ett tillgänglighets-
perspektiv finns mycket att göra vid så gott som samtliga bryggor. 
Två åtgärder som har noterats i princip vid samtliga båtbryggor och 
måste ges högsta prioritet för anpassning är; att kontrast-
markeringar längs bryggkanterna och kring uppstickande föremål 
antingen saknas eller är helt bortnötta samt att så gott som alla 
läkurer har trappsteg som måste överbryggas med en kort ramp. 
 
Flygplats 
Arbetet med inventering och anpassning av den fysiska miljön på 
flygplatser har skett under flera år. Flyget använder till stor del 
ledsagningstjänst att överbrygga svårigheter med tillgängligheten. 
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Information 
Information före resan 
De flesta tidtabeller finns idag att tillgå digitalt samt på respektive 
aktörs hemsida. Flera tågoperatörer och trafikhuvudmän erbjuder 
också reseplanerare via sina hemsidor. I Resplus.se ingår in-
formation om tillgänglighet vid stora järnvägsstationer och buss- 
båt och flygterminaler samt möjlighet till kombinerade resor. Via 
webb erbjuds även möjligheter att söka resor med flyg, expressbuss 
och bil från adress till adress.  
 
Boka och köpa biljett 
Idag finns inget gemensamt system för bokning och biljettköp. Inte 
heller finns något enhetligt system för ledsagning. Gemensamt 
system för bokning och biljettköp behandlas i område A. System 
för ledsagning beskrivs utförligt under avsnitt ledsagning samt i 
bilaga Ledsagning 
 
Information under resan 
Banverket ansvarar för att tillhandahålla information till 
järnvägsföretag och operatörer samt direkt till resenär på stationer 
och på plattformar där Banverket leder trafiken. Trafikhuvud-
männen ansvarar för att information om deras trafik når resenären 
under resan samt är tillsammans med järnvägsföretag, operatörer 
och entreprenörer ansvariga för att det finns utrustning ombord på 
fordon för att kunna tillhandahålla resenären denna information. 
 
Information på bytespunkter, hållplatser och bryggor 
På de större stationerna och bytespunkter finns oftast någon form 
av bemannad receptionsdisk där information kan fås. Den 
dynamiska informationen såsom klockor, högtalare och digitala 
skyltar för trafikinformation varierar beroende på vilken typ av 
bytespunkt, vilket trafikslag eller var i nätet det finns. På tåg, buss, 
spårvagn och båt finns i funktioner som automatiska hållplatsutrop 
samt inre/yttre informationsskyltar i varierande omfattning 
beroende på trafikslag vilket höjer tillgängligheten ytterligare, samt 
tidigare satta upphandlingskrav och handlingsplaner för ökad 
tillgänglighet. 
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Utpekade områden 

Geografisk omfattning av prioriterat nät 
Målet om ett tillgängligt kollektivtrafiksystem till år 2010 kommer 
inte att uppnås. Åtgärderna har därför enligt uppdraget kon-
centrerats till en begränsad del av kollektivtrafiksystemet. Om-
fattningen har utgått ifrån att det prioriterade nätet ska vara ett 
nationellt nät, tillika transportslagsövergripande. Nätet ska vara av 
hög kvalitet och personer med särskilda behov ska kunna resa 
säkert och tryggt. 
 
Järnvägen utgör stommen i det prioriterade nätet och busstrafiken 
dess förgreningar utåt. Flyget tar den långväga trafiken medan 
båttrafiken fokuseras på Gotlandstrafiken samt åretruntboende i 
Stockholms och Göteborgs skärgårdar. 
 
Det utpekade nätet täcker in viktiga målpunkter, dvs. tätorter med 
mer än 5 000 innevånare inklusive ett kommuncenter/tätort i varje 
kommun. Nätet har fokuserats utifrån resandemängd med starka 
stråk med betydande pendling till arbete och utbildning. Stora 
stationer, resecentrum och viktiga bytespunkter med stor andel 
påstigande har pekats ut längs stråken Samtliga av höghastighets-
sträckor i TEN-nätet för järnvägen är medtagna. Viktiga stationer 
och bytespunkter har pekats ut som målpunkter i resan. För sjö-
trafik har inhemska större färjeterminaler och betydelsefulla men 
mindre båtbryggor pekats ut. Flyget bidrar med målpunkter i de 
långa transporterna men också flygplatser med högt passagerar-
underlag när det gäller lågpristrafik, främst utlandet. Nätet ska 
också vara en del och bidra i arbetet för en regional positiv 
utveckling och tillväxt.  
 
Det är också viktigt att anslutningar i infrastrukturen som till och 
från utpekade bytespunkter i form av gångvägar, cykelvägar, 
parkeringsplatser angöringsplatser för taxi m.m. anpassas utifrån ett 
hela resan perspektiv.  
 
Kollektivtrafikslag Kriterier Antal bytespunkter 
Buss hållplatser 
statligt nationellt/                
statligt regionalt nät ≥ 20 påstigande / dag cirka 1 500 
kommunalt nät ≥ 20 påstigande / dag cirka 1 600 * 
Tåg, stationer ≥ 1 000 påstig. / dag cirka 150  
Båt terminaler ≥ 20 påstigande / dag 7  
Båt bryggor  ≥ 20 påstigande / dag 36 
Flyg   ≥ 100 000 påstig. / år 20 ** 
Målpunkter  ≥ 5 000 inv i tätort 230  
Kommuncenter ≤ 5 000 inv  cirka 75  
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*Antalet busshållplatser på det kommunala vägnätet är grovt 
uppskattat 
**Omfattar även Stockholm/Skavsta och Göteborg City Airport 
vilka är flygplatser med stort passagerarunderlag när det gäller 
lågkostnadsflyg, främst utrikes 
 
Urval i det utpekade nätet och arbetssätt har under uppdragets gång 
förankrats på brett hos aktörer och användare inom sektorn. På de 
utpekade delarna i det prioriterade nätet ska anpassningar ske enligt 
handlingsplan fram till 2010. För de återstående delarna av 
kollektivtrafiksystemet ska tillgänglighetsarbetet successivt 
planeras och åtgärdas mot 2015 resp. 2020 för att nå användbarhet. 
 

Successiv utvidgning av det prioriterade nätet 
Flera delar i det prioriterade nätet kommer inte att hinna åtgärdas 
fram till 2010 därför är det av största vikt att de åtgärder prioriteras 
allra högst och utförs snarast.  
 
I utpekade stråk samt på kommunal mark finns ytterligare behov av 
en successiv och kraftfull utveckling av ett antal anpassade buss-
hållplatser för att effektivisera möjligheten till nyttjande för den 
funktionshindrade resenären. 
 
Det prioriterade nätet ska vara utgångspunkt för vidare anpassning 
och byggas ut successivt. I de delar av nätet i vilken kollektiv-
trafiken ännu inte är anpassad bör man lägga särskild vikt vid 
samordning mellan den konventionella kollektivtrafiken och den 
särskilda kollektivtrafiken såsom, färdtjänst, riksfärdtjänst, service- 
och flexlinjer.  
 

Förslag till kvalitetsnivåer för nätets ingående delar 
Kvalitetsnivåer ger en bas och skapar trygghet i resan. För att 
resenären ska känna igen sig i stora delar av systemet är det viktigt 
att insatser i det prioriterade nätet där så är möjligt kan ske på 
någorlunda lika nivåer. Här krävs att berörda aktörer ställer sig 
bakom gemensamma nivåer avseende tillgänglighetsåtgärder i 
transportsystemet inklusive tjänster som information, service och 
bemötande. En gemensam kvalitetsnivå ger också resenären större 
möjlighet att resa utan särskild förkunskap och ökar möjligheten att 
genomföra resan i det prioriterade nätet. 
 
Kvalitetsnivåer bör därför på sikt finnas utvecklade och användbara 
för samtliga ingående delar i resan. Kvalitetsnivåer är också 
betydelsefulla som verktyg i kravställningar vid upphandlings- och 
uppföljningsskeden.  
 
För en del områden i nätets ingående delar kan det finnas behov av 
att tydliggöra angreppssättet ännu längre. För områden som drift 
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och underhåll för infrastrukturanläggningar avseende funktionalitet 
för tillgänglighet och tillgänglighet i fordon, tåg och spårvagnar 
kan råd och riktlinjer behöva utformas istället för kvalitetsnivåer. 
 
För stationsanläggningar har Banverket tagit fram råd och riktlinjer 
för den fysiska miljön på stationer som är en tillämpning av 
Boverkets BFS 2003:19 HIN 1om enkelt avhjälpta hinder. I och 
med att TSD för funktionshindrade träder i kraft under 2008 finns 
det ett behov att uppdatera dessa efter lagkraven. Råd och riktlinjer 
ska endast ses som en miniminivå vid uppgradering av befintlig 
anläggning och det bör vara eftersträvansvärt att nå högre än satta 
miniminivåer. 
 
Vid all nybyggnation gäller att följa gällande lagstiftning se 
Boverkets BFS 2004:15, ALM 1 
 
För busshållplatser har under projekttiden tagits fram förslag på 
kvalitetsnivåer för inventering och anpassning. Modellen beskriver 
hållplatslägen för mer än 20 påstigande och större bytes-
punkter/resecentrum och har använts för inventering vid flera 
punkter efter det statligt nationella och statligt regionala nätet. 
Modellen innehåller i sammantaget punkter av åtgärder som kan 
klassas enligt Boverkets BFS 2003:19 HIN 1 om enkelt avhjälpta 
hinder förutom vid en punkt där nivå för kantstenshöjd avses. 
Arbetet har sin grund i Vägverkets utformningsdokument VGU 
(Vägar och gators utformning) samt uppfyller till största del 
åtgärder som ligger inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Andra exempel på modeller för utformning av busshållplatser har 
tagits fram i samarbete mellan kommuner och THM som i 
Göteborgs stad respektive Stockholms stad.  
 
Sjöfartsinspektionen vid Sjöfartsverket arbetar aktivt med tillsyn av 
svenska passagerarfartyg avseende miljö, säkerhet, rutiner vid 
nödsituationer och tillgänglighet. Tillsynen sker dels efter ett 
regelbundet schema, dels som oanmälda besök ombord. Tillsynen 
utgår från de internationella krav som skapats i IMO, International 
Maritime Organization, vilka utgör grunden i Sjöfartsverkets egen 
tillsynshandbok. Beträffande tillgängligheten sker också sporadiska 
besök ombord av andra Sjöfartsverkets tjänstemän än från 
Sjöfartsinspektionen. Denna speciella tillsyn, som sker enligt en 
avprickningslista, ser man som ett tillfälle att öka kunskapen och 
kunna förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Sedan dessa 
besök inleddes har inget fartyg gått igenom utan en eller flera an-
märkningar. Anmärkningar om förhållanden som strider mot 
gällande föreskrifter meddelas Sjöfartsinspektionen, som svarar för 
att de meddelas fartygsägaren för åtgärder, samt tidsplan för dessa. 
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Kvalitetsnivå för trafikering 
För den funktionshindrade är en kvalitetsnivå som beskriver 
omfattning av tillgänglig trafik, d.v.s. antalet tillgängliga turer i det 
prioriterade nätet, viktig. Idag har man kommit olika långt i 
anpassningen av infrastruktur och fordon vilket ofta innebär att det 
finns anpassade fordon att tillgå på sträckor där infrastrukturen 
ännu ej är åtgärdad.  
 
Tillgängliga bussfordon trafikerar idag på sträckor där infra-
strukturen ännu ej är åtgärda. Det bör därför inte vara något 
problem att uppfylla målet att 100 procent av bussturerna i det 
prioriterade nätet utförs med tillgängliga fordon.  
 
På järnvägssidan är antalet tillgängliga fordon färre och infra-
strukturen är inte åtgärdad i samma omfattning som på vägsidan. 
Även här bör målet vara 100 procent av turerna som trafikerar 
tillgängliga stationer utförs med tillgängliga fordon. Översikten 
över tillgängliga fordon och vilka sträckor de trafikerar är svår-
överskådlig med undantag för tunnelbanan och pendeltågsystemet i 
Stockholm. Eventuellt kan en överföring av fordon mellan olika 
sträckor och krav vid upphandling bidra till att antalet tillgängliga 
turer blir hög. Att nå målet på 100 procent av turerna är svårt att 
uppnå och fortsatta diskussioner bör ske med sektorns aktörer. 
 
För båttrafiken möjliggörs ofta resan med personlig hjälp då det i 
skärgärdstrafiken som regel finns en däcksman som hjälper 
passagerare av och på båten. Detta är extra viktigt då det idag finns 
få flytbryggor som möjliggör ett plant insteg.  
 
Ska antalet tillgängliga fordon för buss och järnväg vara 100 
procent eller kan ett antal fordon och turer göras tillgängliga per 
dag. Kan man i vissa fall överbygga viss otillgänglighet med 
servicetjänster eller tekniska hjälpmedel?  
 
Fastställande av en kvalitetsnivå för trafikering är strategiskt och 
politisk betydelsefull fråga.  
 

Kompetensnivå för bemötande och utförande av 
servicetjänster för funktionshindrade 
Bemötandet mellan serviceutövare och den funktionshindrade är 
oerhört viktigt i resans alla delar. För många serviceutövare handlar 
det om en social medvetenhet med färdighet, sunt förnuft eller en 
kompetens som tidigare inhämtats. Andra behöver stöd med in-
formation och utbildning om funktionshinder, attityder och be-
mötande för att interaktionen i det fortsatta arbetet ska kännas bra 
både för den funktionshindrade som för den som utför tjänsten.   
 
I samband med projektet Hela Resan som avslutades 2003 togs en 
utbildning fram där målet var att öka medvetenheten och för-
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ståelsen av bemötandets betydelse och skapa förutsättningar för ett 
bra förhållningssätt gentemot personer med särskilda behov av stöd 
och service. SLTF har sedan 2003 arbetat med förarcertifiering som 
inrymmer en fastställd standard och ger ett certifikat som är giltig 
under fem år. Genom en certifiering kan bl.a. tryggheten och 
säkerheten för resenärerna öka. 
 
Det behövs en branschgemensam kvalitetsnivå för kompetenser 
och kvalifikationer för att skapa den goda och trygga resan. 
Kvalitetsnivån tydliggör vilka kompetenser som bedömts vara 
viktiga för utövare av servicetjänst-/er.  
 
Krav behöver fortlöpande ställas på kompetens i bemötande vid 
samtliga trafikupphandlingar som genomförs av trafikhuvudmän 
och Rikstrafiken. För den enskilde operatören eller entreprenören 
är utarbetande av policy eller handlingsplan inom tillgänglighet-
/kompetens kring bemötande för serviceutförande en förberedande 
åtgärd. 
 

Ansvaret för resenären i resans olika delar 
I resan ingår olika delar; att kunna planera resan, att ta sig från en 
utgångspunkt till en hållplats/station, att kunna vistas på en 
hållplast/station och kunna nyttja de faciliteter som erbjuds, att 
kunna ta sig upp på fordonet och röra sig ombord, ta sig av 
fordonet, eventuellt byta färdmedel och att slutligen kunna ta sig 
från hållplats/station och till sin målpunkt. 
 
Själva resan delas ofta upp i flera olika etapper i vilka olika aktörer 
har ansvar för de olika delmomenten. Det finns idag ingen 
organisation som har tagit det samlade ansvaret för resenären under 
hela resan. I EG-förordningen om passagerares rättigheter och 
skyldigheter för tågresenärer införs begreppet ”station manager – 
stationsförvaltare”, som givits ansvar för resenär i samband med 
resan. Begreppet, inklusive ansvarsområden, återstår att utreda 
liksom att utpeka ansvarig aktör. 
 
Vem som ansvarar för att resenären tar sig från dörr till hållplats 
beror till stort på val av färdmedel. De färdmedel som framförs av 
resenären själv, gång, cykel eller privat bil, är även resenärens 
ansvar. Om den första kedjan i resan utförs med hjälp av taxi eller 
färdtjänst är dessa aktörer även ansvarig för delresan och de 
komplikationer som kan uppstå.  
 
Ansvaret för resenären under vistelsen på stationsanläggningar har 
kartlagts av i område B. På buss- och spårvagnshållplatser är 
antalet inblandade aktörer färre. Se även infrastruktur i avsnittet 
ovan. 
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Ansvaret för själva resan ligger på den operatör som tillhandahåller 
resan som resenären har löst biljett till, dvs. trafikhuvudmännen, 
tågoperatörer samt båt- och flygbolag. Dessa aktörer ansvarar för 
resenären från ombordstigning på fordonet/farkosten tills resenären 
klivit av. Själva på och avstigningen ingår i ansvaret. Trafik-
huvudmannen har genom bruttoavtal med entreprenörer tagit på sig 
ett operatörsansvar och därmed ansvaret för den trafik som sker 
inom den av trafikhuvudman upphandlade trafiken. Angående 
ledsagning i resan se separat utredning. 
 

Ansvarsfördelning för anpassning av nätets olika delar 
Under resan möter resenären en mängd olika aktörer med olika 
ansvar för olika områden. Det är inte alla ansvarsområden och 
administrativa gränser som är tydliga. Ofta har aktörerna olika 
roller eller dubbla roller med olika direktiv och intressen vilket kan 
leda till att de motverkar varandra. Nedan följer en redovisning 
som delvis anger den komplexitet som råder för ansvarsför-
delningen inom kollektivtrafiken.  
 

Fordon 
Operatörer, entreprenörer, trafikhuvudmän samt fordon som ägs av 
tredje part och leasas ut till operatörer, främst fordon för person-
tågstrafik, är idag ansvariga för fordonens utformning, kvalité och 
funktion. Trafikhuvudmännen och Rikstrafiken, har genom sina 
upphandlingar av trafik och fordon indirekt ett ansvar för fordonens 
funktion genom sin möjlighet att ställa krav vid upphandling av 
trafik och i nya fordon.  
 
De krav som ställs idag på buss handlar främst om miljö, 
trafiksäkerhet samt krav på tillgänglighet för funktionshindrade. 
Som stöd till trafikhuvudman vid trafikupphandlingar har SLTF 
och Bussbranschen tagit fram Buss 2000. En revidering pågår till 
Buss 2010 avseende tillgänglighet för funktionshindrade. 
Buss2000/2010 bör användas vid all upphandling av linjebunden 
busstrafik.   
 
Banverket har tidigare tagit fram råd- och riktlinjer för utformning 
av tåg för persontrafik avseende tillgänglighet. Banverket ger idag 
stöd till trafikhuvudmän och operatörer vid upphandling av nya 
samt vid ombyggnationer av befintliga fordon. Utformningen sker 
även i nära samarbete med lokala handikapporganisationer. Idag 
finns inte någon entydig kvalitetsnivå för fordonen och de har olika 
utformning beroende på tillverkare och i upphandlingen ställda 
krav. I och med att TSD funktionshinder träder i kraft under 2008 
kommer råd- och riktlinjer att uppdateras och dessa bör i framtiden 
nyttjas vid upphandling av tåg för persontrafik tillsammans med 
lagkraven. 
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För spårvagnar saknas idag Svenska råd och riktlinjer för 
utformning. De trafikhuvudmän som avser att införskaffa nya 
fordon utarbetar kravspecifikationer tillsammans med handikapp-
organisationerna. Dessa används sedan vid upphandling av nya 
fordon samt en fortlöpande utvecklingsprocess tillsammans med 
leverantören.  
 
Sjöfartsverket har tagit fram råd och riktlinjer för utformning av 
passagerarbåtar vilka ska användas vid upphandling av sjötrafik 
och nya passagerarbåtar och fartyg. Det är sedan upp till varje 
rederi att ställa krav vid upphandling, det gäller även vid 
upphandling av skärgårdstrafik.  
 
För att ytterligare stärka fordonens funktion bör det finnas någon 
form av tillsyn av nya fordon innan de tas i funktion/drift. Denna 
funktion finns idag bland annat hos Sjöfartsverket via Sjöfarts-
inspektionen som har till uppgift att genom regelutveckling och 
tillsyn se till att fartygens säkerhet och miljöskydd samt krav på 
tillgänglighet för passagerarfartyg efterlevs.  
 

Infrastruktur 
Det är ägaren av lokaler dit allmänheten har tillträde eller allmän 
plats som ansvarar för att kraven enligt 17 kap 21a § i BPL 
uppfylls. Detta innebär att fastighetsägaren har ansvar för att 
åtgärda enkelt avhjälpta hinder som inryms inom fastighetens 
publika lokaler, i t.ex. kiosk- och biljettförsäljningsverksamhet.  
 
På större stationsanläggningen finns det ett drygt tiotal olika 
aktörer och med olika ansvarsområden, se vidare område B samt 
bilaga B.1. På mindre stationer, som endast trafikeras av 
trafikhuvudman, upplåter ofta Banverket plattformen till trafik-
huvudman vilken då ansvarar för utrustning och utformning. För 
buss och spårvagnshållplaster är oftast kommun eller stat fastig-
hetsägare och upplåter marken för hållplatsändamål till trafik-
huvudman eller operatör vilka oftast ansvarar för utrustning och 
utformning. I kollektivtrafik i tätorter ansvarar ofta kommunen för 
hållplatsens utrustning och utformning i samarbete med trafik-
huvudman.  
 

Information och biljettköp 
Information före resan: 
Trafikhuvudman, operatörer och entreprenörer ansvarar för att 
upprätta tidtabeller och göra dessa tillgängliga för resenären. Detta 
kan ske i olika form, de flesta tidtabeller finns idag att tillgå i 
digital format på respektive aktörs hemsida. Flera operatörer och 
trafikhuvudmän erbjuder sina kunder ett verktyg för reseplanerare 
på respektive hemsida. Samtrafiken ansvarar för ansvarar för 
riksdatabasen som generar information till reseplanerarna 
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Resplus.se och Resrobot. Informationen i Resplus.se ingår i 
resplussamarbetet med möjlighet till kombinerade resor för tåg, båt, 
tunnelbana och spårvagn på samma biljett. Internetsidan Resplus.se 
innehåller bland annat information om järnvägsstationer och buss-, 
båt- och flygterminaler. I systemet resrobot finns utöver 
möjligheterna i Resplusresor möjlighet att söka resor med flyg, 
expressbuss och bil från adress till adress. 
 
Boka och köpa biljett: 
Se projekt A där system för bokning och biljettköp behandlas.  
 
Varje operatör/entreprenör ansvarar för att tillhandahålla biljetter 
till den trafik de utövar. Biljettförsäljningen kan ske via ombud, 
t.ex. resebyrå, via Internet och telefon, via biljettförsäljningsställen 
och på fordon. Ansvarig för resan är dock alltid den operatör-
/entreprenör som biljetten gäller hos. 
 
Hela Resan AB ansvarar för att bygga upp ett nytt gemensamt 
biljettbokningssystem på uppdrag av sina ägare. Emellertid saknas 
dock idag de största trafikhuvudmännen. Trafikhuvudman eller 
operatören som sålt biljett för hela resan eller en del av resa är 
ansvarig för den del som biljetten avser. En köpt resa som delas 
mellan flera operatörer eller trafikhuvudmän är därmed ansvaret 
uppdelat på flera aktörer.  
 
Information under resan: 
Banverket ansvarar för att tillhandahålla information till 
järnvägsföretag och operatörer samt direkt till resenär på stationer 
och på plattformar där Banverket leder trafiken. Informationen 
används av järnvägsföretag och operatörer till resenärsinformation 
bl.a. ombord på tågfordon. Trafikhuvudman ansvarar för att 
information om deras trafik når resenären under resan. Trafik-
huvudman, järnvägsföretag, operatörer och entreprenörer ansvarar 
för att det finns utrustning ombord på fordon för att kunna till-
handahålla resenären information under resan, liksom att det på 
utsidan av fordonen finns angivet linje och destination samt för 
bussar även "utrop" på fordonets utsida.  
 
Information på bytespunkter och hållplatser: 
Dynamisk information omfattar klockor, högtalare samt digitala 
skyltar för trafikinformation. Banverket ansvarar för att tillhanda-
hålla dynamisk trafikinformation på de stationer och bytespunkter 
där Banverket leder trafiken. Trafikhuvudmän ansvarar för den 
dynamiska trafikinformationen på de hållplatser och bytespunkter 
där de leder trafiken. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för fasta hänvisningsskyltar inom 
respektive fastighet. Utformning och placering kan ske i samarbete 
med berörd operatör, trafikhuvudman eller annan aktör. Respektive 
trafikhuvudman, operatör eller entreprenör ansvarar för att utrusta 
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stationer, hållplatser och bytespunkter med tidtabeller i pappers-
format. På större stationer och bytespunkter finns det ofta någon 
form av bemannad informationsdisk, för denna ansvarar respektive 
organisation för vilken informationen avser. Detta gäller även för 
de biljettförsäljningsställen som finns och som ej är samordnad 
med annan kommersiell verksamhet. Respektive trafikhuvudman, 
operatör eller entreprenör är ansvarig för biljettautomater.  
 

Bemötande och utförande av servicetjänster 
Det finns en rad olika utbildningsföretag med varianter av kurser i 
bemötande eller handikappförståelse. För att säkerställa en grund-
nivå och basinnehåll avseende bemötande för personal som utför 
servicetjänster i transportsystemet föreslås som åtgärd att en 
kvalitetsnivå för bemötande upprättas. I samband med upp-
handlingar av trafik vilar ansvaret för att krav på kompetens i be-
mötande ställs på upphandlande aktör.  
 
SLTF och trafikhuvudman ansvarar gemensamt för den certifiering 
av förare som trafikhuvudmännen använder och som har en tids-
rymd på fem år.  
 

System för uppföljning 
Trafikverken har gemensamt i sina regleringsbrev men med olika 
formuleringar, återrapporteringskrav gällande andelen funktions-
hindrades resande i kollektivtrafiksystemet. Under åren 2002-2005 
genomfördes årliga mätningar av funktionshindrades resor av 
trafikverken, Boverket samt Rikstrafiken. De sista åren har inga 
mätningar utförts då undersökningsprocessen bedömts osäker 
kvalitetsmässigt. Som underlag till återrapportering har verkens 
övriga arbete med tillgänglighet beskrivits. 
 
I Vägverkets databas för uppföljning av mål och mått följs arbetet 
upp med bl.a. tillgänglighetsanpassade åtgärder. Åtgärder på buss-
hållplatser längs det statliga vägnätet har med olika perspektiv 
följts upp har under flera år. Från 2006 följs arbetet upp beträffande 
åtgärder i utpekade statliga nationella och regionala stråk.    
 
Banverket följer årligen upp arbetet genom årsredovisningen och 
sektorsrapporten. Verket har för avsikt att i och med den nya 
organisationen strukturera upp arbetet kring uppföljningen av 
tillgänglighetsåtgärder i infrastrukturen.  
 
Nordiskt gemensamt arbete för indikatorer 
Genom det Nordiska handikappolitiska rådet initierades ett sam-
arbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige för att fram 
gemensamma indikatorer och därmed kunna följa 
tillgänglighetsarbetet på nordisk nivå. Arbetet utgår från politiska 
mål för tillgänglighet i kollektivtrafiken (i ett första läge 
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järnvägstrafik respektive vägtrafik) men det finns en avsikt att 
utöka till både sjöfart och luftfart. Arbetet redovisas i december 
2008. 
 
FRIDA  
Är SLTFs miljö och fordonsdatabas som har till syfte att lagra 
analysera och visa information rörande fordon. 
Informationen rör trafikhuvudmannens egen verksamhet gällande 
bl.a. miljö, avtal och tillgänglighet.  
 
Barometrar 
I olika barometrar mäts resenärer och medborgares attityder till 
kollektivtrafiken. Exempel på barometrar är Kollektivtrafik-
barometern samt i ANBARO. Barometern för den anropsstyrda 
trafiken d.v.s. för färdtjänst sjukresor och övrig efterfrågestyrd 
trafik.  
 
Kolla-projektet Göteborg 
Göteborgs stad har tillsammans med Västtrafik skapat ett projekt 
för en tillgänglig kollektivtrafik tillsammans med färdtjänst samt 
med reseträning och stöd genom ledsagning. Projektet följs upp och 
förbättras kontinuerligt.  
 
Övrigt 
Många trafikhuvudmän genomför regelbundet uppföljningar 
genom olika mätinstrument. Det saknas idag samlad information 
om vilka dessa system är, hur de fungerar och vad de mäter. 
 

System för ledsagning 
Banverket och Vägverket har i regeringsuppdrag om ett nationellt 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, 
benämnt KOLLframåt, fått ett utpekat uppdrag om att föreslå "hur 
ett system för ledsagning av funktionshindrade personer mellan 
anslutande trafikslag på stationer skall byggas upp och finansieras." 
I utredning, se bilaga C1, diskuteras ledsagningstjänstens innehåll 
och finansiering samt alternativ till organisation för planering och 
utförande av tjänsten. 
 
I dag genomförs ledsagning av ett antal järnvägsföretag och 
trafikhuvudmän. Likaså utförs ledsagning inom flyget. I det arbete 
som genomförts under året har det dock konstateras att dagens led-
sagningssystem i väg- och järnvägstrafiken inte fungerar 
tillfredsställande. Flera aktörer har idag tagit på sig ansvaret för 
ledsagning inom sina trafikeringsområden och hanterar uppgiften 
på olika sätt. Detta försvårar samordningen mellan aktörerna. Det 
finns också skäl att anta att ledsagning inte kan tillhandahållas i den 
utsträckning som brukarna önskar. 
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Legala förutsättningar 
I prop. (1999/2000:79) Från patient till medborgare, beskrivs att 
kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer med 
funktionshinder år 2010. Vidare skrivs att transportsystemet som 
helhet och dess olika delar, som trafikslag, infrastruktur, färdmedel, 
trafik, information och annan service måste ha en sådan kvalitet att 
resenären kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra och 
komfortabla former. 
 
I prop. (2005/06:160) Moderna transporter, redovisas inriktningen 
av transportpolitiken, vilket är en viktig del i regeringens samlade 
insatser för att skapa hållbar tillväxt, livskvalitet och välfärd i hela 
landet. I propositionen framförs att det övergripande målet för 
transportpolitiken fortsatt ska vara att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Vidare fastställs att 
delmålen fortsatt skall gälla tillgänglighet, transportkvalitet, 
säkerhet, miljö, regional utveckling samt jämställdhet.  
 
Delmålet tillgänglighet inriktas bland annat mot infrastruktur som 
stationer m.m. samt att fordon och övrig service är av hög kvalitet 
och är användbara för alla. Tillgängligheten för funktionshindrade 
ska öka genom fysiska åtgärder, bättre information och personlig 
assistans. Vidare ska planeringen för en tillgänglig kollektivtrafik 
vara trafikslagsövergripande.  
 
Europaparlamentets och rådets förordning (1371/2007/EG) om 
rättigheter och skyldigheter för tågresenärer fastställdes den 23 
oktober 2007. I förordningen regleras bl.a. assistans för personer 
med funktionshinder. I artikel 22, Assistans på järnvägsstationer, 
står följande: 
 
”Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller 
ankomst till en bemannad järnvägsstation lämna personer med 
funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, så att 
de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av 
ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett.” 
 
Artikeln specificerar att även om stationer, fordon och andra 
inrättningar är anpassade för personer med funktionshinder eller 
nedsatt rörlighet, skall det finnas möjlighet till assistans på 
bemannade stationer, och att det är stationsförvaltaren som är 
ansvarig för detta. Av artikel 21 framgår att järnvägsföretag och 
stationsförvaltare ska göra varje rimlig ansträngning för att 
personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha 
möjlighet att resa med tåg.  
 
I praktiken blir det emellertid främst järnvägsföretaget som blir 
skyldigt att erbjuda assistans vid obemannade stationer (det bör 
följa implicit av artikelns lydelse att en stationsförvaltare inte skall 
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anses ha personal tillgänglig för assistans på plats vid en 
obemannad station). Hur långt detta ansvar sträcker sig är oklart. 
Enligt artikel 23 är järnvägsföretaget dock alltid skyldigt att 
erbjuda assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på 
tåget. 
 

Tjänstens innehåll 

Vem kan använda tjänsten  
I EG:s förordning föreskrivs att personer med funktionshinder eller 
nedsatt rörlighet ska lämnas kostnadsfri assistans.  
 
Rätten till ledsagning ges till person med funktionshinder eller 
person med nedsatt rörlighet. De senare definieras som ”en person 
vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund 
av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller 
motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller 
psykisk störning eller ålder och vars situation kräver lämplig 
uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda 
behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare” 
(3.15). Ensamåkande barn utan funktionshinder, förälder med barn 
som behöver hjälp med barnvagn, personer med mycket bagage 
eller liknande bedöms inte rymmas inom definitionen. 
 

Var ska ledsagning erbjudas 
Ett ledsagningssystem bör införas etappvis. I EG:s förordning ställs 
krav på att stationsförvaltaren ska erbjuda ledsagning på 
bemannade stationer. Förordningen föreskriver att 
järnvägsföretagen, så långt det är möjligt, ska assistera resande på 
icke bemannade stationer. Hur långt detta ansvar sträcker sig är 
oklart. Klart är dock att järnvägsföretaget alltid är skyldigt att 
erbjuda assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på 
tåget. 
 
Som miniminivå föreslås att ledsagning sker på de stationer som 
bemannas av stationsförvaltare. Den ledsagning som avses på 
obemannade stationer begränsas i ett inledningsskede till på- och 
avstigning för vilket operatörerna ansvarar enligt EG:s förordning.  
 
För att möjliggöra resor med ett ”hela resan”-perspektiv bör det 
finnas kopplingar till och mellan övriga trafikslag utöver 
förordningen ingå i miniminivån. Ett tidigt skede av ledsagningen 
bör därför också innehålla ledsagning inom i första hand anslutande 
busstrafik, där bemannade eller utpekade bytespunkter i det 
nationella prioriterade nätet kan ingå i ett första skede.  
 
I ett senare skede kan ledsagningen utökas till att gälla på utpekade 
obemannade bytespunkter för övriga trafikslag, vilket sannolikt 
innebär att flertalet resenärer kommer att ha möjligheten att resa 
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kollektivt. De obemannade bytespunkter som bör ingå i det senare 
skedet, utpekas förslagsvis i samråd med ansvariga aktörer och 
handikapporganisationer.  
 
En ambition är att miniminivån, kan vara införd år 2010. Systemet 
bör sedan utvecklas successivt.  
 

Vad ska tjänsten innehålla  
Den huvudsakliga tjänsten för ledsagning bör, i enlighet med vad 
som stipuleras i EG:s förordning, vara att ledsaga resenären: 
 

– från en förutbestämd mötespunkt till och ombord på fordonet 
– vid byte mellan två fordon  
– samt slutligen av fordonet och till en förutbestämd 

mötespunkt 
 
På de bemannade bytespunkter inom vilka det finns både tåg och 
annan anslutande kollektivtrafik föreslås att ledsagningen sker 
utifrån EG:s förordning samt att ledsagning även ska 
tillhandahållas mellan olika trafikslag. För att skapa en service 
motsvarande övriga resenärers behov bör också vissa tjänster 
utöver grundkraven i förordningen värderas, såsom: 
 

– Hjälp att köpa/hämta ut biljett i de fall detta inte gjorts i 
samband med beställningen av ledsagningen.  

– Hjälp med normalt bagage.  
 
För att säkerställa arbetsmiljöförhållanden och resenärernas rätt att 
ha med bagage bör en definition av ”normalt bagage” införas i 
ledsagningsvillkoren.  
 
Vissa resenärsgrupper, berättigade till ledsagning, behöver 
ytterligare stöd, varför det kan finnas anledning att överväga 
ytterligare tjänster. Överväganden bör göras huruvida dessa tjänster 
ska ingå i den ordinarie uttalade servicen, en frivillig service eller 
en service mot en tilläggskostnad. Dessa tjänster kan vara: 
 

– Hjälp att hitta toalett före och efter resan, likaså information 
om var eventuell toalett finns ombord på fordonet. I de fall 
det behövs hjälp inne på toaletten bör detta dock föranleda 
behov av ledsagning enligt socialtjänstlagen, vilket innebär 
att resenären också ska ha med egen ledsagare.  

– En extra service kan vara att efter överenskommelse, om tid 
finns, få hjälp att handla i närliggande kiosk om försäljning 
saknas ombord.  

– I ledsagningen kan eventuellt erbjudas stöd vid rastning av 
ledarhund. Ledsagning bör då ske till en i omgivningarna 
lämplig plats, efter särskild beställning. Likaså måste en rad 
yttre faktorer liksom bytestiden beaktas. Denna service bör i 
första hand erbjudas i samband med långresor.  
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Bokning av ledsagning  
Ledsagningen bör kunna bokas via webb eller telefon. Beställd 
ledsagning ska bekräftas med ett meddelande, t.ex. via e-post, SMS 
eller per telefon. I meddelandet ska även ges information om 
mötespunkter och ledsagande organisation. För ett fungerande 
system föreslås att en gemensam bokningsplattform tas fram. 
Plattformen föreslås samordnas med ett nationellt operatörsneutralt 
biljettbokningssystem. 
 

Förbokningstider  
I EG:s förordning anges att ledsagning ska kunna bokas fram till 48 
timmar innan resan påbörjas. I ett svenskt system föreslås 24 
timmar, vilket överensstämmer med de rutiner som redan används 
av bland annat SJ AB. I några regionala system tillämpas idag 1-4 
timmars förbeställning. Vid större bytespunkter bör en 
förbokningstid inom detta tidsintervall kunna tillämpas. Ambi-
tionen bör vara att kunna minska alla beställningstider, men då 
administrationen kring beställningen tar tid, och entreprenörerna 
behöver viss tid för planering, bör föreslagen tid, 24 timmar före 
avresa, gälla i ett första skede.  
 

Säkerställa kvalitet  
Certifiering och utbildning är önskvärt för samtliga ledsagare, men 
med tanke på att ett antal ledsagare endast kommer att genomföra 
enstaka ledsagningar per år bör utbildningens längd anpassas. 
Enklare former av utbildning kan utgöras av webbformulär med 
frågor inom området som ledsagaren måste kunna besvara för att få 
genomföra ledsagningar. Olika utbildningar och kompetensnivåer 
kan leda till differentierade certifieringar mellan olika utförare, 
vilket inte är önskvärt.  
 
I EG:s förordning anges att stationsförvaltaren skall, utan att andras 
förfoganderätt över områden utanför järnvägsstationen åsidosätts, 
utse platser inom och utanför järnvägsstationen där personer med 
nedsatt rörlighet kan anmäla sin ankomst till järnvägsstationen och, 
om så behövs, begära assistans. 
 
Utpekade mötespunkter är sannolikt ett stöd för alla som behöver 
ledsagning. För att säkerställa kvaliteten bör samtliga utpekade 
mötespunkter annonseras på Internet och identifieras på 
stationskartor.  
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Finansiering 
Ledsagningen ska vara kostnadsfri för den person som behöver 
tjänsten. Kostnaden för ledsagning ska finansieras på 
marknadsmässiga grunder. Detta kan ske genom olika avgifter på 
till exempel biljettpriset eller avgifter kopplade till utnyttjande av 
infrastrukturanläggningar vilket i förlängningen kan bli ett påslag 
på biljettpriset. 
 
Ett antagande av antal ledsagningar har gjorts genom jämförelser 
med dagens statistik. SJ har cirka 20-25 000 ledsagningar jämfört 
med totalt cirka 37 miljoner resor per år. SL utför ett par hundra 
ledsagningar och har totalt 410 miljoner resor per år. Hos mindre 
trafikhuvudmän med färre resor utgör ledsagningen en något större 
andel. Antagandet kan jämföras med antalet ledsagningar inom 
luftfarten i Sverige. På Arlanda utförs cirka 50 000 ledsagningar 
jämfört med totalt 16 miljoner resor per år. I ett framtida ledsag-
ningssystem bedöms cirka 120 000 ledsagningar genomföras 
årligen. Antalet ledsagningar är dock beroende av hur attraktiv 
tjänsten blir och storleken på det resenärsunderlag som tillåts 
använda tjänsten.  
 

Organisation 
Dagens ansvar för infrastruktur, stationer och bytespunkter ligger 
hos en rad olika organisationer: 

– Banverket äger infrastruktur i form av plattformar och 
plattformsförbindelser. 

– Vägverket äger flertalet hållplatser längs statens vägnät. 
– Kommunerna äger flertalet hållplatser och flera resecentra 

inom det kommunala vägnätet.  
– Jernhusen/SRAB äger flera stationsbyggnader.  
– Även trafikhuvudmännen äger viss infrastruktur. 

 
Ansvaret för själva resan ligger på trafikhuvudmännen och deras 
entreprenörer samt på järnvägsföretag och entreprenörer som 
utövar expressbusstrafik med mera. Med många olika aktörer finns 
ett tydligt behov av samordning.  
 
Ansvaret för själva ledsagningstjänsten åligger i första hand 
stationsförvaltaren, men också operatörer för persontrafik på 
järnväg. Vem som utpekas som stationsförvaltare är dock inte 
klarlagt och fortsatt utredning krävs. Ska ledsagning erbjudas inom 
bussystemet bör ansvarig utpekas för vägtransportsystemet.  

Angreppssätt 

Handlingsplan för att nå målen 2010 
 
Arbetet med handlingsplanerna för att nå målet 2010 bör fortsätta 
och en total uppföljning bör ske inom sektorn för att mäta hur 
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arbetet mot målet 2010 fortskrider. Viktiga framgångsfaktorer för 
det fortsatta arbete är: 
 

- kvalitetssäkrat innehållet i befintliga handlingsplaner 
- framtagande av aktuella handlingsplaner och program av de 

aktörer som saknar 
- fortsatt uppföljning av handlingsplaner och program 

(Boverket, Handisam) samt utveckla uppföljningarna till att 
täcka saknade områden 

- förankrade program i trafikverkens ledning och styrelse 
- politiskt förankrade målsättningar och program i kommuner 

och regioner 
- politiskt förankrade målsättningar och program hos 

trafikhuvudmännen 
- förankring av policy och målsättningar i bolags- och 

företagsledningar 
 

Banverket och Vägverket 
Banverket och Vägverkets ambition är att  

- fortsätta arbeta mot en tillgänglig kollektivtrafik 
- genomföra fysiska åtgärder i det prioriterade nätet  
- genom sektorsansvaret vara pådrivande, stödjande och 

initiera till övriga åtgärder som påverkar tillgängligheten 
positivt 

- ta fram råd och riktlinjer för spårfordon 
- verka för att det ska finnas ett fungerande system för 

ledsagning senast år 2010 
- ta fram ett system för uppföljning tillsammans med sektorn 
- ta fram förslag till successiv utbyggnad av det prioriterade 

nätet till 2010. 
 
Såväl Banverket som Vägverket lämnade i underlaget till 
reviderade planer information om arbetet mot målet 2010 och 
möjligheten till att uppfylla målet med befintliga resurser. Trots att 
verken har prioriterat områden för att nå målen är de resurser som 
finns fram till år 2010 alltför knappa, även med den avgränsning 
som har gjorts i form av ett prioriterat nät.  
 
Banverket har till och med 2010 avsatt cirka 25 miljoner kronor per 
år, totalt 100 miljoner kronor, till att åtgärda cirka 20 större och 
medelstora stationer och som är viktiga noder inom det prioriterade 
nätet. Det saknas emellertid resurser till att åtgärda de största 
stationerna med största andel resenärer innan år 2010. Förutom att 
det genomförs åtgärder inom det prioriterade nätet genomförs även 
tillgänglighetshöjande åtgärder inom befintliga projekt, t.ex. 
Falkenberg och Klippan stationer samt stationerna utmed 
Botniabanan med flera. Åtgärderna utgår i första hand från 
Boverkets förordning om enkelt avhjälpta hinder i befintlig miljö 
och Banverkets råd och riktlinjer för tillgänglighet i den fysiska 
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miljön. I resterande delar av planperioden, 2011-2015, finns de 
totalt 700 miljoner kronor för att åtgärda resterande stationer inom 
det prioriterade nätet. Kostnadsberäkningarna i 
infrastrukturplaneringen visar på en kostnad mellan 1,1-1,6 
miljarder kronor beroende på ambitionsnivå, se vidare avsnitt 
Finansiering. 
 
På vägsidan bedöms så gott som samtliga hållplatser kunna klaras 
inom nuvarande medelsutrymme under förutsättning att de dialoger 
som påbörjats med regionala planeringsorgan kommer att innebära 
omprioriteringar i befintliga planer. Vägverket avsätter cirka 300 
miljoner kronor fram till år 2010 för åtgärder som utpekats på det 
statliga vägnätet vilket i stort bedöms täcka anpassningar på 
busshållplatser i det prioriterade nätet. 
 
I det prioriterade nationella nätet ingår förutom busshållplatser 
längs det statliga och regionala vägnätet även målpunkter-
/resecentrum i städer med mer än 5000 invånare samt i en tätort/ 
kommuncentra per kommun. Behov av och planering för åtgärder 
på dessa sker till stor del hos kommuner och berörda trafikutövare. 
Projektet har ännu inte sammanställt dessa planer. Se även avsnitt 
om nuvarande handlingsplaner.  
 

Rikstrafiken 
Rikstrafiken ställer redan idag och har för avsikt att fortsätta att 
ställa generella krav motsvarande gällande lagstiftning avseende 
tillgänglighet för funktionshindrade i sina trafikavtal.  
 

SLTF/Trafikhuvudmän 
Trafikhuvudmän som saknar handlingsplaner och program för 
arbetet mot målet 2010 bör ta fram dessa dokument. I samarbete 
med berörda aktörer föreslå att kompetensnivå inom bemötande 
och utförande av servicetjänster för funktionshindrade tas fram. I 
upphandlingar ställs krav på tillgängliga fordon samt på kompetens 
i bemötande hos entreprenörer och utförare.  

Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket avser att fullgöra sina åtaganden bland annat genom 
direktkontakter med operatörerna. Inom det prioriterade nätet finns 
t.ex. endast tre operatörer av båttrafik. För tillgänglighetsfrågor på 
passagerarfartyg finns redan en nätbaserad handbok som vänder sig 
till redare, varv och konstruktörer. Sjöfartsinspektionen har tagit 
fram en intern tillsynshandbok som skall garantera att till-
gänglighetsfrågorna beaktas vid varje fartygsinspektion. För 
terminaler och bryggor pågår ett arbete att ta fram riktlinjer för 
acceptabel tillgänglighet. 
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Luftfartsstyrelsen 
Framgångsfaktorer 

- fortsätta arbetet enligt EG förordningen 1107/2006 
- följa upp arbetet kring EG förordningen senast år 2010 

 
Flygplatser, flygföretag och Luftfartsstyrelsen fortsätter arbetet 
med att implementera EG:s förordning 1107/2006, vilket avses 
vara genomfört i juli 2008. Enligt förordningen vilar ansvaret för 
assistansen på flygplatshållaren. Arbetet enligt förordningen 
omfattar en rad åtgärder bl.a. utbildningsinsatser för personal, att 
tillsammans med handikapporganisationer utse mötesplatser på 
flygplatserna och ta fram servicenivåer för assistansen. 
  
Enligt bilagor till förordningen finns angivet vilken service som ska 
tillhandahållas av flygplatser respektive flygbolag. På samtliga 
svenska flygplatser kommer det att finnas särskilda utpekade 
mötespunkter i anslutning till kollektivtrafik, handikapparkeringar 
etc. Man kan därmed ta sig till och ifrån flygplatsen med olika 
färdmedel, meddela sin ankomst vid mötespunkten och därifrån få 
assistans genom lufttransportsystemet enl. EG:s förordning 
1107/2006. 
 

Kommuner (Sveriges kommuner och landsting) 
De kommuner som saknar en handlingsplan eller program för 
tillgänglighetsarbetet bör ta fram dessa program. Tillse att det i 
handlinsplaner ingår tillgänglighet till fysisk miljö samt påvisa 
kopplingar till kolletivtrafiken. Medverka till att knyta samman det 
prioriterade nätet med stadstrafiken samt med ett antal 
busshållplatser på kommunal mark för att ge resenären ett större 
antal valmöjligheter i resandet   

Jernhusen 
Framgångsfaktorer 

- fastställande av råd och riktlinjer för 
tillgänglighetsanpassning av stationsfastigheter 

- genomföra fysiska åtgärder i stationsfastigheter i samman 
takt och omfattning som Banverket 

- verka för att medel för tillgänglighetsåtgärder finns avsatta i 
kommande planer 

 
Jernhusens ambition är att skapa mer tillgängliga resenärsmiljöer i 
stationshusen på samma stationer och i samma takt som Banverket. 
Tillgänglighetsanpassningen i Jernhusens fastigheter sker utifrån 
Jernhusens Råd & Riktlinjer för ändamålet och i nära samverkan 
med Banverket och om möjligt kommuner och övriga lokala 
intressenter.  
 
Bussbranschen  
Medverka till ajourhålla checklista med åtgärdsförslag för mer 
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attraktiva bytespunkter för långväga buss, samt lista över de 
stationer/bytespunkter där utvecklingen särskilt måste bevakas. 
Uppdatering av handlingsprogram för den långväga busstrafiken. 
Handlingsprogrammet tar upp frågorna; tillgänglig information, 
kvalitetssäkring, dialog, bytespunkter och sund konkurrens. 

Buss och tåg entreprenörer och operatörer 
En bedömning är att det med största säkerhet finns stora 
kvarstående brister som inte åtgärdas till 2010 avseende 
järnvägsfordon. Hur arbetet ska bedrivas vidare bör diskuteras 
inom respektive organisation. 

Boverket 
Medverka i att sprida kunskap om tillgänglighet i fysisk bebyggd 
miljö enligt PBL, HIN och ALM. Följa upp arbetet i kommunerna 
avseende enkelt avhjälpta hinder HIN.  

Finansiering 
Framgångsfaktorer 

- tydligt utpekade resurser för tillgänglighetsåtgärder i 
respektive aktörs budget fram till år 2010 

- tydligt utpekade resurser för tillgänglighetsåtgärder i 
respektive aktörs budget för att klara resterande åtgärder 
efter år 2010 

- av regering och riksdag tydligt utpekade resurser i 
Vägverket respektive Banverkets kommande 
infrastrukturplan. 

- möjlighet till delfinansiering av tillgänglighetsåtgärder via 
statsbidrag 

 
Regeringen har tydligt pekat ut att de åtgärder som krävs för att nå 
målet 2010 ska finansieras inom respektive aktörs befintliga 
budgetramar. Det finns ett klart ansvar utpekat vem som ansvarar 
för åtgärder i den fysiska miljön, infrastrukturen, samt vem som ska 
bekosta åtgärder enligt PBL. För en finansiering av 
fordonsanpassning åligger ansvaret i huvudsak fordonsägaren. 
 
Projektet har fått tydliga signaler från ett flertal aktörer vilka anser 
att det bör komma utpekade medel för det fortsatta genomförande 
av tillgänglighetsmålet. Flera av aktörerna är inte beredda att 
avsätta ytterligare medel i tillgänglighetsarbete. Ofta finns det 
finansiella medel i respektive organisation för att genomföra olika 
åtgärder. Problemet är snarare att när organisationen prioriterar och 
fördelar medlen till olika ändamål hamnar området tillgänglighet 
ofta en bit ned på prioriteringslistan. Det kan i flera organisationer 
vara svårt att motivera prioriteringar till tillgänglighetsåtgärder i 
förhållande till kärnverksamheten. Särskilt med tanke på den 
frivillighet som idag råder i tillgänglighetsarbetet.  
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Genom ekonomisk stimulans kan arbetet mot en tillgänglig 
kollektivtrafik påskyndas. Stimulansen kan exempelvis utgöras av 
delfinansiering via statsbidrag till ombyggnad av befintliga fordon 
för persontågtrafik och infrastruktur bidrag till reseträning samt 
utbildning- och kompetensutveckling inom trafikhuvudmännens 
organisation, resursbrist hos tillsynsmyndigheter i form av utbild-
ningsinsatser etc. Stimulans eller bidrag bör dock ej utgå till ägarna 
av mark eller lokaler för att undanröja enkelt avhjälpta hinder, vilka 
oftast ägs av kommun eller stat. Ytterligare ett sätt är att tillse att 
berörda aktörer avsätter medel i planer och handlingsprogram.  
 
Hur statsbidragen ska hanteras i framtiden kräver fortsatta 
diskussioner.  
 

Banverket och Vägverket  
För att kunna genomföra åtgärder i hela det prioriterade nätet i 
rimlig tid efter målåret 2010 samt påbörja en utvidgning bör 
medlen i kommande infrastrukturplanering komma tidigt i 
planperioden.  
 
För perioden 2010-2019 beräknar Vägverkets att kostnaden för 
åtgärder för att göra vägnätet tillgänglligt i olika omfattning 
kommer kostnaden att uppgå till cirka 2 miljarder kronor, varav 
cirka 50 procent avser kostnader i kommunalt vägnät. Genom dessa 
åtgärder beräknas en användbarhet för andelen funktionshindrade 
att uppgå till 80 procent till 2019. (I den beräknade summan ingår 
även en del framkomlighetsåtgärder i vägnätet generellt för att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv generellt.)  
 
Vad gäller busshållplatser på kommunala vägar och gator i tätort 
är, en bedömningen i nuläget, att det finns ett behov som, för att 
klaras till 2010, troligen förutsätter ökade möjligheter att få 
statsbidrag. Behov av ytterligare åtgärder på det statliga regionala 
vägnätet kvarstår i och med de delar som ingår i det prioriterade 
nätet är av relativt liten omfattning i flera delar av landet. Utöver 
detta finns ett konstaterat behov i storleksordningen 150-200 
miljoner kronor för att åtgärda hållplatser med fler än 20 påstigande 
per dag inom ett regionalt vägnät fram till år 2010.  
 
För perioden 2010-2019 beräknas Banverkets kostnader uppgå till 
1,1-1,6 miljarder kronor för tillgänglighets- och kvalitetshöjande 
åtgärder på stationer. Med den högre nivån kommer 
användbarheten för andelen resenärer att uppgå till 80 procent till 
2019. Medlen om fattar inte åtgärder i stationsfastigheter. 
Avseende investeringsbehov i stationsfastigheter och förslag till 
finansiering, se delområde B.  
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Tillsyn 
Framgångsfaktorer 

- aktiv tillsyn med information och återkommande 
inspektioner inom kommunal och statlig verksamhet 

- framtagande av underlag för tillsyn av fordon 
 
Den tillsyns som idag är rör tillgängligheten i den fysiska miljön 
och i fordon/farkoster är tydligt preciserad i gällande lagstiftning.  
 
Enligt Boverkets utredning ”Tydligare bestämmelser om enkelt 
avhjälpta hinder, 2007” kan betydelsen av en fungerande statlig och 
kommunal tillsyn inte nog betonas. Detta är sannolikt den enskilt 
viktigaste faktorn för att åstadkomma en bättre regelefterlevnad. 
Begreppet tillsyn signalerar tydligt att lagstiftaren är angelägen om 
att reglerna efterlevs. Det påpekas i utredningen att varken 
länsstyrelsens eller kommunernas tillsyn fungerar särskilt bra idag. 
Vad gäller utförandet av tillsynen råder det ofta brist på resurser 
hos ansvarig myndighet i form av kunskapsbrist, brist på personal 
och en oklar tillsynsuppgift. 
 
Sjöfartsinspektionen arbetar aktivt med tillsyn av nya och 
ombyggda passagerarbåtar och fartyg avseende miljö, säkerhet och 
tillgänglighet. Tillsynen utgår från de internationella krav som 
skapats i IMO som utgör grunden i Sjöfartsverkets råd och 
riktlinjer. Tillsynen ses som ett tillfälle att öka kunskapen och 
kunna förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Sedan 
Sjöfartsverkets råd och riktlinjerna infördes har ingen av 
passagerarbåtar eller fartyg genomgått inspektionen utan en eller 
flera anmärkningar. 
 
Luftfartsstyrelsen utför tillsyn på flygplatser inom området ”Safety 
and Security”. I och med den kommande EG-förordningen 
1107/2006 och den planerade nya luftfartslagen kommer troligen 
ytterligare uppgifter och ansvar avseende tillsyn att införas.  
 
Järnvägsinspektionen har ansvaret att tillse att operatörers 
järnvägsfordon för persontrafik som söker trafikeringstillstånd 
uppfyller gällande krav inom bland annat trafiksäkerhet samt att 
järnvägsanläggningen uppfyller uppsatta funktionskrav. I och med 
att TSD funktionshinder träder i kraft får järnvägsinspektionen ett 
utvidgat ansvar vad gäller järnvägsfordon och 
järnvägsinfrastruktur. Genom att bedriva aktiv tillsyn inom området 
ställs högre funktionskrav vilket i längden bör leda till ett mer 
tillgänglig järnvägsnät inklusive trafik. 
 
Vägtrafikinspektionen bedriver tillsynsverksamhet inom 
trafiksäkerhet och miljö. Det finns idag inget lagkrav att utgå ifrån 
för att utföra inspektion inom området tillgänglighet för 
funktionshindrade.  
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Trafikhuvudmännen bedriver ingen inspektion men ställer krav på 
trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet i sina upphandlingar av 
trafik och fordon. Hur dessa krav kontrolleras och hur de efterlevs 
har projektet per idag ingen information om.  
 
Ett tydligt utpekat och eventuellt utökat ansvar inom 
tillsynsområdet bör leda till ett mer tillgängligt 
kollektivtrafiksystem och byggd miljö. Eventuellt kan arbetet inom 
området förbättras genom tydligare lagstiftning samt viss 
ekonomisk stimulans för att överbrygga de resursbrister som idag 
finns hos ansvariga myndigheter. 

Ny och förtydliga lagstiftning 
Framgångsfaktorer 

- i samband med kommande översyn av gällande lagstiftning 
överväga förtydligande vad gäller ansvar för och 
genomförande av tillgänglighetsåtgärder 

- skapa incitament för genomförande 
- förtydligande av HIN 

 
Av vunna erfarenheter från arbetet mot målet 2010 kan konstateras 
att det har varit och är svårt att nå målet på frivillig väg. I samband 
med kommande översyn av gällande lagstiftning inom 
kollektivtrafikområdet bör förtydliganden ske inom en rad 
områden. Det handlar bland om annat ansvaret för att genomföra 
fysiska åtgärder, ansvaret för resenären i resan och ansvaret för 
ledsagning inom kollektivtrafik som ej regleras av förordningen om 
passagerares rättigheter och skyldigheter inom tågtrafik. Även olika 
incitament för genomförandet bör övervägas.  
 
Ett förtydligande av HIN enligt Boverkets förslag till 
författningsändringar avseende enkelt avhjälpta hinder, rapport 
”Tydligare bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder, 2007” är 
önskvärt.  
 

Biljett bokning och information 
Framgångsfaktorer 

- utveckla ett samordnat biljettsystem 
- möjliggöra för bokning av ledsagning via gemensam 

bokningsplattform, samordnad med gemensamt 
biljettsystem 

- system för att informera resenären om kvalitén i nätet 
 
Se vidare område A. 

Genomförande 
Vi når inte 2010 målet som helhet - men vi når en del i ett 
prioriterat nät där resandet är som högst och mest utbrett d.v.s. i 
större städer och i stråk med frekvent resande. För en fortsatt 
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kontinuerlighet i arbetet är nytt år som slutmål och delmål med 
mätbara mål och uppföljning av betydelse. 
 
Utpekandet av ett prioriterat nät och dess aktörer är bara en 
delmängd i det totala åtgärdsarbete som återstår. Många aktörer har 
redan gjort ett bra arbete med att anpassa sina delar i transport-
systemet – men det krävs mer och att hela systemet blir åtgärdat för 
att resan ska fungera för den funktionshindrade. Ett fortsatt arbete 
med den fysiska utformningen av transportsystemet är basen i 
nätet. 
 
I den handlingsplan som redovisas ligger förslag på åtgärder och 
aktörer som nu tar vid. Arbetet med olika kvalitetsnivåer, råd och 
riktlinjer, upphandlingskrav och uppföljningar är delar som måste 
få genomslagskraft under närmsta året. Likaså fortsättningen av 
arbetet med att tydliggöra ansvaret för resenären i resans alla delar. 
Ett tydligt perspektiv i arbetet är kundperspektivet och att resenären 
inte ska uppleva det krångligt, otydligt eller inte alls kunna 
genomföra sin resa. 
 
Då järnvägen utgör stommen i det utpekade nätet påverkas den 
fortsatta anpassningen av den förordning som antogs hösten 2007 
om ”rättigheter och skyldigheter för tågresenärer” I förordningen 
finns en del områden som bl.a. stationsförvaltare att utreda och som 
kommer att påverka det fortsatta arbetet med anpassning. Då 
vägsidan ännu inte har någon liknande förordningen men eftersom 
det prioriterade nätet hänger ihop är det troligt att den ändå 
påverkas i viss mån, t.ex. genom ledsagningsservicen 
 
I det fortsatta arbetet kommer uppföljningar eller mätningar av 
aktörers åtgärder vara betydelsefulla för att ge en helhetssyn. En 
fortsatt samordning av aktörers arbete inom ramen för 
sektorsarbetet är också av betydelse.  
 
För att driva på takten i anpassningsarbetet bland nätets aktörer 
kommer både medel i form av stimulans (t.ex. statsbidrag) men 
även former av sanktioner att behöva tydliggöras. 
 
I ett mellanläge innan anpassning sker kan olika former av 
kombinerade resor eller tjänster överbrygga problemet att resa för 
den funktionshindrade. Om resan i vissa delar kombineras med resa 
med färdtjänst eller annan form av särskild kollektivtrafik öka 
möjligheten för genomförandet av resan. En snabb utveckling och 
utbyggnad av assistans eller ledsagning ger möjligheter att på kort 
sikt lösa andra typer av problem vid stationer, stora bytespunkter 
eller terminaler.   

Förslag till ledsagning 
Se separat utredning. 
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Förslag till fortsatt arbete  
Staten bör där det ej framgår nedan peka ut ansvarig aktör för det 
fortsatta arbetet. 

Uppföljning mätningar 
Banverket/Vägverket 
Fortsatt arbete med att utveckla former/metoder för uppföljningar 
och utvärderingar av andelen funktionshindrade som kan 
utnyttja/använda kollektivtrafiken. Utveckla ett system för 
uppföljning och mätning av berörda aktörers insater. 

Marknadsföring av nätet 
SLTF/Trafikhuvudmän 
Utveckla strategi för marknadsföring för att få fler 
funktionshindrade att åka kollektivt. Till exempel genomföra 
reseträning. 

Sucsessiv utvidgning av nätet 
Banverket/Vägverket 
Banverket och Vägverket ansvarar för att ta fram ett förslag till 
successiv utvidgning av det prioriterade nätet. 

Station Manager 
Ingen ansvarig aktör utpekad 
I EG:s Förordningen om passagerares rättigheter och skyldigheter 
inom tågtrafiken, som beslutades i september 2007 och träder i 
kraft 2009, införs termen ”station manager – stationsförvaltare”, 
som getts ansvar för resenär i samband med resan samt ansvar för 
att tillhandahålla ledsagningstjänsten på bemannade stationer. 
Begreppet har kommit in sent i processen och måste fortsätta att 
utredas och en ansvarig aktör utpekas.  

Ansvar för resenären i resans olika delar 
Ingen ansvarig aktör utpekad 
Fortsätta arbetet med att tydliggöra ansvarsroller för resenären i 
resans olika delar. Bör utredas tillsammans med ”station manager – 
stationsförvaltare”. 

Ledsagning  
Ingen ansvarig aktör utpekad. 
Enligt EG:s förordningen är ”station manager” ansvarig för att 
tillhandahålla ledsagningstjänsten på bemannade stationer. 
Begreppet har kommit in sent i processen och måste utredas och 
ansvarig aktör utpekas innan ett förslag till ledsagning är framtaget 
i sin helhet inklusive förslag till organisation. Detta arbete återstår.  
 

Bilagor  
C.1 Ledsagning – diskussionsunderlag  
C.2 Åtgärder - Excel-lista med åtgärdsförslag. 
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Förord 

Banverket och Vägverket har i regeringsuppdrag om ett nationellt 

handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, benämnt 

KOLLframåt, fått ett utpekat uppdrag om att föreslå "hur ett system för 

ledsagning av funktionshindrade personer mellan anslutande trafikslag på 

stationer skall byggas upp och finansieras". 

 

I följande utredning ges ett grundförslag till ledsagningstjänstens innehåll 

inklusive frågeställningar till ett eventuellt utökande av förslaget. Genom att 

ta fram en beräkning för hur många ledsagningar tjänsten kan generera i 

framtiden har en kostnadsbild tagits fram och förslag till finansieringsformer 

påvisats. Angående förutsättningarna för en framtida organisation av 

ledsagningen finns en viss osäkerhet om vem som i Sverige utpekas till 

stationsförvaltare enligt EG:s förordning samt vilket ansvar som medföljer. 

Detta måste utredas innan ett slutgiltigt förslag kan ges.  

 

Grunderna i förslaget har utformats i dialog med dagens brukare och utförare. 

Inledningsvis genomfördes en enkät till brukarorganisationerna där deras 

representanter gavs möjlighet att beskriva både dagens system och vilken syn 

de har på ett framtida system. Banverket och Vägverket har sedan uppdragit åt 

Tyréns AB att genomföra djupintervjuer och diskussionsforum med 

utförarorganisationerna. Ett tiotal aktörer har intervjuats per telefon och en 

inledande diskussion med utförarorganisationerna genomfördes den 27 

september 2007. Med insamlad kunskap som grund har sedan ett preliminärt 

förslag tagits fram. Förslaget har därefter redovisats och diskuterats vid ett 

seminarium för brukare och utförare i Jönköping den 11 oktober 2007. 

Synpunkterna från seminariet har sedan arbetats in i ett principförslag som 

varit ute på remiss, se bilaga 1 och 2. 

 

 

 

Borlänge 20 december 2007 

 

 

 

 

Ansvarig utredare: 

 

Karin Malmquist  Liza Jakobsson 

Banverket    Vägverket 
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Sammanfattning 
Banverket och Vägverket har i regeringsuppdrag om ett nationellt handlings-

program för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, benämnt KOLLframåt, 

fått ett utpekat uppdrag om att föreslå "hur ett system för ledsagning av funk-

tionshindrade personer mellan anslutande trafikslag på stationer skall byggas 

upp och finansieras." I följande utredning diskuteras ledsagningstjänstens 

innehåll och finansiering samt alternativ till organisation för planering och 

utförande av tjänsten. 

 

I dag genomförs ledsagning av ett antal järnvägsföretag och trafikhuvudmän. 

Likaså utförs ledsagning inom flyget. I det arbete som genomförts under året 

har det dock konstateras att dagens ledsagningssystem i väg- och 

järnvägstrafiken inte fungerar tillfredsställande. Flera aktörer har idag tagit på 

sig ansvaret för ledsagning inom sina trafikeringsområden och hanterar 

uppgiften på olika sätt. Detta försvårar samordningen mellan aktörerna. Det 

finns också skäl att anta att ledsagning inte kan tillhandahållas i den 

utsträckning som brukarna önskar. 

 

Legala förutsättningar 

I prop. (1999/2000:79) Från patient till medborgare, beskrivs att kollektiv-

trafiken bör vara tillgänglig för personer med funktionshinder år 2010. Vidare 

skrivs att transportsystemet som helhet och dess olika delar, som trafikslag, 

infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en 

sådan kvalitet att resenären kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra 

och komfortabla former. 

 

I prop. (2005/06:160) Moderna transporter, redovisas inriktningen av 

transportpolitiken, vilket är en viktig del i regeringens samlade insatser för att 

skapa hållbar tillväxt, livskvalitet och välfärd i hela landet. I propositionen 

framförs att det övergripande målet för transportpolitiken fortsatt ska vara att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vidare fastställs att 

delmålen fortsatt skall gälla tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, miljö, 

regional utveckling samt jämställdhet.  

 

Delmålet tillgänglighet inriktas bland annat mot infrastruktur som stationer 

m.m. samt att fordon och övrig service är av hög kvalitet och är användbara 

för alla. Tillgängligheten för funktionshindrade ska öka genom fysiska 

åtgärder, bättre information och personlig assistans. Vidare ska planeringen 

för en tillgänglig kollektivtrafik vara trafikslagsövergripande.  

 

Europaparlamentets och rådets förordning (1371/2007/EG) om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer fastställdes den 23 oktober 2007. I förordningen 

regleras bl.a. assistans för personer med funktionshinder. I artikel 22, 

Assistans på järnvägsstationer, står följande: 
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”Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en 

bemannad järnvägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till 

anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett.” 

 

Artikeln specificerar att även om stationer, fordon och andra inrättningar är 

anpassade för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, skall det 

finnas möjlighet till assistans på bemannade stationer, och att det är stations-

förvaltaren som är ansvarig för detta. Av artikel 21 framgår att järnvägsföretag 

och stationsförvaltare ska göra varje rimlig ansträngning för att personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg.  

 

I praktiken blir det emellertid främst järnvägsföretaget som blir skyldigt att 

erbjuda assistans vid obemannade stationer (det bör följa implicit av artikelns 

lydelse att en stationsförvaltare inte skall anses ha personal tillgänglig för 

assistans på plats vid en obemannad station). Hur långt detta ansvar sträcker 

sig är oklart. Enligt artikel 23 är järnvägsföretaget dock alltid skyldigt att 

erbjuda assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på tåget. 

 

Tjänstens innehåll 

Vem kan använda tjänsten  

I EG:s förordning föreskrivs att personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet ska lämnas kostnadsfri assistans.  

 

Rätten till ledsagning ges till person med funktionshinder eller person med 

nedsatt rörlighet. De senare definieras som ”en person vars rörlighet är 

nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt 

funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt 

funktionshinder eller psykisk störning eller ålder och vars situation kräver 

lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov 

av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare” (3.15). Ensamåkande 

barn utan funktionshinder, förälder med barn som behöver hjälp med 

barnvagn, personer med mycket bagage eller liknande bedöms inte rymmas 

inom definitionen. 

 

Var ska ledsagning erbjudas 

Ett ledsagningssystem bör införas etappvis. I EG:s förordning ställs krav på att 

stationsförvaltaren ska erbjuda ledsagning på bemannade stationer. 

Förordningen föreskriver att järnvägsföretagen, så långt det är möjligt, ska 

assistera resande på icke bemannade stationer. Hur långt detta ansvar sträcker 

sig är oklart. Klart är dock att järnvägsföretaget alltid är skyldigt att erbjuda 

assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på tåget. 
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Som miniminivå föreslås att ledsagning sker på de stationer som bemannas av 

stationsförvaltare. Den ledsagning som avses på obemannade stationer 

begränsas i ett inledningsskede till på- och avstigning för vilket operatörerna 

ansvarar enligt EG:s förordning.  

 

För att möjliggöra resor med ett ”hela resan”-perspektiv bör det finnas 

kopplingar till och mellan övriga trafikslag utöver förordningen ingå i 

miniminivån. Ett tidigt skede av ledsagningen bör därför också innehålla 

ledsagning inom i första hand anslutande busstrafik, där bemannade eller 

utpekade bytespunkter i det nationella prioriterade nätet kan ingå i ett första 

skede.  

 

I ett senare skede kan ledsagningen utökas till att gälla på utpekade 

obemannade bytespunkter för övriga trafikslag, vilket sannolikt innebär att 

flertalet resenärer kommer att ha möjligheten att resa kollektivt. De 

obemannade bytespunkter som bör ingå i det senare skedet, utpekas 

förslagsvis i samråd med ansvariga aktörer och handikapporganisationer.  

 

En ambition är att miniminivån, kan vara införd år 2010. Systemet bör sedan 

utvecklas successivt.  

 

Vad ska tjänsten innehålla  

Den huvudsakliga tjänsten för ledsagning bör, i enlighet med vad som 

stipuleras i EG:s förordning, vara att ledsaga resenären: 

 

 från en förutbestämd mötespunkt till och ombord på fordonet 

 vid byte mellan två fordon  

 samt slutligen av fordonet och till en förutbestämd mötespunkt 

 

På de bemannade bytespunkter inom vilka det finns både tåg och annan 

anslutande kollektivtrafik föreslås att ledsagningen sker utifrån EG:s 

förordning samt att ledsagning även ska tillhandahållas mellan olika 

trafikslag. För att skapa en service motsvarande övriga resenärers behov bör 

också vissa tjänster utöver grundkraven i förordningen värderas, såsom: 

 

 Hjälp att köpa/hämta ut biljett i de fall detta inte gjorts i samband med 

beställningen av ledsagningen.  

 Hjälp med normalt bagage.  

 

För att säkerställa arbetsmiljöförhållanden och resenärernas rätt att ha med 

bagage bör en definition av ”normalt bagage” införas i ledsagningsvillkoren.  

 

Vissa resenärsgrupper, berättigade till ledsagning, behöver ytterligare stöd, 

varför det kan finnas anledning att överväga ytterligare tjänster. 

Överväganden bör göras huruvida dessa tjänster ska ingå i den ordinarie 

uttalade servicen, en frivillig service eller en service mot en tilläggskostnad. 

Dessa tjänster kan vara: 
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 Hjälp att hitta toalett före och efter resan, likaså information om var 

eventuell toalett finns ombord på fordonet. I de fall det behövs hjälp 

inne på toaletten bör detta dock föranleda behov av ledsagning enligt 

socialtjänstlagen, vilket innebär att resenären också ska ha med egen 

ledsagare.  

 En extra service kan vara att efter överenskommelse, om tid finns, få 

hjälp att handla i närliggande kiosk om försäljning saknas ombord.  

 I ledsagningen kan eventuellt erbjudas stöd vid rastning av ledarhund. 

Ledsagning bör då ske till en i omgivningarna lämplig plats, efter 

särskild beställning. Likaså måste en rad yttre faktorer liksom 

bytestiden beaktas. Denna service bör i första hand erbjudas i 

samband med långresor.  

 

Bokning av ledsagning  

Ledsagningen bör kunna bokas via webb eller telefon. Beställd ledsagning ska 

bekräftas med ett meddelande, t.ex. via e-post, SMS eller per telefon. I 

meddelandet ska även ges information om mötespunkter och ledsagande 

organisation. För ett fungerande system föreslås att en gemensam boknings-

plattform tas fram. Plattformen föreslås samordnas med ett nationellt 

operatörsneutralt biljettbokningssystem. 

 

Förbokningstider  

I EG:s förordning anges att ledsagning ska kunna bokas fram till 48 timmar 

innan resan påbörjas. I ett svenskt system föreslås 24 timmar, vilket över-

ensstämmer med de rutiner som redan används av bland annat SJ AB. I några 

regionala system tillämpas idag 1-4 timmars förbeställning. Vid större bytes-

punkter bör en förbokningstid inom detta tidsintervall kunna tillämpas. Ambi-

tionen bör vara att kunna minska alla beställningstider, men då 

administrationen kring beställningen tar tid, och entreprenörerna behöver viss 

tid för planering, bör föreslagen tid, 24 timmar före avresa, gälla i ett första 

skede.  

 

Säkerställa kvalitet  

Certifiering och utbildning är önskvärt för samtliga ledsagare, men med tanke 

på att ett antal ledsagare endast kommer att genomföra enstaka ledsagningar 

per år bör utbildningens längd anpassas. Enklare former av utbildning kan 

utgöras av webbformulär med frågor inom området som ledsagaren måste 

kunna besvara för att få genomföra ledsagningar. Olika utbildningar och 

kompetensnivåer kan leda till differentierade certifieringar mellan olika 

utförare, vilket inte är önskvärt.  

 

I EG:s förordning anges att stationsförvaltaren skall, utan att andras 

förfoganderätt över områden utanför järnvägsstationen åsidosätts, utse platser 



8 

inom och utanför järnvägsstationen där personer med nedsatt rörlighet kan 

anmäla sin ankomst till järnvägsstationen och, om så behövs, begära assistans. 

 

Utpekade mötespunkter är sannolikt ett stöd för alla som behöver ledsagning. 

För att säkerställa kvaliteten bör samtliga utpekade mötespunkter annonseras 

på Internet och identifieras på stationskartor.  

Finansiering 

Ledsagningen ska vara kostnadsfri för den person som behöver tjänsten. 

Kostnaden för ledsagning ska finansieras på marknadsmässiga grunder. Detta 

kan ske genom olika avgifter på till exempel biljettpriset eller avgifter 

kopplade till utnyttjande av infrastrukturanläggningar vilket i förlängningen 

kan bli ett påslag på biljettpriset. 

 

Ett antagande av antal ledsagningar har gjorts genom jämförelser med dagens 

statistik. SJ har cirka 20-25 000 ledsagningar jämfört med totalt cirka 37 

miljoner resor per år. SL utför ett par hundra ledsagningar och har totalt 410 

miljoner resor per år. Hos mindre trafikhuvudmän med färre resor utgör 

ledsagningen en något större andel. Antagandet kan jämföras med antalet 

ledsagningar inom luftfarten i Sverige. På Arlanda utförs cirka 50 000 

ledsagningar jämfört med totalt 16 miljoner resor per år. I ett framtida ledsag-

ningssystem bedöms cirka 120 000 ledsagningar genomföras årligen. Antalet 

ledsagningar är dock beroende av hur attraktiv tjänsten blir och storleken på 

det resenärsunderlag som tillåts använda tjänsten.  

 

Organisation 

Dagens ansvar för infrastruktur, stationer och bytespunkter ligger hos en rad 

olika organisationer: 

 Banverket äger infrastruktur i form av plattformar och plattforms-

förbindelser. 

 Vägverket äger flertalet hållplatser längs statens vägnät. 

 Kommunerna äger flertalet hållplatser och flera resecentra inom det 

kommunala vägnätet.  

 Jernhusen/SRAB äger flera stationsbyggnader.  

 Även trafikhuvudmännen äger viss infrastruktur. 

 

Ansvaret för själva resan ligger på trafikhuvudmännen och deras entreprenör-

er samt på järnvägsföretag och entreprenörer som utövar expressbusstrafik 

med mera. Med många olika aktörer finns ett tydligt behov av samordning.  

 

Ansvaret för själva ledsagningstjänsten åligger i första hand stations-

förvaltaren, men också operatörer för persontrafik på järnväg. Vem som 

utpekas som stationsförvaltare är dock inte klarlagt och fortsatt utredning 

krävs. Ska ledsagning erbjudas inom bussystemet bör ansvarig utpekas för 

vägtransportsystemet.  
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Inledning 
Banverket och Vägverket har i regeringsuppdrag om ett nationellt handlings-

program för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, benämnt KOLLframåt, 

fått ett utpekat uppdrag om att föreslå "hur ett system för ledsagning av funk-

tionshindrade personer mellan anslutande trafikslag på stationer skall byggas 

upp och finansieras." I regeringsuppdraget finns fem utpekade delområden för 

att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft:  

 
Delområde A Samordning av system för information, bokning och biljetthantering 

Delområde B  Attraktiva, tillgängliga och effektiva bytespunkter 

Delområde C  Kraftsamling för en användbar kollektivtrafik för funktionshindrade 

Delområde D  Kvalitet i kollektivtrafiken 

Delområde E  Kollektivtrafik i gles- och landsbygd 

 

Detta uppdrag är en del i delområde B och C. I uppdraget sägs att en utvald 

del av kollektivtrafiken skall göras användbar för, i ett första steg, personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla delar som infrastruktur, 

fordon, information, service och bemötande ska fungera.  

 

I det arbete som genomförts under året har det kunnat konstateras att dagens 

ledsagningssystem inte fungerar tillfredsställande. Det beror bland annat på att 

verksamheten upplevs som frivillig och att det idag är flera olika parter som 

hanterar frågan på skilda sätt. Samordningen av kollektivtrafikfrågorna 

försvåras allmänt av att frågorna är uppdelade på olika myndigheter, såsom 

Banverket, Rikstrafiken och Vägverket. Vidare finns en rad andra aktörer som 

trafikhuvudmännen, Jernhusen, kommunerna och intresseorganisationer 

såsom SLTF och Samtrafiken, som också har delar av ansvaret. I uppdraget 

för KOLLframåt, och i den pågående organisationsöversynen av trafikverken i 

stort, finns samordningsproblematiken med.  

 

Förordningar och propositioner m.m. 

Funktionshindrades möjligheter att åka kollektivt har varit föremål för flera 

politiska utredningar samt i lagstiftning. Nedan beskrivs de propositioner och 

förordningar som i dag huvudsakligen styr arbetet med ledsagning inom 

kollektivtrafiksystemet:   

 

 Från patient till medborgare 

 Moderna transporter 

 EG- förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

 TSD (Tekniska specifikationer för driftkompabilitet) 

 Lag om handikappanpassad kollektivtrafik 

 Hela Resan 
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Från patient till medborgare 

I proposition (1999/2000:79) Från patient till medborgare, (se Bilaga 3, 

tillhörande denna rapport) beskrivs att kollektivtrafiken bör vara tillgänglig 

för personer med funktionshinder år 2010. Under kapitlet Kommunikationer 

beskrivs mål och prioriteringar för persontransportsystemet enligt följande: 
 

”Regeringen anser att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav 

på tillgänglighet för funktionshindrade och andra grupper med särskilda 

behov. För att kunna åstadkomma detta bör tillgängligheten till transport- 

systemet fortlöpande förbättras och beaktas vid all planering, upphandling 

och drift. Transportsystemet som helhet och dess olika delar, som trafikslag, 

infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en 

sådan kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under 

värdiga, säkra och komfortabla former.” 

Moderna transporter 

I proposition (2005/06:160) Moderna transporter (se Bilaga 4, tillhörande 

denna rapport) redovisas inriktningen av transportpolitiken. Propositionen är 

en viktig del i regeringens samlade insatser för att skapa hållbar tillväxt, 

livskvalitet och välfärd i hela landet. 

 

”Det övergripande målet för transportpolitiken skall fortsatt vara att säker-

ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Delmålen skall 

fortsatt gälla tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, miljö, regional 

utveckling samt jämställdhet”.  

 

Delmålet tillgänglighet kvarstår och inom detta delmål beskrivs följande:  

 

”Som en del i det nationella handlingsprogrammet för kollektivtrafikens lång-

siktiga utveckling, bör Vägverket och Banverket ges uppdrag att gemensamt 

leda en nationell kraftsamling för att göra kollektivtrafiken användbar för 

funktionshindrade. Arbetet inriktas mot infrastruktur som stationer m.m. samt 

att fordon och övrig service är av hög kvalitet och användbar för alla. Övriga 

berörda myndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, bransch- och handikapp-

organisationer bör aktivt medverka i arbetet.”  

 

Kollektivtrafikkommittén föreslog i propositionen att tillgänglighet för funk-

tionshindrade ska ökas genom fysiska åtgärder, bättre information och per-

sonlig assistans. Vidare ska planeringen för en tillgänglig kollektivtrafik vara 

trafikslagsövergripande. 

Förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

Den 23 oktober 2007 antog Europaparlamentet och rådet förordningen om 

rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (1371/2007/EG). I förordningen 

regleras bl.a. ansvaret för assistans till personer med funktionshinder. EG:s 
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förordning kommer att träda ikraft under hösten 2009. En liknande förordning 

planeras också för busstrafiken.  

 

Förordningens kapitel V (se Bilaga 5, tillhörande denna rapport) behandlar 

rättigheter och skyldigheter för tågresenärer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet. I artikel 22 Assistans på järnvägsstationer står följande: 

 

”Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en 

bemannad järnvägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet kostnadsfri assistans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till 

anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg till vilket de köpt biljett.” 

 

Artikeln specificerar att även om stationer, fordon och andra inrättningar är 

anpassade för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, skall det 

finnas möjlighet till assistans på bemannade stationer, och att det är stations-

förvaltaren som är ansvarig för detta. Av artikel 21 framgår att järnvägsföretag 

och stationsförvaltare ska göra varje rimlig ansträngning för att personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg.  

 

I praktiken blir det emellertid främst järnvägsföretaget som blir skyldigt att 

erbjuda assistans vid obemannade stationer (det bör följa implicit av artikelns 

lydelse att en stationsförvaltare inte skall anses ha personal tillgänglig för 

assistans på plats vid en obemannad station). Hur långt detta ansvar sträcker 

sig är oklart. Enligt artikel 23 är järnvägsföretaget dock alltid skyldigt att 

erbjuda assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på tåget. 

 

I artikel 2 punkt 4 och 5 framgår att vissa delar av förordningen ska tillämpas 

på all persontrafik i hela gemenskapen och att det finns möjlighet till undantag 

från vissa delar under maximalt en 15-årsperiod. Beträffande artiklarna om 

funktionshindrades rättigheter och skyldigheter framgår det att artikel 19 och 

20.1 tillhör de artiklar som ska tillämpas på all persontrafik i hela 

gemenskapen och att det finns möjlighet till undantag från artikel 21-25. 

Likaså kan en medlemsstat välja att göra ett permanent undantag från flera 

artiklar däribland artikel 21-25 för stads-, förorts- och regional persontrafik.  

TSD (Tekniska specifikationer för driftkompabilitet) 

I TSD Funktionshinder, som träder i kraft under 2008, finns assistans 

omnämnt. I texten beskrivs bland annat kraven på teknisk utrustning för fysisk 

tillgänglighet, men också att ansvarig ska skapa arbetsbeskrivningar för att 

säkerställa att personalen genomför nödvändig assistans till personer med 

nedsatt rörlighet om så behövs. Vidare sägs att assistansen kan behöva bokas i 

förväg för att säkerställa att det finns personal tillgänglig. I 

lagstiftningsdokumenten hänvisas till EG:s nya förordning .  

Lag om handikappanpassad kollektivtrafik 

Den svenska lagstiftning som finns inom området sedan tidigare är i huvudsak 

lagen om handikappanpassad kollektivtrafik (1979:558). I 2 § framgår att:  
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”Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik 

skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med 

funktionshinder. Därvid skall följande iakttas: När kollektivtrafik planeras 

och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas. De 

färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för 

resenärer med funktionshinder.” 

 

Lagstiftningen har förtydligats ytterligare i förordning (1980:398) om handi-

kappanpassad kollektivtrafik: 

 

”1 § Denna förordning gäller handikappanpassning av kollektivtrafik som avses i lagen 

(1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. 

 

2 § Anpassningen skall ske i den takt och i den omfattning som bedöms skälig med hänsyn till 

syftet och till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos dem som utövar trafiken. 

 

3 § Vid anpassningen skall hänsyn tas till de särskilda förhållandena för kollektivtrafiken i tät-

ortsområden. Vidare skall särskilt beaktas att kraven på säkerhet för resenärer och övriga 

berörda tillgodoses. 

 

4 § Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket skall, vart och ett inom sitt 

område, initiera, planera och följa upp anpassningen. Rikstrafiken skall verka för att anpass-

ningen samordnas. 

 

Vägverket, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket får, vart och ett inom sitt område, 

meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrust-

ning och drift. 

 

Innan föreskrifter meddelas skall myndigheterna samråda med berörda myndigheter, terminal-

ansvariga och handikapporganisationer samt med företrädare för dem som utövar trafiken. 

Förordning (2004:1107).” 

Hela Resan 

Hela Resan var ett samverkansprojekt mellan de nationella kollektivtrafik-

aktörerna i form av myndigheter och organisationer i Sverige. Projektet 

avlutades år 2003. Det övergripande målet för projektet utgick från de mål 

riksdagen fattade beslut om i maj år 2000 enligt propositionen Från patient till 

medborgare, där tre huvudområden pekats ut: 

 att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, 

 att skapa ett tillgängligt samhälle, samt 

 att förbättra bemötandet. 

 

I projektet utvecklades kriterier för hur trafikslagsövergripande gemensamma 

funktioner såsom information, biljettbokning, ledsagning och personlig 

service måste vara utformade och fungerande för att anses som tillgängliga 
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och tillförlitliga. Även kriterier för samordning mellan olika trafikslag och 

operatörer föreslogs.  

 

I projektet förmedlades ett tydligt budskap om att personer med funktions-

hinder ska kunna åka kollektivt på liknande villkor som övriga resenärer. 

Projektet tydliggjorde behovet av en förbindelse dörr–till-dörr, för att klara 

”Hela resan”.  

 

I projektets slutrapport beskrivs en strategi för att nå målet om ett tillgängligt 

kollektivtrafiksystem. Bland annat konstateras att det krävs stora insatser och 

åtgärder av olika slag för att skapa ett för alla människor tillgängligt transport-

system. Här beskrivs bland annat kritiska faktorer och områden som är särskilt 

viktiga att peka på: 

 

 Arbetet med att ta fram gemensamma standarder måste slutföras och 

prioriteras i handlingsplanen. 

 Samordningen mellan trafikslagen måste lösas och gränsdragningen 

mellan aktörernas ansvar och roller på bytesplatsen måsta klaras ut. 

 Det krävs bemanning eller möjlighet att snabbt och på ett enkelt sätt 

komma i kontakt med en person (stationsvärd eller liknande) på eller i 

anslutning till knutpunkter/terminaler. 

 All personal som direkt eller indirekt möter resenärer i sitt arbete be-

höver utbildning i bemötande. 

 En tillgänglig kollektivtrafik kräver naturligtvis också att fordonen 

anpassas eller byts ut. 

 

Aktörernas ansvar 

Utifrån ovan nämnda lagstiftning och utifrån propositionernas intentioner har 

Vägverket och Banverket ansvaret att inom sitt område, initiera, planera och 

följa upp anpassningen samt meddela de föreskrifter som behövs om 

färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift. 

 

Enligt EG:s förordning (1371/2007/EG) om rättigheter och skyldigheter för 

tågresenärer ansvarar stationsförvaltarna och järnvägsföretagen på olika sätt 

för att tillhandahålla ledsagning vid stationer och ombord på tågen.  

 

Inom busstrafiken finns idag inte någon EG-förordning. I lagen om handi-

kappanpassad kollektivtrafik (1979:558) skrivs att ”den som har tillsyn över 

kollektivtrafik och den som utövar sådan ansvarar för tillgängligheten för 

funktionshindrade. Trafikhuvudmän och entreprenörer samt Vägverket har 

därigenom ett gemensamt ansvar inom området. Vägverket har tidigare genom 

”plusjobbare” kunnat hjälpa till med ledsagning på vissa stationer i landet. 

Likaså har några trafikhuvudmän infört egna ledsagningssystem. Hos flera 

trafikhuvudmän har förare utbildas i bemötande för att bättre kunna hjälpa till. 
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Att lagstiftningen är olika utformad för de två trafikslagen gör att ett 

gemensamt ledsagningssystem bygger på olika lagstiftning beroende på vilket 

trafikslag som berörs.  

 

Tidsaspekter 

Ett fungerande system för ledsagning bör, enligt propositionerna Från patient 

till medborgare och Moderna transporters intentioner, vara förverkligat 

senast år 2010. I EG:s förordning, som träder i kraft år 2009, regleras krav och 

skyldigheter beträffande ledsagning för tågtrafiken. De tre dokumenten ställer 

krav på ett snabbt igångsättande. I EG:s förordning ges det dock utrymme för 

upp till 15 års fördröjning (se bilaga 5, tillhörande denna rapport). Om 

ambitionen att få tillstånd ett fungerande system senast år 2010 ska uppnås, är 

det viktigt att snabbt påbörja arbetet och fatta besluta om den eller de 

organisationer som ska ansvara för arbetet och tjänsten ledsagning.  
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Tjänstens innehåll och utformning  

Vem kan använda tjänsten 

I EG:s förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer föreskrivs 

att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska lämnas kostnadsfri 

assistans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I förordningens definitioner (artikel 3) definieras person med funktionshinder 

eller person med nedsatt rörlighet enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamåkande barn utan funktionshinder, förälder med barn som behöver hjälp 

med barnvagn, personer med mycket bagage eller liknande bedöms inte ingå 

inom definitionen. 

 

Definitionen av vilka som har rätt till ledsagning bör gälla såväl 

järnvägstrafiken som övriga kollektivtrafikslag.  

 

Artikel 22 Assistans på järnvägsstationer 
1. Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järn-

vägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri 

assistans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett 

ankommande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande 

enligt artikel 19.1 därför påverkas. 

2. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 för personer som utnyttjar förbindelser 

inom ramen för ett avtal om allmänna tjänster som tilldelats i enlighet med gemenskaps-

lagstiftningen, under förutsättning att den behöriga myndigheten tillhandahåller arrange-

mang med likvärdig eller bättre tillgång till transporttjänster. 

3. När det gäller obemannade stationer skall järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till 

att lätt tillgänglig information i enlighet med reglerna för befordran i artikel 19.1 visas 

beträffande 

– närbelägna, bemannade stationer och 

– omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 

 

Artikel 23 Assistans ombord på tågen 
Utan att tillämpningen av de regler för befordran som avses i artikel 19.1 påverkas skall ett 

järnvägsföretag lämna en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri 

assistans ombord på tågen samt vid påstigning och avstigning. 
Vid tillämpningen av denna artikel skall assistans ombord på tågen innebära att varje rimlig 

ansträngning görs för att erbjuda assistans till en person med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet för att ge tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga passagerare, om 

denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom eller henne från att 

oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster. 

 

Artikel 3.15 
”person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet: en person vars rörlighet är 

nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder 

(sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk 

störning eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till 

hans eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.” 
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Diskussion 
Idag utförs ledsagning av vissa trafikhuvudmän, järnvägsföretag och 

entreprenörer. Några har ledsagning endast för synskadade medan andra har 

ledsagning för alla som anser sig ha behov av ledsagning. Inom bussidan finns 

ingen reglering som utpekar någon direkt ansvarig för ledsagning, vilket gör 

att dagens system med varierande beställningstider, olika nivåer på var 

ledsagning erbjuds och definitioner på vem som är berättigad, fortsatt kan 

gälla. I ett sådant system är det svårt för resenären att veta vilka 

förutsättningar som gäller på olika stationer och bytespunkter och om det är 

möjligt att få ledsagning mellan olika trafikslag. Att behålla dagens system 

utan att genomföra någon slags samordning skulle innebära att dessa brister 

kvarstår och att resor dörr till dörr inte kan säkerställas.  

 

Att kunna delta i samhällslivet med samma möjligheter till kommunikation, 

service och sociala aktiviteter som personer utan funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Då de faktiska förut-

sättningarna inte möjliggör att personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet kan resa kollektivt, krävs förbättrade fysiska förutsättningar och en 

extra service för att skapa likvärdiga förutsättningar. I ett framtida system, om 

hänsyn ska tas till alla personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, 

bör det därför vara så att alla personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet som anser sig ha behov av ledsagning ska kunna få ledsagning. Detta 

synsätt stämmer väl överens med skrivningen i propositionen Från patient till 

medborgare om att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav på 

tillgänglighet för funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov. 

 

I Sverige tillgodoses möjligheterna att åka kollektivtrafik delvis av befintliga 

system med färdtjänst, riksfärdtjänst och lagen om särskilt stöd (LSS). Inom 

dessa system ges nödvändig assistans till personer med funktionshinder. 

Systemen är i första hand till för de personer som har sådana funktionshinder 

att de inte har möjlighet att resa på egen hand i det ordinarie kollektivtrafik-

systemet. Ett flertal personer med funktionshinder kan klara att resa inom det 

ordinarie kollektivtrafiksystemet om dessa får assistans på vissa kritiska 

punkter. Det kan handla om att få hjälp att ta sig ombord på fordon eller att 

orientera sig i olika miljöer. Genom assistans skapas ett system där 

funktionshindrade är delaktig i det ordinarie kollektivtrafiksystemet och inte 

blir hänvisad till den särlösning som färdtjänsten utgör. 

 

Kan assistans också bidra till att funktionshindrades behov av färdtjänst 

minskar innebär detta minskade kommunala kostnader. I ett samhälls-

ekonomiskt perspektiv framförs argumentet att personer som behöver mer tid 

på sig att ta sig ombord på och in i fordonen gör kollektivtrafiken mindre 

attraktiv för andra, eftersom restiden ökar och kollektivtrafiken får svårare att 

konkurrera med bilen. Genom att erbjuda assistans finns möjlighet att 

minimera tiden för på- och avstigning och på så sätt minska eventuella 

effekter.  
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Med en attraktiv ledsagningstjänst finns risk för att personer utan 

funktionshinder missbrukar tjänsten. Flyget har ett sedan länge fungerande 

ledsagningssystem, men ledsagningsorganisationen har hittills inte erbjudit 

ledsagning enligt koden ”meet and assistance” utifrån befarat missbruk då 

tjänsten är attraktiv att utnyttja även för icke funktionshindrade. 

 

Införs ett system med krav på legitimering för att bli ledsagningsberättigad, 

elimineras risken för missbruk. Ett förfaringssätt med legitimering av 

ledsagningsberättigade skulle förvisso hindra resenärer från att missbruka 

systemet, men det skulle också göra systemet svåranvändbart och ur ett 

jämlikhetsperspektiv mer tveksamt.  

 

Vid en jämförelse med kostnaderna för legitimering inom färdtjänsten kan 

noteras att legitimeringskostnaderna per legitimering beräknas till cirka 2 000 

kr. Att legitimera för berättigande till ledsagning skulle kunna ingå som en del 

i färdtjänstlegitimeringen, men eftersom det i flera fall är personer som inte 

behöver färdtjänst utan endast behöver viss assistans vid byten och liknande 

blir flertalet legitimeringar separata och utifrån andra förutsättningar än 

färdtjänstprocessen. Legitimeringen kan sannolikt förenklas i förhållande till 

färdtjänstens förfaringssätt som inkluderar hembesök och utlåtande av läkare i 

flera fall.  

 

Kostnaderna för en samordnad, förenklad legitimering skulle sannolikt kunna 

kosta cirka 500 kr per person. Med antagandet att en person i snitt behöver 

fyra ledsagningar per år krävs det initialt 30 000 legitimeringar, utifrån 

beräkningen om att det kommer att genomföras cirka 120 000 ledsagningar 

per år (se kapitel Finansiering). Om färdtjänstrutinerna följs sker ett förnyande 

av legitimationen vart tredje år, vilket innebär att det genomförs cirka 10 000 

legitimeringar per år. Kostnaden per år skulle då uppgå till 5 000 000 kr. 

Kostnaden för ledsagning bedöms uppgå till cirka 350 kr per 

ledsagningstillfälle (se kapitel Finansiering). För att en legitimering ska ge 

minskade kostnader i systemet krävs ett missbruk av tjänsten vid 14 000 

tillfällen per år, vilket motsvarar drygt 10 % av det totala antalet beräknade 

ledsagningar. Kostnaden för legitimering skulle här igenom troligen överstiga 

de kostnader som kan uppstå på grund av att några enstaka personer 

”utnyttjar” systemet. 

 

Var ska ledsagning erbjudas 

I ett inledningsskede bör ett ledsagningssystem införas etappvis för en fortsatt 

utvidgning. I EG:s förordning ställs krav på att stationsförvaltaren ska erbjuda 

ledsagning på bemannade stationer. Förordningen föreskriver också att 

järnvägsföretagen kostnadsfritt ska assistera vid på- och avstigning. 

Järnvägsföretagen ska också, så långt det är möjligt, assistera resande på icke 

bemannade stationer. 
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Artikeln specificerar att även om stationer, fordon och andra inrättningar är 

anpassade för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, skall det 

finnas möjlighet till assistans på bemannade stationer, och att det är stations-

förvaltaren som är ansvarig för detta. Av artikel 21 framgår att järnvägsföretag 

och stationsförvaltare ska göra varje rimlig ansträngning för att personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha möjlighet att resa med tåg.  

 

I praktiken blir det emellertid främst järnvägsföretaget som blir skyldigt att 

erbjuda assistans vid obemannade stationer (det bör följa implicit av artikelns 

lydelse att en stationsförvaltare inte skall anses ha personal tillgänglig för 

assistans på plats vid en obemannad station). Hur långt detta ansvar sträcker 

Artikel 22 Assistans på järnvägsstationer 
1. Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järn-

vägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, 

så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg 

till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 19.1 

därför påverkas. 

2. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 för personer som utnyttjar förbindelser 

inom ramen för ett avtal om allmänna tjänster som tilldelats i enlighet med gemenskaps-

lagstiftningen, under förutsättning att den behöriga myndigheten tillhandahåller arrange-

mang med likvärdig eller bättre tillgång till transporttjänster. 

3. När det gäller obemannade stationer skall järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till 

att lätt tillgänglig information i enlighet med reglerna för befordran i artikel 19.1 visas 

beträffande 

– närbelägna, bemannade stationer och 

– omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 

 

 

Artikel 21 Tillgänglighet 
1. Järnvägsföretag och stationsförvaltare skall, i överensstämmelse med TSD (Tekniska 

specifikationer för driftkompabilitet) för personer med nedsatt rörlighet, se till att stationer, 

perronger, rullande materiel och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funk-

tionshinder eller nedsatt rörlighet. 

2. Om det saknas personal som kan fungera som ledsagare ombord på tågen eller 

personal vid stationen, skall järnvägsföretag och stationsförvaltare göra varje rimlig 

ansträngning för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet skall ha 

möjlighet att resa med tåg 

Artikel 23 Assistans ombord på tågen 
Utan att tillämpningen av de regler för befordran som avses i artikel 19.1 påverkas skall ett 

järnvägsföretag lämna en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri 

assistans ombord på tågen samt vid påstigning och avstigning. 

Vid tillämpningen av denna artikel skall assistans ombord på tågen innebära att varje rimlig 

ansträngning görs för att erbjuda assistans till en person med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet för att ge tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga passagerare, om 

denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom eller henne från att 

oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster. 

 



19 

sig är oklart. Enligt artikel 23 är järnvägsföretaget dock alltid skyldigt att 

erbjuda assistans vid påstigning och avstigning samt ombord på tåget.  

 

Som miniminivå föreslås att ledsagning sker på de stationer som bemannas av 

stationsförvaltare. Den ledsagning som avses på obemannade stationer 

begränsas i ett inledningsskede till på- och avstigning för vilket operatörerna 

ansvarar enligt EG:s förordning. För att möjliggöra resor med ett ”hela resan”-

perspektiv bör det utöver förordningen finnas kopplingar till och mellan 

övriga trafikslag. I ett tidigt skede bör också ledsagning inom i första hand 

anslutande busstrafik erbjudas, där bemannade eller utpekade bytespunkter i 

det nationella prioriterade nätet kan ingå, i ett första skede.  

 

I ett senare skede kan ledsagningen utökas till att gälla på utpekade 

obemannade bytespunkter inom järnvägen och för övriga trafikslag, vilket 

sannolikt innebär att flertalet resenärer har möjligheten att resa kollektivt. De 

obemannade bytespunkter som bör ingå i det senare skedet, utpekas 

förslagsvis i samråd med ansvariga aktörer och handikapporganisationer.  

 

En ambition är att ett första skede, miniminivån, kan vara införd år 2010. 

Systemet ska sedan utvecklas successivt.  

 

Diskussion 
I dagsläget gör Västtrafik ett försök med ambulerande ledsagning i centrala 

Göteborg. I systemet kan resenären få ledsagning på vilken bytespunkt som 

helst, med en timmes förbokning. På de större stationerna har Skånetrafiken 

ledsagning med hjälp av taxibolag som beställs för att utföra uppgiften. På 

mindre stationer och bytespunkter erbjuds inte någon ledsagning i dagsläget. 

Ställs kravet på ledsagning endast enligt EG:s förordning kan det tänkas att 

trafikhuvudmännen väljer att lägga ner sina system eller, vilket är mer troligt, 

utveckla dem ytterligare. Dagens problem med att systemen ser olika ut och 

att det saknas samordning kommer att kvarstå. Likaså kommer det fortsatt att 

finnas en rad punkter där byte mellan trafikslag ej fungerar tillfredställande 

för resenären. 

 

På sikt är förhoppningen att fysiska åtgärder ska göra att ledsagningen behövs 

i mindre utsträckning. Banverket och Vägverket har föreslagit ett prioriterat 

nät av kollektivtrafik, inom vilket fysiska åtgärder i första hand kommer att 

genomföras. Utöver miniminivån med bemannade stationer enligt ovan är 

detta nät naturligt att utgå från i en första utvidgning av ledsagning. På mindre 

stationer och bytespunkter kommer de fysiska åtgärderna att dröja längre, 

vilket innebär att personlig assistans kan behövas i ännu större utsträckning. 

Med utgångspunkt i att det är färre resenärer på dessa ställen föreslås dessa 

platser ändå ingå i en andra etapp av platser där ledsagning erbjuds. 

 

Inom tågtrafiken finns i och med EG:s förordning en definition att 

stationsförvaltaren är ansvarig för ledsagningen på bemannade stationer. 

Förordningen ger dock ingen definition på vad som är bemannad station. Om 
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det förutsätter att stationsförvaltaren ska ha fast personal på plats är det 

sannolikt så att endast ett mindre antal stationer i Sverige kan räknas som 

bemannade. Finns det personal för biljettförsäljning och information på 

stationerna är denna oftast knuten till trafikhuvudmannen eller till 

operatören/entreprenören. Förvaltarna har endast personal för förvaltning och 

skötsel av byggnader eller infrastrukturen och oftast är personalen inte 

stationerade på en enda station utan har ansvar för flera stationer.  

 

Är det möjligt att inom begreppet bemannad station inkludera 

trafikhuvudmännen eller järnvägsföretagen vilka har bemannade biljett- och 

informationskontor? Eller personal som Banverket har för att styra och leda 

trafiken? I båda fallen utför personalen andra sysslor, vilka inte kan lämnas, 

vilket omöjliggör att samtidigt genomföra ledsagningen. Önskas en utökad 

service jämfört med den service som ingår enligt förordningen, behövs en 

närmare definition.  

 

Ledsagning kan även utföras av andra aktörer på stationerna utan att dessa 

utpekas som ansvariga, såsom trafikhuvudmän och operatörer/entreprenörer. 

Andra tänkbara aktörer kan vara olika affärsverksamheter såsom Pressbyrån 

eller liknande. Kollektivtrafikbranschen har utifrån propositionstexterna ett 

gemensamt ansvar att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem för 

funktionshindrade till år 2010, vilket skulle kunna innebära att någon av 

organisationerna ovan utför ledsagningen. I och med att stationsförvaltaren 

tillsammans med järnvägsföretagen har ålagts ansvaret inom järnvägen enligt 

EG:s förordning, blir dock andra organisationers initiativ mer att betrakta som 

frivilliga än att ansvaret ligger på dem. Finns ambitionen att ålägga annan part 

än stationsförvaltaren detta ansvar, måste ett särskilt utpekande ske. 

 

Utbudet av ledsagning kan handla om allt ifrån att enbart erbjuda ledsagning 

på bemannade stationer eller samtliga bytespunkter i det prioriterade nätet till 

att ledsagning ska erbjudas på landets samtliga bytespunkter som har fler än X 

antal påstigande per dag. Beroende på vem som utpekas som 

stationsförvaltare ser också bemanningen olika ut på olika stationer. Ett 

antagande är dock att stationer med bemanning också är de med stort antal 

resenärer vilket gör att ledsagningen också kan erbjudas till många resenärer  

 

Banverket och Vägverket har i arbetet med det prioriterade nätet pekat ut de 

stationer och bytespunkter som har störst resandemängder. Eftersom antalet 

ledsagningar antas ha samband med antalet resenärer, kommer ledsagningen 

också att kunna erbjudas där det finns störst behov av ledsagning. Det är dock 

viktigt att påpeka att endast ett mindre antal av dessa stationer har någon form 

av bemanning. Att använda samma utpekade nät för ledsagningstjänsten i en 

första utvidgning gör att det relativt enkelt går att kommunicera ut vilka 

bytespunkter som erbjuder ledsagning.  

 

De bemannade stationerna sammanfaller troligen inte helt med de platser där 

järnvägsföretag erbjuder ledsagning idag, vilket kan innebära en viss 

minskning av platser där ledsagning erbjuds. Då järnvägsföretagen fortsatt ska 
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erbjuda assistans på och av tågen, innebär detta dock endast mindre 

inskränkningar jämfört med idag.  

 

Om det befaras att ledsagning till den samlade gruppen av personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet blir så omfattande att någon form av 

begränsningar bör införas, skulle t ex Skånetrafikens modell med att endast 

erbjuda ledsagning till synskadade, men på fler platser vara tänkbart. Antalet 

ledsagningar blir troligen mindre, men organisationen bakom ledsagningen är 

i stort sätt oförändrad. Upphandling av att utföra tjänsterna kvarstår liksom 

behovet av utbildning hos den som ledsagar. Med färre uppdrag kan 

kostnaden för respektive ledsagning eventuellt bli högre. Ur ett 

resenärsperspektiv innebär denna begränsning att resenärsgrupper utestängs 

från en service som är nödvändig för att dessa ska kunna åka kollektivt. Men 

en grupp av funktionshindrade får samtidigt betydligt lättare att resa.  

 

Enligt EG:s förordning ges möjlighet att göra ett permanent undantag från 

förordningen gällande bland annat ledsagning inom regional järnvägstrafik. 

Ett sådant undantag skulle innebära att stora delar av dagens resenärer inte 

erbjudas ledsagning med tanke på att de största resandemängderna finns inom 

dessa system om inte trafikhuvudmän erbjuder tjänsten. Vidare kommer 

anslutningsresorna till långväga resor att försvåras, eftersom resenären ofta är 

hänvisad till regional trafik i början och slutet av resan.  

 

Vad ska tjänsten innehålla 

Den huvudsakliga tjänsten för ledsagning ska, i enlighet med vad som 

stipuleras i EG:s förordning, vara att ledsaga resenären: 

 

 från en förutbestämd mötespunkt till och ombord på fordonet 

 vid byte mellan två fordon  

 samt slutligen av fordonet och till en förutbestämd mötespunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 22 Assistans på järnvägsstationer 
1. Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järn-

vägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans, 

så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankommande 

tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt artikel 

19.1 därför påverkas. 

2. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 för personer som utnyttjar förbindelser 

inom ramen för ett avtal om allmänna tjänster som tilldelats i enlighet med gemenskaps-

lagstiftningen, under förutsättning att den behöriga myndigheten tillhandahåller arrange-

mang med likvärdig eller bättre tillgång till transporttjänster. 

3. När det gäller obemannade stationer skall järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till 

att lätt tillgänglig information i enlighet med reglerna för befordran i artikel 19.1 visas 

beträffande 

– närbelägna, bemannade stationer och 

– omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 
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På de bytespunkter inom vilka det finns både tåg och annan kollektivtrafik 

föreslås att ledsagningen sker utifrån EG:s förordning samt ett förslag till 

tillägg utöver förordningen, att tillhandahålla ledsagning mellan olika 

trafikslag. För att skapa en service motsvarande övriga resenärers behov ska 

också vissa tjänster utöver grundkravet i förordningen värderas, såsom: 

 

 Hjälp att köpa/hämta ut biljett i de fall detta inte gjorts i samband med 

beställningen av ledsagningen eller köp av resan.  

 Hjälp med normalt bagage.  

 

För att säkerställa arbetsmiljöförhållande och resenärernas rätt att ha med 

bagage bör en definition av ”normalt bagage” införas i ledsagningsvillkoren.  

 

 

Diskussion 
Vissa resenärsgrupper behöver ytterligare stöd, varför det kan finnas 

anledning att överväga ytterligare tjänster. Överväganden bör göras om 

huruvida dessa tjänster ska ingå i den ordinarie uttalade servicen, en frivillig 

service eller en service mot en tilläggskostnad. Dessa tjänster kan vara: 

 

 Hjälp att hitta toalett före och efter resan, likaså information om var 

eventuell toalett finns ombord på fordonet. I de fall det behövs hjälp 

inne på toaletten bör detta dock föranleda behov av ledsagning enligt 

socialtjänstlagen, vilket innebär att resenären också ska ha med egen 

ledsagare. 

 En extra service kan vara att efter överenskommelse, om tid finns, få 

hjälp att handla i närliggande kiosk om försäljning saknas ombord.  

 I ledsagningen kan eventuellt erbjudas stöd vid rastning av ledarhund. 

Ledsagning bör då ske till en i omgivningarna lämplig plats, efter 

särskild beställning. Likaså måste en rad yttre faktorer liksom 

bytestiden beaktas. Denna service bör i första hand erbjudas i 

samband med långresor.  

 

Under själva resan bör ombordpersonal tillhandahålla service som motsvarar 

den service som övriga resenärer har tillgång till. Detta föreskrivs i EG:s 

förordning för tågresenärer, men kan även gälla inom busstrafiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 23 Assistans ombord på tågen 
Utan att tillämpningen av de regler för befordran som avses i artikel 19.1 påverkas skall ett 

järnvägsföretag lämna en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri 

assistans ombord på tågen samt vid påstigning och avstigning. 

Vid tillämpningen av denna artikel skall assistans ombord på tågen innebära att varje 

rimlig ansträngning görs för att erbjuda assistans till en person med funktionshinder eller 

nedsatt rörlighet för att ge tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga 

passagerare, om denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom 

eller henne från att oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster. 
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I propositionen Från Patient till medborgare anges bland annat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna erbjuda alla funktionshindrade resor dörr till dörr under värdiga, 

säkra och komfortabla former bör överväganden enligt ovan göras.  

 

I inledningen av genomförd studie har frågan om extratjänster utöver ovan re-

dovisade ledsagning diskuterats. Sådana tjänster kan vara att operatörerna fri-

villigt garanterar barnpassning på tågen eller att resenären kan få hjälp med 

sitt bagage direkt vid stationen utan förbeställning. Det bör vara helt upp till 

den som ansvarar för ledsagningstjänsten att, frivilligt eller mot en extra 

kostnad, erbjuda dessa extratjänster så länge ordinarie verksamhet inte 

påverkas. 

Bokning av ledsagning 

I EG-förordning föreskrivs villkor för assistans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få assistans vid olika bytespunkter under resan ska det räcka att 

resenären gör en bokning. Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettförsäljare 

Artikel 24 Villkor för assistans 
Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer ska samarbeta för att 

lämna assistans till personer med nedsatt rörlighet enligt artiklarna 22 och 23 i enligt 

följande: 

a) Assistansen skall lämnas under förutsättning att det järnvägsföretag, den 

stationsförvaltare, den biljettutfärdare eller den researrangör biljetten köpts hos minst 48 

timmar innan assistansen erfordras har meddelats att personen behöver sådan assistans. Om 

biljetten avser flera resor skall ett meddelande vara tillräckligt, under förutsättning att 

tillräcklig information lämnas om tidpunkten för påföljande resor. 

b) Järnvägsföretag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer skall vidta de 

åtgärder som erfordras för att ta emot dessa meddelanden. 

c) Om inget meddelande i enlighet med led a lämnas, skall järnvägsföretaget och 

stationsförvaltaren i all rimlig utsträckning lämna den assistans som erfordras för att 

personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet skall kunna företa resan. 

d) Stationsförvaltaren skall, utan att andras förfoganderätt över områden utanför järnvägs-

stationen åsidosätts, utse platser inom och utanför järnvägsstationen där personer med 

nedsatt rörlighet kan anmäla sin ankomst till järnvägsstationen och, om så behövs, begära 

assistans. 

e) Assistansen skall lämnas under förutsättning att personen med funktionshinder eller 

nedsatt rörlighet infinner sig på utsedd plats vid den tidpunkt som avtalats med det 

järnvägsföretag eller den stationsförvaltare som lämnar assistansen. Den avtalade tidpunkten 

får ligga högst 60 minuter före offentliggjord avgångstid, eller före den tidpunkt då samtliga 

resenärer uppmanats att checka in. Om det inte finns någon föreskriven tidpunkt vid vilken 

personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet skall infinna sig, skall personen i fråga 

infinna sig på den utsedda platsen senast 30 minuter före offentliggjord avgångstid, eller före 

den tidpunkt då samtliga resenärer uppmanats att checka in. 

 

Regeringen anser att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav på tillgänglighet 

för funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov. För att kunna åstadkomma 

detta bör tillgängligheten till transportsystemet fortlöpande förbättras och beaktas vid all 

planering, upphandling och drift. Transportsystemet som helhet och dess olika delar, som 

trafikslag, infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en sådan 

kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra och 

komfortabla former. 
 



24 

och researrangör ska vidta de åtgärder som erfordras för att ta emot dessa 

meddelanden. Förslagsvis görs detta genom att ledsagningen bokas via webb 

eller telefon. Beställd ledsagning ska bekräftas med ett meddelande, t.ex. via 

e-post, SMS eller per telefon. I meddelandet ska också ges information om 

mötespunkter och ledsagande organisation. För ett fungerande system föreslås 

att en gemensam bokningsplattform tas fram. Plattformen föreslås samordnas 

med ett nationellt operatörsneutralt biljettbokningssystem. 

 

Vidare ska samtliga stationer och bytespunkter ha förbestämda mötespunkter, 

vilka ska pekas ut av stationsförvaltaren. Utpekandet bör göras tillsammans 

med handikapporganisationerna, men också med berörda trafikhuvudmän och 

järnvägsföretag och bussentreprenörer. 

 

Diskussion 
Att dagens ledsagning sköts på olika sätt hos respektive trafik-

huvudman/entreprenör, innebär att resenären måste känna till flera olika 

bokningsfunktioner och förbokningstider m.m. för att kunna boka ledsagning 

på olika orter och med olika trafikslag. I EG-förordningen föreskrivs att ett 

meddelande ska vara tillräckligt, vilket innebär att ansvarig organisationen ska 

kunna meddela behovet av ledsagning vidare om resenären behöver 

ledsagning på flera platser. 

 

I ett framtida system bör beställningen av ledsagning kunna genomföras via 

en webbaserad biljett- och ledsagningstjänst eller genom det gemensamma 

system som föreslås för beställning av själva resan, se KOLLframåts 

delområde A. Resan bör givetvis också kunna beställas via redan befintliga 

beställningskanaler såsom SJ AB:s beställningsmöjlighet via webben och via 

deras telefonbeställning, men bör ske samordnat för att säkerställa en enhetlig 

administration. Nivåerna preciseras inte i EG-förordningen, men järnvägs-

företag, stationsförvaltare, biljettutfärdare och researrangörer skall vidta de 

åtgärder som erfordras för att ta emot dessa meddelanden. 

 

I Kommittédirektiv (2007:145) Ökad konkurrens på marknaden för person-

transport på järnväg, beslöts vid regeringssammanträde den 8 november 2007 

bland annat att ”resenärerna kan garanteras åtminstone ett minimum av 

operatörsneutral och samlad trafikantinformation”, ska utredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en operatörsneutral möjlighet att beställa biljett bör det också övervägas 

att införa motsvarade system för ledsagningsbeställningarna. 

 

Utredaren ska utreda och föreslå utformning och organisation av ett operatörsneutralt 

system, med sådana villkor och krav på organisatörer och operatörer att resenärerna kan 

garanteras åtminstone ett minimum av operatörsneutral och samlad trafikantinformation. 

Det är även viktigt att det finns system som möjliggör enkla köp av genomgående biljetter 

för resa med fler operatörer. I det arbetet måste hänsyn tas till den beslutade EG-

förordningen om tågpassagerares rättigheter och skyldigheter. Förordningen innehåller vissa 

krav om biljettsystem och om hur biljetter ska tillhandahållas. 
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I proposition Från patient till medborgare skriver regeringen bland annat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan från ledsagningstjänstens start ska rutiner skapas så att resenären får en 

bokningsbekräftelse på att ledsagningen är beställd och organisationen som 

ska utföra ledsagningen får meddelande om uppdraget. Beställd bekräftelse 

ska kunna erbjudas via e-post, telefon eller SMS. Bekräftelsen bör innehålla 

uppgifter om mötesplats, klockslag, målpunkten, samt information om 

utförande företag och kontaktnummer.  

Förbokningstider 

I EG:s förordning anges att ledsagning ska kunna bokas fram till 48 timmar 

innan resan påbörjas. I ett svenskt system föreslås 24 timmar, vilket över-

ensstämmer med de rutiner som redan används av bland annat SJ AB. I några 

regionala system tillämpas idag 1-4 timmars förbeställning. Vid större bytes-

punkter bör en förbokningstid inom detta tidsintervall kunna tillämpas. Ambi-

tionen bör vara att kunna minska alla beställningstider, men då 

administrationen kring beställningen tar tid, och entreprenörerna behöver viss 

tid för planering, bör föreslagna tider gälla i ett första skede.  

 

Diskussion 
SJ med flera har idag krav på att förbokning sker senast 24 timmar innan resan 

påbörjas. Västtrafik har ett system, med krav på att resan bokas en timme 

innan mellan kl. 7-20 och fyra timmar innan under övrig tid. Skånetrafiken 

erbjuder beställd ledsagning på tio större stationer i länet med fyra timmars 

förbeställning. De har också försök med tågvärdar på fyra platser i länet, på 

vilka resenären kan få ledsagning direkt vid behov. SL har nio platser där 

ledsagning erbjuds vid beställning en timme innan resan påbörjas. SL har 

dock ambitionen att resenären ska kunna ringa direkt i anslutning till resan 

och få ledsagning.  

 

I ett framtida system bör organisationerna verka för att beställningstiden blir 

så kort som möjlig. I de fall det finns en fungerande ledsagning idag ligger 

tiden redan under maxtiden på 48 timmar. Beställningstiden för ledsagning 

bör kunna jämföras med beställningstiderna för färdtjänst där exempelvis 

Skåne har 1-2 timmars förbeställningstid. För flertalet resenärer är det natur-

ligt att beställa en längre resa i god tid före restillfället – något som även antas 

gälla för beställning av ledsagning – men vid korta resor är behovet av korta 

förbeställningstider större.  

 

Regeringen anser att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav på tillgänglighet 

för funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov. För att kunna åstadkomma 

detta bör tillgängligheten till transportsystemet fortlöpande förbättras och beaktas vid all 

planering, upphandling och drift. Transportsystemet som helhet och dess olika delar, som 

trafikslag, infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en 

sådan kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra och 

komfortabla former. 
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I ett framtida system bör en generell förbeställningstid på två timmar eller 

mindre vara en eftersträvansvärd nivå. Med de skilda förutsättningar som 

finns över landet är det dock rimligt att ha 24 timmars förbeställning för lång-

väga resor över regiongränserna och i mindre orter och mindre tätbefolkade 

områden. För att kunna genomföra en ledsagning, kan entreprenören behöva 

ta in extrapersonal eller planera om tjänstgöringsscheman. Anlitas taxi för att 

genomföra tjänsten kan det innebära att taxi får köra relativt långa sträckor 

inom mindre tätbefolkade områden. Då kan 24 timmars framförhållning vara 

nödvändig. I större städer bör flexibiliteten kunna vara större och ett system 

bör kunna organiseras med ledsagning inom 1-2 timmar. En differentierad 

förbeställningstid med 24 timmar inom vissa områden och 1-2 timmars 

förbeställning i andra är därför rimligt. Detta ställer dock större krav på 

information om hur ledsagningssystemet fungerar.  

 

Om beslut fattas att endast genomföra ledsagning enligt miniminivån, på 

bemannade stationer, bör förbeställningstiden också kunna kortas till 1-2 

timmar på dessa stationer. Införs miniminivån utan någon samordnande 

funktion, innebär detta dock att trafikhuvudmännen sannolikt kommer att 

fortsätta utveckla sina egna system med varierande förbeställningstider som 

följd. Saknas dessutom en gemensam bokningsplattform kommer 

svårigheterna att använda sig av olika system under resan att kvarstå. 

 

På bytespunkterna ska ledsagning kunna erbjudas mellan de förbindelser som 

erbjuds i trafikbolagens tidtabellsystem. Vid korta bytestider kan detta bli ett 

problem. Ett framtida gemensamt biljett- och ledsagningsbokningssystem bör 

information om bytestider och tid för ledsagning koordineras. Angående 

biljettbokningssystem, se vidare KOLLframåt delområde A 

 

Säkerställa kvalitet 

I EG:s förordning föreskrivs att det ska finnas aktivt deltagande av organisa-

tioner som företräder funktionshindrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 28 Kvalitetsnormer 
1.  Järnvägsföretagen skall fastställa tjänstekvalitetsnormer och införa ett system för 

kvalitetsstyrning för att upprätthålla tjänstekvaliteten. Kvalitetsnormerna skall åtminstone 

omfatta de punkter som anges i bilaga III. 

2.  Järnvägsföretagen skall följa sin verksamhet mot bakgrund av kvalitetsnormerna. 

Järnvägsföretagen skall varje år, tillsammans med årsrapporten, offentliggöra en rapport om 

kvaliteten på deras tjänster. Rapporterna om tjänsternas kvalitet skall offentliggöras på 

järnvägsföretagens webbplats på Internet. Dessa rapporter skall dessutom offentliggöras på 

Europeiska järnvägsbyråns webbplats. 

 

Artikel 19 Rätten till transport 
1. Järnvägsföretag och stationsförvaltare skall, med aktivt deltagande av organisationer 

som företräder personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, ha eller fastställa 

ickediskriminerande regler för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet. 

2. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet skall utan extra kostnad erbjudas 

bokningar och biljetter. Järnvägsföretag, biljettutfärdare eller researrangörer får inte vägra att 

godta en bokning av eller att utfärda en biljett till en person med funktionshinder eller 

nedsatt rörlighet, eller kräva att en sådan person åtföljs av en annan person, utom när detta är 

strikt nödvändigt för att uppfylla de regler för befordran som avses i punkt 1. 
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I EG:s förordnings kapitel V står inget explicit om att ledsagningssystemet ska 

kvalitetssäkras. Men flera av skrivningarna ger uttryck för att systemet ska ha 

en god kvalitet. Likaså föreskrivs ett aktivt deltagande av organisationer som 

företräder personer med funktionshinder, vilket innebär att de som ska 

utföra/organisera ledsagning ska ta hjälp av handikapporganisationer för att 

samråda kring villkor för de funktionshindrades möjligheter att resa. Detta är i 

sig ett sätt att säkra en viss kvalitet i systemet. I kapitel VI, artikel 28 ställs 

däremot allmänt kravet på kvalitetsstyrning för att upprätthålla 

tjänstekvaliteten. 

 

I EG:s förordning anges att ”stationsförvaltaren skall, utan att andras 

förfoganderätt över områden utanför järnvägsstationen åsidosätts, utse platser 

inom och utanför järnvägsstationen där personer med nedsatt rörlighet kan 

anmäla sin ankomst till järnvägsstationen och, om så behövs, begära 

assistans”. Utpekade mötespunkter är sannolikt ett stöd för alla som behöver 

ledsagning. För att säkerställa kvaliteten bör samtliga utpekade mötespunkter 

annonseras på Internet och identifieras på stationskartor.  

 

Certifiering och utbildning är önskvärt för samtliga ledsagare, men med tanke 

på att ett antal ledsagare endast kommer att genomföra enstaka ledsagningar 

per år bör utbildningens längd anpassas. Enklare former av utbildning kan 

utgöras av webbformulär med frågor inom området som ledsagaren måste 

kunna besvara för att få genomföra ledsagningar. Olika utbildningar och 

kompetensnivåer kan leda till differentierade certifieringar mellan olika 

utförare, vilket inte är önskvärt.  
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Diskussion 
I proposition Från patient till medborgare ställs kvalitetskrav på transport-

systemet som helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna erbjuda resenärerna ett fungerande system är det viktigt att hitta 

former för att kvalitetssäkra det framtida ledsagningssystemet. Under 

utredningens olika faser har det framkommit synpunkter på att det idag finns 

kunskapsbrister bland de personer som utför ledsagningarna. De som fått 

utbildning i handikappförståelse i någon form har ofta lättare att utföra 

uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Lokalkännedom är också viktig för att 

kunna utföra ett bra jobb. Flera problem kan härledas till mötespunkterna 

eftersom dessa ofta inte tillräckligt tydligt pekas ut. Bristande kunskaper har i 

vissa fall inneburit att ledsagaren inte gett sig till känna när resenären kommit 

och likaså har ledsagaren inte gett en beskrivning av platsen där ledsagningen 

slutat, vilket gjort att resenären inte kunnat ta sig vidare. Ett annat problem är 

att de som utför ledsagningen inte själva är vana kollektivtrafikresenärer och 

därför inte har kunskap om exempelvis hur biljett köps. På grund av 

organisationernas olika sätt att hantera tjänsten kan resan idag fungera i ena 

riktningen men inte i den andra.  

 

Taxiförare i Göteborg har krav på att de ska ha genomgått bemötande-

utbildning för att få köra både sjukresor och färdtjänstresor. SLTF har tagit 

fram riktlinjer med kunskapskrav för ordinarie busschaufförer, där bemötande 

ingår. Liknande utbildning bör finnas för ledsagningspersonal. Om den som 

ledsagar redan har motsvarande utbildning bör det enklare webb-baserad 

utbildning kunna vara tillräckligt som prov för att godkännas som ledsagare. 

 

 

 

Regeringen anser att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav på tillgänglighet 

för funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov. För att kunna åstadkomma 

detta bör tillgängligheten till transportsystemet fortlöpande förbättras och beaktas vid all 

planering, upphandling och drift. Transportsystemet som helhet och dess olika delar, som 

trafikslag, infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en 

sådan kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra och 

komfortabla former. 
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Finansiering 

Kostnadsansvar 

I EG:s förordning föreskrivs att personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet ska lämnas kostnadsfri assistans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika finansieringsformer för ett ledsagningssystem kan diskuteras, allt ifrån 

att den som blir ledsagad betalar ett självkostnadspris för tjänsten till att 

resenärskollektivet betalar hela kostnaden eller att staten finansierar hela 

systemet. Fortsatt arbete bör analysera för- och nackdelar med olika sätt att 

fördela kostnaden, t.ex. inom en ort eller över hela landet. Det kan påverka 

både ansvarsfrågor och hur en ledsagningstjänst tillhandahålls. Idag 

finansieras ledsagningen av hela resenärskollektivet inom respektive 

trafikslag. Finansieringsformen innebär i praktiken, om den är 

marknadsmässig, att kostnaden läggs på ordinarie biljettpris. Att den enskilde 

resenären ska betala hela ledsagningskostnaden är inte rimligt ur flera 

aspekter, dels ur ett jämlikhetsperspektiv, men dessutom stämmer ett sådant 

förfaringssätt inte med lagstiftningen ovan.  

 

Kostnaden för ledsagning bör därför finansieras på marknadsmässiga grunder 

genom olika avgifter. Inom järnvägssystemet kan avgiften till exempel tas ut 

genom en stationsavgift från ”stationsförvaltaren” (som betalning av en 

tjänst), som en del av banavgiften (i samband med stopp vid plattform eller 

station) eller direkt via en särskild avgift på banavgiften som operatörerna 

Artikel 22 Assistans på järnvägsstationer 
1. Stationsförvaltaren skall vid avresa från, tågbyte vid eller ankomst till en bemannad järn-

vägsstation lämna personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assis-

tans, så att de kan stiga på avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankom-

mande tåg till vilket de köpt biljett, utan att tillämpningen av reglerna för utnyttjande enligt 

artikel 19.1 därför påverkas. 

2. Medlemsstaterna får bevilja undantag från punkt 1 för personer som utnyttjar förbindelser 

inom ramen för ett avtal om allmänna tjänster som tilldelats i enlighet med gemenskaps-

lagstiftningen, under förutsättning att den behöriga myndigheten tillhandahåller arrange-

mang med likvärdig eller bättre tillgång till transporttjänster. 

3. När det gäller obemannade stationer skall järnvägsföretaget och stationsförvaltaren se till 

att lätt tillgänglig information i enlighet med reglerna för befordran i artikel 19.1 visas 

beträffande 

– närbelägna, bemannade stationer och 

– omedelbart tillgänglig assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 

 

 
Artikel 23 Assistans ombord på tågen 
Utan att tillämpningen av de regler för befordran som avses i artikel 19.1 påverkas skall ett 

järnvägsföretag lämna en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri 

assistans ombord på tågen samt vid påstigning och avstigning. 

Vid tillämpningen av denna artikel skall assistans ombord på tågen innebära att varje rimlig 

ansträngning görs för att erbjuda assistans till en person med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet för att ge tillgång till samma tjänster ombord på tåget som övriga passagerare, om 

denna persons funktionshinder eller rörlighetsnedsättning hindrar honom eller henne från att 

oberoende och tryggt utnyttja dessa tjänster. 
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betalar för att utnyttja infrastrukturen. Olika finansieringsformer kan kräva 

olika förutsättningar, t.ex. särskild lagstiftning. Det finns idag ingen avgift 

motsvarande banavgift inom väginfrastrukturen. På vägsidan handlar det 

istället om bränsleskatter m.m. Om infrastrukturägaren på vägsidan ansvarar 

för att tillhandahålla ledsagningstjänsten inom vägtrafiksystemet måste 

ansvarig överväga hur det ska finansieras. Man bör ha i åtanke att trafikslagen 

behandlas på ett likartat sätt, således bör t.ex. de aktörer som angör en station 

och nyttjar ledsagningsfunktionen betala samma pris – oberoende om det 

handlar om exempelvis buss- eller järnvägstrafik.   

 

SRAB tar ut en stationsavgift av järnvägsföretag och trafikhuvudmän för att 

tillhanda hålla väntsalsfunktioner till resenärer till vilken ledsagningen skulle 

kunna kopplas som en ytterligare tjänst. Det skulle innebära att ledsagning och 

väntsalsfunktionen skulle kunna tillhandahållas som ett paket.  

 

I ett förslag till att utföra ledsagning utöver förordningen kan 

trafikhuvudmännen åläggas huvudansvaret. Kostnaden kan då tas ut som en 

avgift på biljettpriset inom respektive trafikhuvudmanna område. Hur 

finansieringen ska regleras mellan järnvägsföretag, expressbussar som nyttjar 

tjänsten och trafikhuvudman som ansvarar för att tillhandahålla tjänsten 

kvarstår då att utreda.  

 

Antal ledsagningar 

I ett framtida ledsagningssystem bedöms cirka 120 000 ledsagningar 

genomföras årligen. Antalet ledsagningar idag skiljer sig tydligt mellan olika 

trafikhuvudmän och entreprenörer. SJ AB erbjuder i första hand långväga 

resor/sällanresor, vilka kan antas generera ett större behov av ledsagning än 

korta vardagsresor. SJ har cirka 20-25 000 ledsagningar per år, vilket kan 

ställas i relation till deras totala antal resor på cirka 37 miljoner. Detta ger ett 

jämförelsetal där ledsagningen utgör 0,5 promille av det totala resandet.  

 

Inom regionaltrafiken med många dagliga resor med både buss och kortväga 

tåg genomförs betydlig färre ledsagningar. Skånetrafiken utför cirka 200 

ledsagningar per år och har totalt 100 miljoner resor per år med både buss och 

tåg. SL utför ett par hundra ledsagningar och har totalt 410 miljoner resor per 

år. Detta ger ett jämförelsetal där ledsagningen utgör 1-2 tusendels promille av 

det totala resandet. Storleksordningen är liknande inom Västtrafikområdet. 

Hos mindre trafikhuvudmän med ett mindre antal totalresande utgör 

ledsagningen en något större andel av det totala resandet. Hos Jönköpings 

länstrafik och hos Blekingetrafiken ger mängden ledsagningar ett 

jämförelsetal på 4-6 tusendels promille av det totala resandet.  

 

Slutligen kan en jämförelse med antalet ledsagningar inom luftfarten göras, 

där Arlanda har cirka 50 000 ledsagningar av funktionshindrade per år och har 

totalt 16 miljoner resor per år (varav 5,5 miljoner inrikes). Antalet 

ledsagningar utgör 3-9 promille av totalresandet beroende på om enbart 

inrikesflyg eller både inrikes- och utrikesflyg ingår. Flygresor är till stor del 
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sällanresor till vilka det oftare behövs assistans och flygets egna riktlinjer gör 

att fler bli tvingade att använda sig av ledsagning än vad som är fallet vid 

andra kollektivtrafikresor där ett liknande krav inte finns. Detta tillsammans 

med att det är ett väl inarbetat system, förklarar sannolikt den stora skillnaden 

i antalet ledsagningar i förhållande till övriga trafikslag. 

 

Andel ledsagningar i promille av totalresande
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I ett framtida system skulle andelen resenärer som utnyttjar ledsagning 

antagligen kunna öka väsentligt inom de regionala systemen, medan det 

långväga resandet redan har en relevant andel. Ett antagande är att ett fullt 

utbyggt system skulle generera resandemängder som motsvara 1-2 tiondelar 

av den andel som idag reser med SJ, motsvarande 0,05- 0,1 promille av det 

totala resandet. Med totalt 1,2 miljarder kollektivtrafikresor per år enligt 

SIKA:s statistik ger detta antagande 60 000 – 120 000 ledsagningar per år. 

 

Flera faktorer pekar på att behovet av ledsagning är större vid långväga 

sällanresor. Resorna innebär oftare att det förekommer byten på nya platser 

som resenären inte känner till. I de regionala systemen genomförs ett stort 

antal resor utan några byten alls, vilket gör att behovet av ledsagning inte 

finns i samma utsträckning, likaså bör bytespunkterna vara mer bekanta för 

resenären. Om beräkningen genomförs med olika jämförelsetal för långväga 

och korta resor ger beräkningen ett totalt antal på cirka 120 000 ledsagningar: 

 

Om det antas att all tågtrafik utgör långväga resor och att andelen ledsagning-

ar ligger på samma nivå som SJ AB har idag, innebär detta att 65 000 ledsag-

ningar kommer att genomföras inom tågtrafiken: 

131 milj. resor ggr 0,5 promille = 65 000 ledsagningar 

Inom regionaltrafiken antas en mindre andel ha behov av ledsagning. Här 

antas resenärerna vara med bekanta med miljön och behovet av byten är 

mindre. Ledsagningsandelen antas därför vara en tiondel av behovet vid 

långväga resor. Ledsagningsbehovet vid buss och spårväg blir då: 

1 046 milj. resor ggr 0,05 promille = 52 000 ledsagningar 
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Beräkningen bygger som redovisats på en rad rimlighetsbedömningar och kan 

därför inte anses som helt tillförlitliga. Beräkningarna bygger även på att 

antalet ledsagningar antas öka väsentligt inom den regionala kollektivtrafiken, 

vilket i sig är avhängigt ett fungerande ledsagningssystem.  

 

För att ge en bild av hur många ledsagningar ett framtida system antas 

generera på olika järnvägsstationer, bemannade och obemannade, har 

beräkningar med ett jämförelsetal på 0,1 promille gjorts. Som synes nedan blir 

utnyttjandegraden låg, redan i medelstora orter så som Jönköping. Sannolikt är 

det bara landets 20 största stationer som kommer att ha fler än två 

ledsagningar per dag. 

  

 resor/år antal inv. 
antal 

ledsagn/år 
antal 

ledsagn/dag 

Stockholm C 27 000 000 (1 200 000) 13 500 40 

Jönköping 2 100 000 80 000 200 1 

Katrineholm 880 000 20 000 90 0,5 

Bromölla 70 000 7 000 7 0 

Duved 29 000 600 3 0 
 

Kostnader för ledsagningssystemet  

I intervjuerna med utförarorganisationerna har en kostnad per ledsagnings-

tillfälle bedömts ligga på cirka 250-350 kr per tillfälle, vilket motsvarar vad 

taxibolagen debiterar för sin arbetstid inklusive kostnaderna för beställnings-

centralen. Siffrorna ligger också i paritet med de kostnader som flyget har för 

sin ledsagningsverksamhet, med en debitering på cirka 300-320 kr per 

ledsagning. I utvärderingen av Göteborgsförsöket presenteras en kostnad på 

1 000 kr per ledsagning, denna kostnad beräknades utifrån förutsättningen att 

stationsvärdarnas kostnader helt finansieras av ledsagningsbudgeten. 

Totalkostnaden för resenärskollektivet utifrån 120 000 ledsagningar per år, á 

350 kr blir 42 Mkr per år. Utslaget per biljett i hela resandekollektivet blir 

detta 3,5 öre per biljett. Om ledsagningen ska finansieras via biljettintäkter bör 

kostnaderna fördelas efter hur antalet ledsagningar fördelar sig inom systemet. 

Se vidare avsnitt Kostnadsansvar. 
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Organisation 
I följande avsnitt diskuteras relevanta faktorer som kan påverka en framtida 

organisations möjligheter att erbjuda ett väl fungerande ledsagningssystem 

sett ur både ett resenärsperspektiv som ur ett organisatoriskt perspektiv. 

 

Dagens ansvar för infrastrukturen stationer och bytespunkter ligger hos en rad 

olika organisationer: 

 Banverket äger infrastruktur i form av plattformar och 

plattformsförbindelser. 

 Vägverket äger flertalet hållplatser längs statens vägnät. 

 Kommunerna äger flertalet hållplatser och flera resecentra inom det 

kommunala vägnätet.  

 Jernhusen/SRAB äger flera stationsbyggnader. 

 Även trafikhuvudmännen äger viss infrastruktur. 

 

Ansvaret för själva resan ligger på trafikhuvudmännen och deras entreprenör-

er samt på järnvägsföretag. Med så många olika aktörer finns ett tydligt behov 

av samordning.  

 

Ansvaret för själva ledsagningstjänsten åligger enligt EG:s förordning i första 

hand stationsförvaltaren, men också operatörer för persontrafik på järnväg. 

Vem som utpekas som stationsförvaltare är dock inte klarlagt och fortsatt 

utredning krävs. Ska ledsagning erbjudas inom bussystemet ska ansvarig 

utpekas för vägtransportsystemet.  

 

Behov av samordning 

I propositionen Moderna transporter utpekas att trafikslagsövergripande 

planering för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet genomföras, 

vilket tyder på att en samordning är önskvärd. 

 

 

 

 

 

Något som förstärks av propositionen Från patient till medborgare där bland 

annat vikten av samordning tydliggörs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen anser att persontransportsystemen måste tillgodose höga krav på tillgänglighet 

för funktionshindrade och andra grupper med särskilda behov. För att kunna åstadkomma 

detta bör tillgängligheten till transportsystemet fortlöpande förbättras och beaktas vid all 

planering, upphandling och drift. Transportsystemet som helhet och dess olika delar, som 

trafikslag, infrastruktur, färdmedel, trafik, information och annan service måste ha en 

sådan kvalitet och samordning, att man kan resa från dörr till dörr under värdiga, säkra 

och komfortabla former. 
 

Kollektivtrafikkommittén föreslog att tillgängligheten för funktionshindrade ska ökas genom 

fysiska åtgärder, bättre information och personlig assistans. Och att en trafikslags-

övergripande planering ska genomföras.  
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EG:s förordning nämner stationsförvaltaren i flera avseenden, däribland som 

ansvarig för ledsagning på bemannade stationer. Vidare framgår det att 

järnvägsföretagen och stationsförvaltarna skall samarbeta för att ge assistans 

vid obemannade stationer. I Sverige är begreppet stationsförvaltare inte 

fastställt, inte heller vilket ansvar som åligger stationsförvaltaren.  

 

Kollektivtrafikbranschen består idag av en rad olika organisationer som sam-

verkar i olika former. Trafikmyndigheterna Banverket, Vägverket och Riks-

trafiken har alla sektorsansvar inom järnvägs- eller busstrafiken i någon form. 

Trafikhuvudmän, bussentreprenörer och järnvägsföretag är aktiva med själva 

resan m.m. Banverket, Vägverket, Jernhusen och kommunerna m.fl. är 

tillsammans med en del mindre aktörer aktiva infrastrukturförvaltare och 

äger/sköter hållplatser, bytespunkter och stationer.  

 

Samordningen mellan alla parter sköts idag genom olika frivilliga organisa-

tioner såsom Samtrafiken ,SLTF och Svenska Bussbranschens Riksförbund. 

Ytterligare samordning görs genom Statens Stationsråd med fokus på landets 

stationer och bytespunkter. Flera frågor samordnas på ett bra sätt inom dessa 

frivilliga sammanslutningar, men eftersom alla aktörer har egna fokuserings-

områden finns det frågor som inte getts optimala lösningar ur ett 

resenärsperspektiv. Flera av dessa frågor har lyfts fram i KOLLframåt, 

däribland frågorna om en rikstäckande ledsagning och ett gemensamt biljett-

bokningssystem.  

 

Då ansvarsbilden är spridd mellan flera olika aktörer ställs det krav på sam-

ordning. En lagstiftning bör därför övervägas, som tillser att berörda aktörer 

medverkar i ett framtida ledsagningssystem. Kraven som ställs ska bland 

annat bidraga till en kvalitetssäkring för att hålla samma standard i hela 

landet. 

 

Kvalifikationer 

För att kunna utforma ett attraktivt ledsagningssystem behövs en rad specifika 

kvalifikationer. En viktig del är god kännedom och kompetens inom området 

funktionshinder- och tillgänglighetskompetens, som tillsammans med ett 

bredare resenärsperspektiv kan lägga grunden för att tjänsten ska bli använd-

bar.  

 

En annan viktig kvalifikation finns inom området upphandling av tjänster och 

förmågan att skapa lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar. För att 

kunna erbjuda ledsagning över hela landet finns ett behov av att engagera ett 

flertal olika aktörer. Både lokala näringsidkare, taxibolag men också större 

organisationer kan bli aktuella. Därför anses ett välförgrenat kontaktnät över 

hela landet vara önskvärt.  
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Andra kvalifikationer som kan antas förenkla arbetet 
med ledsagningssystemet är t.ex. goda kunskaper i EG-
lagstiftningen, eftersom delar av ledsagningen redan 
styrs av en EG-förordning. Behov av förtydligande 

Då ansvaret är uppdelat på flera organisationer ställs det krav på samordning. 

En lagstiftning bör därför övervägas, som ser till att berörda aktörer med-

verkar i ett framtida ledsagningssystem. Kraven som ställs ska bland annat 

bidra till en kvalitetssäkring för att hålla likvärdig standard över hela landet. 

 

EG-förordningen bör som lagstiftning vara tillräcklig för att stations-

förvaltaren och operatörer, kommer att införa ett system för ledsagning på 

järnvägens stationer. Då förordningen endast talar om att järnvägsföretagens 

ansvar är att hjälpa resenärerna på och av tåget, krävs eventuellt ytterligare 

krav om service ska ges inom ett större område. Likaså bör kraven tydliggöras 

inom övriga kollektivtrafikformer, med undantag för flyget. 

 

I Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik framgår att:  

 

 

 

 

Flera trafikhuvudmän har idag system för ledsagning, dock inte alla. Om en 

nivå där tjänsten ska erbjudas på bytespunkter inom busstrafiken eftersträvas 

över hela landet och inte kan genomföras på frivillig väg bör lagstiftning 

övervägas som styr trafikhuvudmännens och eventuellt entreprenörers 

åtagande. 

 

Två exempel på fungerande organisationer 

För att finna alternativ till hur ett ledsagningssystem kan utformas kan andra 

organisationers ledsagningsorganisationer studeras. Inget av exemplen nedan 

går dock att applicera rakt av då förutsättningarna för planerade ledsagnings-

system skiljer sig på flera områden. Här presenteras flygets organisation samt 

Storbritanniens befintliga system inom järnvägstrafiken innan EG-förord-

ningen har trätt i kraft. 

Flygets organisation för ledsagning 

I Sverige är Luftfartsstyrelsen den ansvariga myndigheten, men själva 

utförandet av tjänsten genomförs av flygplatsförvaltarna eller flygbolagens 

personal. År 2008 kommer flygplatshållaren att överta ansvaret. Men de kan 

genom avtal överlåta tjänsten till exempelvis flygbolagen. Luftfartsstyrelsen 

har fortsatt tillsynsansvaret. Ett nytt system för ledsagning införs i juni 2008. 

 

När flygbolagen ges tillstånd att trafikera en viss sträcka skrivs idag ett sär-

skilt Ground Handling Agreement i vilket tjänster kontrakteras enligt IATA-

standard. Liknande förfaringssätt kan fungera även inom järnvägen där 

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att 

trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. 
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tillstånd söks för att trafikera en viss sträcka. Inom bussbranschen finns idag 

ingen motsvarande central tillståndsprövning utan trafikhuvudmännen har 

idag ansvaret för upphandling av entreprenörer. En avgörande skillnad jämfört 

med flyget är det faktum att antalet punkter där ledsagning behövs är betydligt 

fler inom buss- och järnvägssidan.  

Storbritanniens organisation för ledsagning vid tågresor 

Grunden för Storbritanniens handikappolitik återfinns i Disability Discrimin-

ation Act från 1995, vilken säger att funktionshindrade ska ha samma möjlig-

heter och rättigheter i samhället som personer utan funktionshinder.  

 

I järnvägssektorn manifesteras handikappolitiken genom det följande. För att 

ett potentiellt järnvägsföretag ska beviljas licens krävs att operatören tar fram 

en policy – Disabled People’s Protection Policy (DPPP) – för 

funktionshindrade, som beskriver faciliteter och tjänster, däribland ledsagning, 

som erbjuds för resenärer med särskilda behov. Denna policy ska utarbetas 

utifrån fastställda råd och riktlinjer. Code of Practice: Train and Station 

Services och Guidance on Disabled People’s Protection Policies. Strategic 

Rail Authority (SRA), som utarbetat dessa riktlinjer, har genom Railways Act 

2005 upplösts. SRA:s ansvarsområden har förts till transportministeriets 

järnvägsgrupp (Department for Transport Rail Group). Riktlinjerna gäller 

emellertid fortfarande. Transportministeriets järnvägsgrupp har bland annat 

hand om frågor som befintliga och nya kontrakt för persontrafik.  

 

Samtliga järnvägsföretag måste delta i Assisted Passengers’ Reservation 

Service, vilket är ett system för att resenärer med särskilda behov ska kunna få 

information om hela järnvägssystemet, inklusive information om tillgänglig-

het vad gäller fordon och stationer. De brittiska järnvägsföretagen, genom 

branschorganisationen Association of Train Operating Companies (ATOC) är 

huvudman för detta system. Genom ett till systemet kopplat telefonnummer 

kan en resenär även boka ledsagning för alla stationer och linjer genom ett 

enda telefonsamtal – en form av one-stop-shop för tillgänglighet. Den första 

operatören i reskedjan åläggs att svara för att resenären får ledsagning på de 

stationer och linjer som ingår i reskedjan. Järnvägsföretag och stationsopera-

törer måste således samarbeta för att hela resan ska fungera.  

 

Intressant att notera är även att vid den första utgallringen vad gäller potenti-

ella järnvägsföretags anbud för ett nytt kontrakt, läggs betydande vikt vid 

vilken standard och vilka tjänster anbudsgivarna kommer att tillhandahålla 

resenärer med särskilda behov. 
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Organisationsbeskrivningar 

I föregående kapitel beskrevs behovet av en samordning för att hålla ihop en 

annars uppdelad struktur. Hur ansvar ska fördelas och vilka organisationer 

som berörs är inte klarlagt inom området. I följande avsnitt beskrivs myndig-

heter och organisationer som på något sätt skulle kunna beröras av en framtida 

organisation för ledsagning. 

Myndigheter  

I Regeringens proposition Moderna transporter, går det att läsa att Banverket 

och Vägverket bör ges uppdrag att gemensamt leda en nationell kraftsamling 

för att göra kollektivtrafiken användbar för funktionshindrade. Vidare före-

slogs att tillgängligheten för funktionshindrade ska ökas genom fysiska åt-

gärder, bättre information och personlig assistans. En trafikslagsövergripande 

planering ska genomföras. 

 
Banverket 
Banverket har ett sektorsansvar för järnvägssektorn samt att – i samverkan 

med de andra transportslagen – erbjuda resenärer och godstransportkunder 

prisvärda, pålitliga och miljöanpassade transporter. 

 

Sektorsarbetet utförs inom banhållning, trafikstyrning, myndighetsutövning 

och i sektorsuppgifterna. Sektorsuppgifterna omfattar bl.a. stöd till regeringen 

i övergripande frågor och samordning. 

Ett bra samarbete mellan Banverket och järnvägens många intressenter är en 

förutsättning för ett effektivt sektorsarbete. 

 

I Banverkets regleringsbrev från Regeringen för år 2007 under kapitlet Verk-

samhetsgren, Ett tillgängligt transportsystem, beskrivs bl.a. följande mål: 

 Andelen personer med funktionshinder, och andra grupper med 

särskilda behov, som kan utnyttja järnvägstransportsystemet ska öka. 

Senast år 2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för 

personer med funktionshinder. 

 

Vägverket 
Vägverkets sektorsuppgifter är att samverka och samordna insatser med berör-

da aktörer, bland annat genom att träffa överenskommelser, ge stöd, upphand-

la tjänster, tillhandahålla grunddata samt initiera forskning och utveckling. 

  

Till sektorsuppgifterna hör bl.a. även det övergripande ansvaret för handi-

kappanpassning av väg- och kollektivtrafiken samt ansvar för utvecklingen av 

kollektivtrafiken. 

 

Vägverket ska särskilt verka för ökad tillgänglighet - användbarhet och orien-

terbarhet - för personer med funktionsnedsättningar när det gäller vägar, gång-

banor, cykelvägar, hållplatser och rastplatser i det statliga vägnätet. 
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Vägverket har ett tydligt utpekat ansvar för kollektivtrafiken på väg. De 

ska vara pådrivande, stödjande och kunskapsutvecklande gentemot övriga 

aktörer och systemutformare för hela kollektivtrafiken. Detta arbete ska ske i 

samarbete med andra sektorsmyndigheter, framför allt övriga trafikverk. Väg-

verket ska även stödja forskning och utveckling inom området. 

 

I Vägverkets regleringsbrev från Regeringen för år 2007 under kapitlet Verk-

samhetsgren, Ett tillgängligt transportsystem beskrivs bl.a. följande mål: 

 Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransport-

systemet, inklusive kollektivtrafik, ska öka. Senast 2010 bör kollektiv-

trafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.  

 

Rikstrafiken 
Rikstrafiken är, tillsammans med övriga trafikverk, en myndighet under När-

ingsdepartementet och ska medverka till att förverkliga transportpolitiken, till-

sammans med trafikverken (Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfarts-

verket) och andra myndigheter. 

 

Rikstrafiken har två huvuduppgifter: 

 upphandling av trafik (flyg, tåg, båt, buss) 

 utveckling och samordning av kollektiv persontrafik i hela landet 

 

Rikstrafikens uppgift är att ur resenärens perspektiv arbeta för ett samverk-

ande långväga kollektivt persontrafiksystem av buss-, båt-, flyg- och tågtrans-

porter. Andra viktiga uppgifter är att arbeta för att öka tillgängligheten för per-

soner med funktionshinder och att verka för att jämställdheten beaktas inom 

kollektivtrafiken. 

 

I arbetet ingår att kartlägga brister i den långväga kollektivtrafiken. De ska 

även för statens räkning upphandla långväga kollektivtrafik som inte bedrivs 

av trafikhuvudmännen (länstrafikbolagen) eller de kommersiella trafikutöv-

arna, men som är transportpolitiskt motiverad. 

 

Enligt Rikstrafikens verksamhetsplan för 2007 så ska myndigheten bl.a.:  

 verka för samordning och utveckling i den interregionala kollektiv-

trafiken  

 kartlägga brister i den interregionala kollektiva persontrafiken  

 svara för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad inter-

regional kollektivtrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens 

regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.  
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Rikstrafiken ska bl.a. också:  

 verka för att information, tidtabeller och biljettsystem samordnas  

 verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel 

samordnas  

 

Rikstrafiken har dock föreslagit regeringen att ansvaret för samordning för 

funktionshindrade begränsas till den trafik som myndigheten är engagerad i 

genom upphandling eller samverkansavtal. Ingen ytterligare verksamhet plan-

eras därför inom området.  

 

Handisam 
Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, som är en myndig-

het under Socialdepartementet, har ett samverkande ansvar mellan de statliga 

sektorsmyndigheterna i handikappfrågor. Eftersom ledsagning är en transport-

tjänst, bereds frågan under Näringsdepartementets trafikverk, men med Handi-

sams särskilda kompetens inom handikappområdet bör även denna myndighet 

beaktas i ledsagningssammanhang.  

 

I Handisams regleringsbrev 2007 står bland annat följande att läsa: 

 Handisam ska bidra till att myndigheternas förutsättningar att genom-

föra handikappolitiken förbättras. Handisam ska i samråd med sektors-

myndigheterna sammanställa, analysera och värdera sektorsmyndig-

heternas arbete för att uppnå de handikappolitiska målen. Handisam 

ska, om man bedömer att det finns behov av det, lämna förslag på fort-

satt styrning av detta arbete. 

 

Statliga organisationer 

Svenska staten äger ett antal aktiebolag och driver dessa med affärsmässiga 

mål. Förutom bolagen finns även det nybildade Statens Stationsråd. I detta 

kapitel beskrivs dessa organisationer. 

 

SJ AB 
SJ ägs till 100 % av Svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. SJ 

konkurrerar idag med övriga operatörer om att få trafikera olika sträckor i 

järnvägsnätet men har även monopol på vissa sträckor. De har idag en 

fungerande ledsagarservice på de cirka 70 viktigaste knutpunkterna i landet. 

Årligen utförs drygt 20 000 ledsagningar, både av egen personal men även 

med hjälp av extern personal.  

 

Jernhusen AB 
Jernhusen ska bl.a. tillgodose resenärernas behov av trygghet och service på 

stationerna. De utvecklar stationerna och gör de mer flexibla och tillgängliga. 

Deras ansvar upphör oftast direkt utanför stationsbyggnaden där kommunen 

eller annan fastighetsägare tar vid. De ansvarar inte heller för plattformar, 

vilket är Banverkets ansvar. Jernhusen utför i dagsläget ingen ledsagning. De 
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har ett dotterbolag i SRAB som bland annat upphandlar funktionen väntsal, 

som en del av Jernhusen AB:s affärsområde. 

 

SRAB 
SRAB står för Svenska Reseterminaler AB och är alltså både ett helägt dotter-

bolag till Jernhusen och ett av deras affärsområden. De hyr 140 väntsalar och 

erbjuder dessa till trafikoperatörer som i sin tur upplåter dem för sina passa-

gerare. 117 av väntsalarna finns idag i stationer som ägs av Jernhusen och 23 i 

stationer med andra fastighetsägare.  

 

Ny myndighet 

Transportinspektionen 
Denna nya myndighet ska enligt regeringens direktiv bli en myndighet för alla 

de fyra transportslagen. I samband med att den bildas, läggs Järnvägsstyrelsen 

och Luftfartsstyrelsen ner och deras verksamhet överförs till Transportinspek-

tionen. På samma sätt skiljs Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen 

från Sjöfartsverket respektive Vägverket och överförs till den nya myndighet-

en. Men även andra delar av Banverket och Vägverket samt Rikstrafiken på-

verkas när Transportinspektionen bildas. Enligt utredningen ska arbete med 

föreskrifter, tillsyn, tillstånd och register inom transportsektorn föras över till 

den nya myndigheten.  

 

Organisationsutredningen ska vara klar i maj 2008. Avsikten är att Transport-

inspektionen ska börja sin verksamhet 1 januari 2009.  

 

Andra organisationer 

Förutom statligt styrda organisationer så finns det andra organisationer inom 

kollektivtrafiken. Trafikhuvudmännen har det regionala kollektivtrafik-

ansvaret. De två största samarbetsorganisationerna är Svenska Lokaltrafik-

föreningen (SLTF) och Samtrafiken. Här beskrivs dessa organisationer. 

 

Trafikhuvudmännen 
De flesta trafikhuvudmännen ägs av respektive landsting samt länets kom-

muner. En vanlig fördelning är att landstinget då äger 50 % och att resterande 

50 % delas mellan kommunerna. En annan variant till ägande är att trafik-

huvudmannen ägs helt av landstinget eller regionen. SL ägs av Stockholms 

läns landsting och Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. I ett 

fåtal exempel så har fortfarande kommunen själv hand om sin trafik.  

 

Trafikhuvudmännen har vanligtvis inget vinstkrav utan ska göra nollresultat 

genom att nettokostnaden för trafiken faktureras respektive ägare. Hur stor del 

av kostnaderna som täcks av biljettintäkter och hur stor del som huvud-

mannens ägare bekostar genom skatteintäkter skiljer sig runt om i landet. 
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Samordning av frågor så som taxor, standard, tekniska lösningar m.m. genom-

förs i huvudsak genom samarbetsorganen, SLTF och Samtrafiken. (Läs mer 

under respektive organisation) 

 

Flera huvudmän har idag system för ledsagning. 

 

SLTF 
SLTF:s är en medlemsorganisation vars ambitioner är att stärka kollektiv-

trafikens konkurrenskraft. Det sker huvudsakligen genom intressebevakning, 

information och opinionsbildning samt affärs- och marknadsutveckling. SLTF 

har regelbundna kontakter och samverkan med departement, myndigheter, 

Sveriges kommuner och landsting, trafikhuvudmännen, närstående organisa-

tioner såsom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), 

Bussbranschens Riksförbund (BR) m.fl. 

SLTF är en av delägarna av bolaget SLTF Resekortet i Sverige AB. Rese-

kortet är ett samordnande kollektivtrafikkort för Norden. Kortet är tänkt att 

göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärerna genom ett enhetligt och 

smidigt betalsystem. Genom Resekortet ska det bli möjligt att resa med 

regional- och lokaltrafik över läns- och landsgränser på ett och samma kort.  

För att kortet ska fungera måste olika aktörers betalsystem fungera tillsam-

mans och kommunicera med varandra. Därför har aktörerna enats om en 

gemensam standard för kortets teknik. 

 

Samtrafiken 
Samtrafiken ägs gemensamt av flera entreprenörer som exempelvis Arlanda 

Express, Veolia Transport, Destination Gotland, SJ, Swebus Express, Tåg-

kompaniet och alla trafikhuvudmän.  

 

Samtrafiken beskriver sin verksamhet med att de samordnar hela landets koll-

ektivtrafik med hjälp av rikstäckande lösningar för att uppnå enhetlighet. 

Deras mål är att förenkla för de som reser kollektivt, genom att underlätta 

byten mellan olika färdsätt och trafikföretag. Exempel på samverkan: 

 

 Taxe- och biljettsamverkan (Säkerställa hela resan på en biljett med 

samma taxeregler under hela resan) 

 Samverkan för trygga bytesresor (Säkerställa Kom-fram-garanti) 

 Stationssamverkan (Säkerställa attraktiva bytespunkter) 

 

Samtrafiken är även ansvarig för ResPlus, dvs. en enhetlig samtrafiktaxa och 

genomgående biljetter som sammanbinder mer än 3 000 orter i alla kommuner 

i Sverige.  

 

De har även, tillsammans med Hela Resan AB, resguiden ResRobot. Det är en 

Internetbaserad tjänst som ger detaljerad och lättillgänglig information om 

resor med alla typer av kollektiva och privata transportmedel och är den enda 
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plats där all trafikinformation i Sverige finns samlad på ett och samma ställe. 

Där finns tidtabeller för tåg, buss, båt och flyg samt vägkartor. Det diskuteras 

för närvarande en utveckling av systemet så att det också kan hantera biljett-

bokningar och eventuellt även ledsagningsbokningar. ResRobot är skapad i 

syfte att:  

 vara neutral i valet mellan olika transportsätt och bolag 

 omfatta resor inom hela Sverige 

 

Hela Resan AB  
Projektet Hela Resan initierades av RTS, Rese- och Turistnäringen i 

Sverige, år 2002. Sedan starten har det drivits tillsammans med Samtrafiken, 

Rikstrafiken, dåvarande myndigheten Turistdelegationen, Nutek, Vägverket, 

Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Hela Resan AB bildades år 

2006 med RTS som huvudman. Med RTS som ägare kan Hela Resan anses 

som neutrala mellan alla transportslag i Sverige. Dock ingår inte de största 

trafikhuvudmännen. 

 

För- och nackdelar med olika aktörer  

I detta kapitel beskrivs de för- och nackdelar som identifierats hos de olika 

organisationerna utifrån följande kriterier: 

 

1. För ett fungerande rikstäckande ledsagningssystem behövs en rikstäckande 

organisation som kan samordna detta system.  

2. Ansvarig organisation bör ha en god kompetens om upphandlingar inom 

trafiksektorn.  

3. Att organisationen ansvarar för andra resenärsfrågor och därigenom har ett 

resenärsperspektiv, stärker organisationens möjlighet att förverkliga ett fram-

tida attraktivt kollektivtrafiksystem.  

Har organisationen en tyngdpunkt i verksamheten där själva kollektivtrafik-

resan finns i fokus, och inte förvaltning eller byggande av infrastrukturen, be-

döms detta positivt ur det eftersträvade resenärsperspektivet.  

4. För att få med alla aktörer, krävs en stark organisation med stort förtroende 

hos samtliga delaktiga parter. Stora organisationer med stora ansvarsområden 

har större inflytande än mindre organisationer. Likaså bedöms väl etablerade 

organisationer ha större inflytande än relativt nya.  

5. Ett stort och brett kontaktnät inom samtliga transportslag är en fördel för att 

kunna anpassa ledsagningsorganisationen till lokala förutsättningar och för att 

lättare få signaler om att systemet fungerar.  

6. Ett fungerande ledsagningssystem bör vara förverkligat senast år 2010, 

enligt bl.a. propositionen "Från patient till medborgares" intentioner. Tidplan-

en för att ta fram ledsagningstjänsten är relativt kort, vilket förutsätter att 

ansvarig organisation snabbt kan komma igång.  

7. För att kunna utforma ett tillgängligt och attraktivt system, behövs särskild 

funktionshinder- och tillgänglighetskompetens. Dessa kunskaper kan även 

förvärvas beroende på vilka personer som knyts till uppdraget. 
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Banverket och Vägverket: 

1. har tillsammans en rikstäckande verksamhet för både väg och järnväg, om 

man bortser från de kommunala gatunäten.  

2. har båda stor erfarenhet av rikstäckande upphandlingar. Upphandlingarna 

berör i första hand infrastruktur.  

3. har sin verksamhet riktat mot organisationer i form av infrastruktur, 

lagstiftning m.m. i huvudsak men också till viss mot konkreta resenärsfrågor. 

4. är statliga verk som arbetar direkt under Näringsdepartementet och har där 

en stark kanal för inflytande. 

5. har med sin rikstäckande verksamhet, med olika regionala kontorseta-

bleringar, och sina kontakter med departementet ett väldigt brett kontaktnät. 

6. är båda väl fungerande organisationer vilket är en förutsättning för att 

snabbt kunna bygga upp en verksamhet som ledsagningen. Eftersom två 

organisationer berörs, krävs troligen viss tid för att hitta samarbetsformerna 

mellan de båda verken. 

7. arbetar med tillgänglighet och fysiska lösningar för funktionshindrade och 

har idag egen kompetens inom tillgänglighetsområdet.  

 

Rikstrafiken: 

1. handlar upp trafik, spritt över hela landet. Men är inte rikstäckande i det av-

seendet att de ansvarar för alla sträckor i Sverige utan endast för dem som inte 

anses lönsamma.  

2. har en del upphandlingar men inte i den mängd så att de kan anses som 

stora upphandlare. Den upphandling som Rikstrafiken gör är ofta transport-

tjänster och inte servicetjänster. 

3. har sin inriktning mot de sträckor som idag inte anses lönsamma. 

Rikstrafiken skapar tillgänglighet för de personer som bor längs dessa sträckor 

genom upphandling av trafik. Dock har de inte längre det övergripande 

ansvaret för samordning för funktionshindrade.  

 
Riks-

täckande
1
 

Upp-

hand-

ling
2
 

Rese-

närs-

pers-

pektiv
3
 

Starkt 

inflyt-

ande
4
 

Brett  

kontakt-

nät
5
 

Kort  

Tidplan
6
 

Tillgäng-

lighets-

kom-

petens
7
 

Banverket/Vägverket + + - + + + + 

Rikstrafiken - - - - + + + 

Handisam + - - - - + + 

SJ - + + - - + + 

Jernhusen/SRAB - + + - + + + 

THM + + + + + - + 

SLTF + - + - + - + 

Samtrafiken + - + + + - + 

Hela Resan AB + - + + + + + 

        

Transportinspektionen + - - + + - + 

Annan ny organisation*        
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4. har genom det minskade samordningsansvaret även minskat sitt inflytande 

inom tillgänglighetsområdet i stort.  

5. har trots en liten organisation ett brett kontaktnät inom branschen.  

6. har en liten och väl fungerande organisation vilket är en förutsättning för att 

snabbt kunna bygga upp en verksamhet som ledsagning.  

7. har tidigare haft särskilt anställd personal inom området kopplat till samord-

ningsansvaret. Delar av denna kompetens arbetar fortfarande kvar inom orga-

nisationen. 

 

Handisam: 

1. ser till hela landets handikappfrågor.  

2. är en statlig myndighet, men gör idag inte några upphandlingar inom trafik-

området. 

3. är en myndighet som mestadels ser över regleringar, initierar handikap-

projekt m.m. De arbetar dock inte med specifika resenärsfrågor. 

4. har med en tydlig fokus på handikappfrågor endast inflytande inom dessa 

frågor. 

5. har ett stort kontaktnät när det gäller handikapprörelsens organisationer, 

kommuner och statliga organisationer. Dock är kontaktnätet inte lika tydligt 

bland entreprenörer och operatörer. 

6. är en liten och fungerande organisation som har vana av att arbeta med 

organisationer med intresse för tillgänglighetsfrågor vilket ger förutsättning 

för att snabbt kunna bygga upp en verksamhet som ledsagningen. 

7. har av naturliga skäl en stark kompetens i handikapp- och tillgänglighets-

frågor samt stor förståelse för samtliga funktionshinder. 

 

SJ AB:  

1. anses inte ha ett rikstäckande intresse längre eftersom flera sträckor längs 

landets järnvägar trafikeras av andra entreprenörer, t.ex. Tågkompaniet, 

Arlanda Express m.fl.  

2. har erfarenhet och vana av att handla upp servicetjänster. Det rör sig om 

ledsagning, städning, service ombord m.m. 

3. har av naturliga skäl ett resenärsperspektiv då verksamhet bygger på att öka 

antalet resande. 

4. är visserligen ett affärsdrivande men har ändå fortfarande starkt inflytande 

som en stor aktör på marknaden.  

5. har genom sin affärsdrivande roll en konkurrens situation som gör att deras 

kontaktnät inte är naturligt att använda för samordning av ledsagning.  

6. är en organisation med lång erfarenhet av servicetjänster och tillgänglig-

hetsfrågor vilket är en förutsättning för att snabbt kunna bygga upp en verk-

samhet som ledsagningen. 

7. har redan idag en väl fungerande ledsagartjänst och har under flera års tid 

haft egen kompetens inom tillgänglighetsområdet. 

 

Jernhusen/SRAB:  

1. förvaltar stationer över hela landet men ansvarar idag bara för en del av 

landets totala antal stationer och har därför inget rikstäckande helhetsansvar.  
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2. har stor erfarenhet av upphandling av servicetjänster, såsom städning, be-

vakning m.m.  

3. arbetar för att få tillgänglighet och service, med fokus på väntsalarna. 

4. har begränsat inflytande eftersom de endast har hand om en del av landets 

stationer.  

5. arbetar mot många aktörer. Det är kommuner, trafikhuvudmän, trafik-

verken, entreprenörer. 

6. har med sitt kontaktnät över hela landet och en väl fungerande organisation 

en bra förutsättning för att även hinna bygga upp en ledsagningstjänst. 

7. har genom SRAB uttalad ambition att stärka väntsalsfunktionen där också 

tillgänglighetsfrågor är en viktig del. Har idag ingen egen uttalad kompetens 

inom tillgänglighetsområdet.  

 

Trafikhuvudmännen (THM):  

1. finns i hela landet men förutsättningarna för deras verksamhet varierar 

mellan olika regioner. Samarbetet mellan regionerna sker idag i huvudsak 

genom samarbetsorganisationer så som SLTF och Samtrafiken. 

2. har erfarenhet och vana av att handla upp både transporttjänster och 

servicetjänster som ledsagning, städning m.m. 

3. har av naturliga skäl ett resenärsperspektiv då verksamhet bygger på att öka 

antalet resande. 

4. är med sitt huvudmannaskap starka aktörer inom kollektivtrafiken i 

respektive område.  

5. har i sina regionala roller breda regionala kontaktnät som underlättar lokala 

lösningar.  

6. är etablerade verksamheter som relativt snabbt kan få igång regional 

ledsagning. En rikstäckande samordning är däremot svårare att skapa snabbt 

då det idag inte finns någon färdig organisation för detta. 

7. några trafikhuvudmän har egen tillgänglighetskompetens i organisationen 

medan andra köper in kompetensen vid behov. 

 

SLTF: 

1. är en intresseorganisation med samtliga trafikhuvudmän som medlemmar 

och anses därför vara rikstäckande. 

2. är en intresseorganisation och har inte fokus på att upphandla några tjänster 

eller någon trafik. 

3. har ett engagemang för att öka resandet och en resenärsfokus i sin 

verksamhet. 

4. arbetar mycket med samordning mellan trafikhuvudmännen och för deras 

talan i olika frågor. Men SLTF har inget eget beslutsmandat, även om deras 

åsikter ofta kan väga tungt i vissa beslutsförfaranden. 

5. har som intresseorganisation med många medlemmar ett brett kontaktnät.  

6. är en fungerande organisation, men har idag ingen liknande verksamhet 

som ledsagning. Då SLTF är en medlemsorganisation krävs det att 

medlemmarna anser att ledsagningen passar in under organisationens 

verksamhet för att snabbt kunna agera. 

7. har tillgänglighets- och handikappfrågor som ett viktigt verksamhetsområde 

med god kompetens inom desamma. 
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Samtrafiken: 

1. är en rikstäckande organisation med både operatörer, trafikhuvudmän m.fl. 

som medlemmar. Vissa medlemmar kan ses som potentiella utförare av 

tjänsten ledsagning.  

2. är en intresseorganisation och har inte fokus på att upphandla några tjänster 

eller någon trafik. 

3. har ett engagemang för att öka resandet och en resenärsfokus i sin 

verksamhet. 

4. bedöms, med en bred medlemsorganisationsstruktur, också ha ett starkt in-

flytande i dessa frågor. 

5. har med alla sina medlemsorganisationer ett stort kontaktnät inom alla de 

fyra transportslagen. 

6. är en fungerande organisation, men har idag ingen liknande verksamhet 

som ledsagning. Då Samtrafiken är en medlemsorganisation krävs det att 

medlemmarna anser att ledsagningen passar in under organisationens 

verksamhet för att vilja engagera sig i frågan. 

7. har ett brett arbetsområde som även innefattar tillgänglighetsfrågor. 

 

Hela Resan AB:  

1. har ett rikstäckande intresse för att kunna utveckla sitt nationella reseplane-

ringsverktyg som är en utveckling av ResRobot. 

2. är i huvudsak bildat för att ha hand om reseinformationsfrågor och upp-

handlar inte några tjänster eller någon trafik. 

3. arbetar ur ett resenärsperspektiv. ResRobot samlar trafikinformation och 

tidtabeller för tåg, buss, båt och flyg på ett ställe. 

4. bedöms, med dess ägare kunna ha ett starkt inflytande i dessa frågor. 

5. har med sina ägare ett kontaktnät inom alla de fyra transportslagen. 

6. är en fungerande organisation, men har idag ingen liknande verksamhet 

som ledsagning. 

7. har ett perspektiv på hela resan som en viktig verksamhetsidé.  

 

Transportinspektionen: 

Eftersom myndigheten inte bildats ännu är uppgifterna nedan endast 

antaganden utifrån de uppgifter som finns idag om tänkta organisation. 

1. är en ny myndighet som skulle kunna ha tillsynsansvaret för hela transport-

sektorn i hela landet. 

2. antas ha tillsynsansvar över upphandlingar och övriga verksamheter men 

kommer inte själva att upphandla denna typ av tjänster. 

3. antas ha sin verksamhet riktad mot organisationer i form av förordningar, 

tillsyn, m.m. och inte mot konkreta resenärsfrågor. 

4. får som statlig tillsynsmyndighet ett tydligt inflytande. 

5. får, beroende på vilka personer som tillsätts, ett brett kontaktnät. Främst 

med tanke på att de övertar delar av trafikverkens sektorsuppgifter. 

6. blir en ny organisation och även om de förväntas ta över delar av sektors-

myndigheternas fungerande verksamhet, görs bedömningen att de kan få svårt 

att hinna organisera även ledsagningen. 
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7. får, beroende på vilka personer som tillsätts, en god förutsättning att bli en 

myndighet med en god kompetens för tillgänglighetsfrågor. 

 

Nybildad organisation 

*) Bedömningen av en ny organisation är väldigt beroende av vilka organisa-

tioner som ingår som medlemmar och vilken kompetens som tillförs själva 

organisationen.  

 

Framtida organisation? 

Dagens ansvar för infrastrukturen stationer och bytespunkter och ansvaret för 

själva resan ligger som beskrivits ovan hos en rad olika organisationer. Likaså 

finns det i dag olika legala förutsättningar inom kollektivtrafik på järnväg och 

med buss. Detta gör att ett samordnat system där ledsagning kan erbjudas 

inom båda systemen måste regleras på ett sätt så att systemen fungerar 

tillsammans. Innan stationsförvaltare har utpekats i det svenska systemet är 

det svårt att få en klar bild av vem eller vilka som bör ha ansvaret för 

ledsagning inom systemens olika delar. Likaså är det svårt att hitta en tydlig 

form för den samordning, som är nödvändig för att resor med flera olika 

transportföretag ska fungera. Vilka stationer som anses vara bemannade av 

stationsförvaltaren och där ledsagning därmed ska utföras, bör också 

klarläggas. Av detta följer även behovet av att på övriga bytespunkter där 

ledsagning föreslås erbjudas utöver förordningen peka ut ansvarig aktör.  

 

I avvaktan på att begreppet stationsförvaltare inklusive ansvar och utpekande 

av ansvarig aktör utreds kan inga färdiga förslag på hur ledsagningssystemet 

ska organiseras och regleras framläggas. När ett beslut har fattats kan 

utredningen fortsätta och förslag till organisation och ansvar presenteras. 

Förslagen bör sedan ligga till grund för eventuella utpekande av ansvar inom 

de områden som inte regleras enligt EG:s förordning.  
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Åtgärder Infrastruktur 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Åtgärda stationer inom det prioriterade nätet fram till år 
2010. Totalt ca 20 stationer BV 1 2010 Totalt finns 100 milj kr under åren 2007-2010. Alla stationer i det 

prioriterade nätet kommer inte att åtgärdas. 

Åtgärda stationer inom det prioriterade nätet fram till år 
2015. Resterande 130 stationer fram till 2015. BV 2 2015 Genomförandet är beroende av medelstilldelningen i kommande 

infrastrukturplanering och ska ses som en ambitionsnivå. 

Invändigt åtgärda stationshusen fram till 2010. Totalt ca 20 
stationer Jernhusen 1 2010  

Invändigt åtgärda stationshusen fram till 2015. Resterande 
stationer i det prioriterade nätet. Jernhusen 2 2015  

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
statliga nationella vägnätet fram til 2010 VV 1 2010  

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
statliga regional vägnätet fram till 2010 VV 1 2010  

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
kommunala vägnätet fram till 2010 Kommuner 1 2010  

Åtgärda resecentrum/bytespunkter inom det prioriterade 
nätet i tätorter med >5000 invånare fram till år 2010 Kommuner/THM 1 2010  

Åtgärda en bytespunkt/busstation inom det prioriterade 
nätet i kommun med tätort < 5000 invånare fram till 2010 Kommun/THM 1 2010  

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
statliga nationella vägnätet fram till 2015 VV 2 2015 Genomförandet är beroende av medelstilldelningen i kommande 

infrastrukturplanering och ska ses som en ambitionsnivå. 

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
statliga regionala vägnätet fram till 2015 VV 2 2015 Genomförandet är beroende av medelstilldelningen i kommande 

infrastrukturplanering och ska ses som en ambitionsnivå. 

Åtgärda busshållplatser inom det prioriterade nätet på det 
kommunala vägnätet fram till 2015 Kommuner 2 2015  
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Åtgärder Infrastruktur 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Åtgärda resecentrum/bytespunkter inom det prioriterade 
nätet i tätorter med < 5000 invånare fram till år 2015 Kommuner/THM 2 2015  

Åtgärda en bytespunkt/busstation inom det prioriterade 
nätet i kommun med tätort < 5000 invånare fram till 2015 Kommuner/THM 2 2015  

Åtgärda båtbryggor med > 20 påstigande per dag i 
Stockholm och Göteborgs skärgård fram till 2010 Stat/Kommun/Fastighetsägare 1 2010  

Åtgärda båtbryggor med < 20 påstigande per dag i 
Stockholm och Göteborgs skärgård fram till 2015 Stat/Kommun/Fastighetsägare 2 2015  

Åtgärda skärgårdsterminaler i prionätet, enkla hinder till 
2010 Stat/Kommun/Fastighetsägare 1 2010 Antal: 3 (Sthlm, Vaxholm, Saltholmen) 

Åtgärda skärgårdsterminaler i prionätet, större arbeten till 
2015 Stat/Kommun/Fastighetsägare 2 2015 Antal: 3 (Sthlm, Vaxholm, Saltholmen) 

Åtgärda färjeterminaler/Gotlandstrafiken i prionätet, enkla 
hinder till 2010 Stat/Kommun/Fastighetsägare 1 2010 Antal: 3 (Nynäshamn, Visby, Oskarshamn) 

Åtgärda färjeterminaler/Gotlandstrafiken i prionätet, större 
arbeten till 2015 Stat/Kommun/Fastighetsägare 2 2015 Antal: 3 (Nynäshamn, Visby, Oskarshamn) 

Bryggor på det statliga vägnätet VV 1 2010 

Det rör två olika typer. DELS VV-ägda bryggor som används av 
skärgårdsbåtar och som ingår i redan befintlig text i tablån, DELS 
de bryggor som Vägverkets vägfärjor använder, där nästan alla 
passagerare kommer ombord sittande i bil eller buss. Men ett antal 
passagerare brukar komma till fots, och då finns vissa krav på 
bryggorna. 

Åtgärda flygstationer med > 100 000 påstigande per år för 
inrikestrafik inom det prioriterade nätet fram till 2010 KommunerLFV 1 2010 Fastighetsägare i vid på- och avstigning till vägnätet, tex buss, taxi 

Åtgärda flygstationer med > 100 000 påstigande per år för 
inrikestrafik inom det prioriterade nätet fram till 2015 KommunerLFV 2 2015 Fastighetsägare i vid på- och avstigning till vägnätet, tex buss, taxi 
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Åtgärder Infrastruktur 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Åtgärda stomlinjer inom större tätorter (buss/spårvagn/t-
bana/pendeltåg) inom det prioriterade nätet fram till år 2010 Kommuner/THM 1 2010 

Med detta menas Stockholm Göteborg Malmö och andra större 
tätorter med utpekade stomlinjer. Häri ingår inte stomlinjer i form av 
t.ex. sjukresor inom län och mellan län, jmf  Värmland och 
Gävleborg 

Åtgärda resterande stomlinjer inom större tätorter 
(buss/spårvagn/t-bana/pendeltåg) inom det prioriterade 
nätet fram till år 2015 

Kommuner/THM 2 2015 

Med detta menas Stockholm Göteborg Malmö och andra större 
tätorter med utpekade stomlinjer. Häri ingår inte stomlinjer i form av 
t.ex. sjukresor inom län och mellan län, jmf  Värmland och 
Gävleborg 

Fortsatt utveckling och utvidgning av det prioriterade nätet 
efter 2015 BV/VV 1 2009 Med hjälp av sektorn ta fram en plan över nätets fortsatta 

utvidgning. Hur får vi med stadstrafiken, hur prioritera 
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Åtgärder Fordon och farkoster 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Framtagande av råd och riktlinjer för tillgängliga tågfordon. BV 1 2008/2009 Enl TSD 

Framtagande av råd och riktlinjer för tillgängliga spårvagnar. BV/THM 1 2008/2009 Mha VGR och Göteborgs spårvägar 

Uppdatering av Buss 2000 till Buss 2010 SLTF 1 2008 Arbete pågår och beräknas vara klar nov 2008 

THM fortsätter ställa krav på tillgängliga fordon 
(buss/tåg/båt/spårvagn) i sina upphandlingar SLTF/THM 1 2008 Fortlöpande under hela perioden, ev ta fram kravspec, se tjänster 

Nyttja befintlig utrustning i fordon, t.ex. ramp, hiss, utrop etc, 
krav ställs på operatörer och entreprenörer THM/Rikstrafiken mfl 1 2008 Fortlöpande under hela perioden, ev ta fram kravspec, se tjänster 

Ombyggnad av bef tågfordon – tillgänglighetsanpassning ? 1  
Förutsättning att statsbidrag utgår. Vilka är berörda? THM, 
operatörer, Rikstrafiken BV? 

Ta fram utformning av tillsyn av fordon VV/BV 1 2009 Se på Sjöfartsverkets handböcker. Ev uppgift för nya "Transport 
Inspektionen" att genomföra inspektioner? 

FUD-verksamhet för att stimulera utvecklingen? BV/VV   
Hur kan vi nyttja FUD verksamheten i sektorn för att utveckla bättre 
fordon och tekniska lösningar för ökad tillgänglighet 
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Åtgärder Allmänna servicetjänster 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Fastslå kompetensnivå inom bemötande och utförande av 
servicetjänster för funktionshindrade SLTF 1 2008 SLTF/BR/Taxiförbundet/Branschföreningen för tågoperatörer/BV/VV 

Ställa krav på utbildning i upphandling av trafik THM/Rikstrafiken 1 2008 Under förutsättning att kompetensnivå är fastslagen 

Genomföra utbildningar inom bemötande och utförande av 
servicetjänster för funktionshindrade operatörer/entreprenörer 1 2008 Fortlöpande inom hela perioden. Alla transportslag.§§ 

Genomföra förordning för flyg Luftfartsstyrelsen 1 2008 Behörig myndighet, flygföretag, flygplatshållare, resebyråer. 
Implementerad juni 2008. Uppföljning planerad 2010 

Uppbyggnad av system för ledsagning ? 1 2010 Se särskilld utredning 

Framtagande av riktlinjer för drift och underhåll, stationer 
och busshållplatser, båtterminaler, på nationell nivå BV/VV, Sjöf 2 2009 

Planer av drift och underhåll av stationer och busshållplatser bör 
innehålla en lägsta kvalitet. Bygger på att anläggningen ska vara 
användbar i alla sina delar för personer med funktionshinder. 

Framtagande av riktlinjer för drift och underhåll av 
bytespunter/bussterminaler Kommuner/THM 2 2009 

Planer av drift och underhåll av bytespunkter/bussterminaler bör 
innehålla en lägsta kvalitet. Bygger på att anläggningen ska vara 
användbar i alla sina delar för personer med funktionshinder. 

Framtagande av riktlinjer för drift och underhåll av bryggor Sjöfartsverket 1 2009 Gäller alla bryggor och terminaler för persontransporter samt i 
samarbete med VV för VV bryggor 

Informationssystem biljett och bokning    
Se område A. Innehåller förslag till gemensamt 
biljettbokningssystem inklusive ledsagning, utbyggnad av 
stationsinfo, gemensamt telefonnummer för bokning av ledsagning, 

Kvalitetsnivåer för information för funktionshindrade    I samarbete med A's åtgärder 

Se över hantering och rutiner och regelverk för statsbidrag 
till bytespunkter och fordon. BV/VV 0 2007/2008 Arbete pågår på BV/VV. 
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Åtgärder Allmänna servicetjänster 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Upprätta krav för tillgänglighet avseende kvalitetsnivåer för 
funktioner vid upphandling av trafik SLTF 1 2008/2009 Rikstrafiken - löpande genomföra tvingande kvalitetsnivåer för 

funktionshindrade vid trafikavtal 

Ta fram plan och verktyg för uppföljning av utförda insatser 
avseende tillgänglighet för funktionshindrade i infrastruktur 
och fordon 

BV/VV 1 2009 Gemensamt med trafikverken och sektorn 

Följa upp utförda insatser avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade i infrastruktur BV/VV 2 2010 Gemensamt med trafikverken och sektorn 

Följa upp utförda insatser avseende tillgänglighet för 
funktionshindrade i fordon och farkoster SLTF/THM 2 2010 Gemensamt med sektorn 

Uppföljning av arbetssättet mot målet 2010 BV/VV 2 2010 Sektorn, hur har arbetet bedrivits, lärdom och hur det fortsatta 
arbetet kan förbättras 

Ta fram system för uppföljning och mätning av resenärers 
upplevda tillgänglighet till resan Trafikverken 1 2009 

Inkl bemötande, information, kopplade resor, resenärsstöd m.m. 
Hur hanterar vi hela resan perspektivet? Vad om Boverkets 
uppföljning av HIN/ALM? 

Ta fram indikatorer för att mäta tillgänglighet på nordisk nivå BV/VV 1 2008 Arbetet sker på uppdrag av Nordiska samarbetsorganet för 
handikappfrågor NSH och Nordiska ministerrådet 

Förtydligande av HIN Boverket 1 2008/2009 I samband med ev revidering/uppdatering av föreskrifter 

Tillämpning av HIN i resenärsmiljöer BV/VV 1 2008 Bättre styrning och ledning, internt arbete samt information till 
externa konsulter och byggföretag 

Tillgängligheten i den fysiska miljön följs upp och 
kvalitetssäkras. Kommuner/SKL  2008 

Den bästa uppföljningen är den som görs lokalt, i kommunen. Som 
enskild kommun behöver man inte uppföljning på nationell nivå. 
Som stöd för uppföljning kan rutiner och rättvisa nyckeltal behöva 
utvecklas. Kanske som ett fördjupat led i Handisams modell? 

Uppföljning av kommuner avseende tillgänglig fysisk 
utemiljö. SKL  2008 Utveckla vad som ingår! 
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Åtgärder Allmänna servicetjänster 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Tydliggöra och sprida information ang utformning av fysisk 
miljö, tex utformning av busshållplatser, vägen till hållplatser SKL 1 2008 

Med hjälp av sektorn genomföra informationsdagar vid ett par 
tillfällen varje år med början år 2008. Medverkande Trafikverken 
och Boverket samt SKL och SLTF m.fl 

Gemensamma seminarium om KOLLframåt och HIN med 
kommuner BV/VV 1 2008 Tillsammans med SKL, Boverket m.fl 

Tillhandahålla reseträning för funktionshindrade SLTF/THM 1 2008 Gemensamt m operatörer m.fl.  Detta gäller främst den dagliga 
resan varför en stor del av ansvaret bör ligga på SLTF/THM 

Marknadsföring av det prioriterade nätet inkl 
ledsagningstjänsten, reseträning SLTF/THM 1 2008 

Marknadsföring av de tjänster som finns att tillgå för att få fler 
funktionshindrade (och ev övriga) att resa kollektivt. I huvudsak 
gäller detta den dagliga resan varför en stor del av ansvaret bör 
ligga på SLTF/THM 
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Övriga åtgärder 

Åtgärd/Aktivitet 
Ansvarig aktör för att driva 

projektet vidare Prio Till resenär Kommentar 

Utreda stationsförvaltaren - peka ut ansvar och aktör Ingen ansvarig aktör utpekad 1  

I EG:s Förordningen om passagerares rättigheter och skyldigheter 
inom tågtrafiken, som beslutades i september 2007 och träder i 
kraft 2009, införs termen ”station manager – stationsförvaltare”, som 
getts ansvar för resenär i samband med resan samt ansvar för att 
tillhandahålla ledsagningstjänsten på bemannade stationer. 
Begreppet måste utredas och en ansvarig aktör utpekas. 

Ansvar för resenären i resans olika delar - bör ingå i 
utredningen av stationsförvaltaren Ingen ansvarig aktör utpekad 1  

Fortsätta arbetet med att tydliggöra ansvarsroller för resenären i 
resans olika delar. Bör utredas tillsammans med ”station manager – 
stationsförvaltare”. 

Fortsatt utredning av ledsagningstjänsten Ingen ansvarig aktör utpekad 1 2010 Organisation och ansvar återstår. Är kopplat till begreppet 
stationsförvaltare. 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Sammanfattning 
 
De viktigaste förslagen utgår från de framgångsfaktorer som har 
störst betydelse för att kollektivtrafikens marknadsandelar ska öka 
utifrån perspektivet roller, ansvar och avtal. Dessa är:   
 

1. Ta tillvara varje aktörs drivkraft för att arbeta mot 
gemensamma mål 
Drivkraften och målet för entreprenörerna som kör trafiken 
är att tjäna pengar. Politikerna i kommuner och landsting, 
som äger trafikhuvudmännen och beslutar om ägarbidraget 
till sin trafikhuvudman, har samhällsnytta och att uppnå 
olika politiskt fastslagna samhällsmål som drivkraft. 
Trafikhuvudmännens drivkraft är att med utgångspunkt från 
ägarnas direktiv på det mest kostnadseffektiva sättet 
upphandla, planera, marknadsföra och informera om 
trafiken. Istället för att, som i dag ofta, betrakta parternas 
drivkrafter och mål som målkonflikter bör varje aktörs 
drivkraft tas till vara och utnyttjas för att nå gemensamma 
mål. 

 
2. Utveckla rollfördelningen mellan aktörerna 

Ta tillvara trafikhuvudmannasystemets styrka till 
samordning utifrån ett hela-resan-perspektiv genom att 
trafikhuvudmännen även i fortsättningen håller samman 
helheten. Rollfördelningen mellan trafikhuvudmän och 
operatörer behöver däremot förändras så att entreprenörerna 
får möjlighet att utveckla och leverera bra tjänster som 
lockar fler resenärer och som operatörens personal kan 
känna tillfredsställelse över. Ansvarsfördelningen mellan 
trafikhuvudmän och operatörer bör därför utvecklas genom 
att entreprenörerna ges större inflytande över 
”verktygslådan”: trafikplanering, tidtabellsläggning, 
marknadsföring och prissättning.  

 
3. Få till stånd en kulturförändring hos trafikhuvudmän, 

operatörer samt kommuner och landsting/regioner  
Kulturen måste förändras på flera sätt. Dagens 
kollektivtrafik utmärks till stor del av stark kostnadspress 
och, genom de s.k. bruttoavtalen, fokus på produktion 
istället för resenärernas behov och krav. För att 
kollektivtrafikens marknadsandelar ska öka behöver 
kulturen förändras så att kollektivtrafiken går från 
produktions- och kostnadsfokusering till fokus på service 
och högre intäkter genom fler resenärer. Till detta kommer 
att såväl upphandlingarna som trafikavtalen är mycket 
detaljerade vilket hämmar operatörernas kreativitet och 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

utrymme för att ta initiativ som lockar fler resenärer. 
Kulturen måste därför förändras genom att kollektivtrafiken 
går från detaljupphandlingar och detaljstyrning av 
entreprenörerna till funktionsupphandling och målstyrning. 
För att komma tillrätta med kollektivtrafikens röriga 
kundbegrepp bör den som möter resenären också ta ansvar 
för resenärsrelationen. 

 
4. Motverka underskottsfinansieringens negativa effekter 

Dagens system med underskottsfinansiering, som innebär 
att trafikhuvudmännens ägare täcker de kostnader som inte 
finansieras av biljett- och reklamintäkter, medför att ett ökat 
kollektivtrafikresande i vissa fall ökar kostnaderna mer än 
intäkterna för trafikhuvudmannen. Det är t.ex. ofta fallet 
under högtrafik. När resenärerna blir fler och kostnaderna 
ökar riskerar kollektivtrafikens ”jordfelsbrytare” att slå till 
genom att besparingsåtgärder sätts in i form av indragen 
trafik eller höjningar av biljettpriserna, vilka i sin tur 
minskar antalet resenärer.  

 
5. Ta tillvara effektiviseringsmöjligheterna för att öka utbudet 

Det finns en lång rad kostnader och mindre effektiva 
lösningar som varken leder till fler resenärer eller höjd 
kvalitet. Om dessa resurser utnyttjas bättre av 
kollektivtrafikens aktörer kan vi i framtiden erbjuda mer 
kollektivtrafik utan att kostnaderna stiger. Genom att öka 
standardiseringen av fordonen, minska osäkerheterna i 
trafikavtalen, sprida ut trafikstarterna över året eller 
successivt sätta in nya fordon i trafik, planera tidtabellerna 
mer effektivt finns det utrymme att öka utbudet av 
kollektivtrafik, vilket lockar fler resenärer. 

 
Dessa framgångsfaktorer hänger intimt samman, förstärker 
varandra och är till stor del beroende av varandra för att effekten 
ska bli så stark som möjligt,  
 
Utveckla och använd styrtal och mål för kollektivtrafikens 
utveckling 
För att ta tillvara varje aktörs drivkraft för att arbeta mot 
gemensamma mål, utveckla rollfördelningen mellan aktörerna, 
utveckla rollfördelningen mellan aktörerna, få till stånd en 
kulturförändring hos trafikhuvudmän, operatörer samt kommuner 
och landsting/regioner bör styrtal och mål sättas upp för 
kollektivtrafikens utveckling inom två områden: 
    För det första bör konkreta mål formuleras som syftar till att ta 
tillvara och synliggöra kommunernas, landstingens/regionernas och 
trafikhuvudmännens drivkraft och arbete för uppnå en rad 
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samhälleliga mål, i första hand de transportpolitiska delmålen. 
Dessa mål bör fungera som styrtal.  
    För det andra bör mål formuleras som syftar till att ta tillvara 
operatörernas drivkrafter i arbetet mot gemensamma mål, utveckla 
rollfördelningen och få till stånd en kulturförändring. Konkreta mål 
bör därför formuleras för andelen resenärer som reser inom ramen 
för avtal där antalet resenärer har betydelse för operatörens intäkter, 
andel trafikhuvudmän där operatören gör tidtabellen, andelen 
trafikhuvudmän där operatören sköter lokal marknadsföring osv. 
Dessa mål bör fungera som styrtal. Förslag till styrtalsbilaga inom 
detta område finns i bilaga 1. 
    Vägverket och Banverket bör inom ramen för sitt sektorsansvar 
få i uppdrag att konkretisera målen inom dessa två områden, 
utveckla nyckeltal som gör det möjligt att följa utvecklingen och 
måluppfyllelsen såväl nationellt som hos respektive 
trafikhuvudman samt årligen samla in, sammanställa och publicera 
nyckeltalen och måluppfyllelsen. 
    För att ytterligare stärka målarbetet inom dessa två områden bör 
trafikhuvudmännen i sina trafikförsörjningsplaner skriva in hur de 
använder kollektivtrafiken i sitt arbete för att nå målen för 
kollektivtrafikens utveckling och hur de arbetar med uppföljning i 
målarbetet. Trafikförsörjningsplanerna bör även skickas in till 
sektorsmyndigheterna för analys och tillsyn. 
 
Överväg en annan finansieringsmodell för kollektivtrafiken 
För att motverka underskottsfinansieringens negativa effekter bör 
en annan finansieringsmodell av kollektivtrafiken övervägas.  
Dagens system med underskottsfinansiering medför att ett ökat 
kollektivtrafikresande i vissa fall ökar kostnaderna mer än 
intäkterna för trafikhuvudmannen. När resenärerna blir fler och 
kostnaderna ökar riskerar kollektivtrafikens ”jordfelsbrytare” att slå 
till genom att besparingsåtgärder sätts in i form av indragen trafik 
eller höjningar av biljettpriserna, vilka i sin tur minskar antalet 
resenärer. Därför bör en annan finansieringsmodell övervägas. En 
möjlig väg är i att likhet med Schweiz och Sacramento i USA låta 
en viss del av drivmedelsbeskattningen finansierar 
kollektivtrafiken.  
 
 
Konkretisera och förstärk Vägverkets och Banverkets 
sektorsansvar 
För att utveckla och stärka kollektivtrafiken utifrån de viktigaste 
framgångsfaktorerna behöver Vägverkets och Banverkets 
sektorsansvar utvecklas. 
    En neutral aktör, utanför sfären av trafikhuvudmän, kommuner, 
landsting/regioner och operatörer, måste ta ett betydligt större 
ansvar än i dag för att tydliggöra och förmedla problembilder, 
identifiera lösningar tillsammans med branschen och få alla aktörer 
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att arbeta åt samma håll, och därmed samla, stödja och initiera 
arbetet för att kollektivtrafiken ska kunna öka sin marknadsandel. 
Vägverket och Banverket bör genom sitt sektorsansvar för 
kollektivtrafiken bli de neutrala aktörer som utvecklar 
kollektivtrafiken utifrån de viktigaste framgångsfaktorerna och på 
allvar börjar använda kollektivtrafiken som ett viktigt medel för att 
uppnå såväl de transportpolitiska målen som klimatmålen. 
    En viktig del i Vägverkets och Banverkets stärkta och utvecklade 
sektorsansvar är att genomföra förslaget ovan om styrtal, mål och 
tillsyn för kollektivtrafiken utveckling. 
 

Nuläge 

Utgångspunkter för arbetsgruppens arbete 

Övergripande mål för Koll-framåts arbete 
Vägverket och Banverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling. Det ska ske i samverkan med berörda 
myndigheter och aktörer. Programmet skall föreslå tillräckliga 
åtgärder för att kollektivtrafikens andel av persontransporterna 
skall öka. Handlingsprogrammet skall i första hand fokusera 
insatserna på linjebunden lokal, regional och interregional 
kollektivtrafik på väg och järnväg.1  Detta innebär att 
kollektivtrafik till sjöss och i luften inte behandlas i programmet. 
Ökningen av marknadsandelen ska ske i jämförelse med andelen 
biltrafik och flyg för att ge effekt på koldioxidmålet.2  

Arbetsgruppens uppdrag 
Området ska hantera hur ansvaret för kollektivtrafiken är uppbyggt, 
de olika aktörernas, bl.a. kommunernas, landstingens, de 
länstrafikansvarigas, trafikhuvudmännens och operatörernas 

 ansvar, roller och uppdrag,  
 deras förutsättningar och deras  
 incitament för att klara uppgiften.  

 
Är ansvaret organiserat på ett ändamålsenligt sätt? Finns det några 
faktorer i aktörernas förutsättningar som gör det svårt att nå målet 
om en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken? Hur utvecklar vi 
förhållandena i kedjan till en ”gemensam affär”, från  det politiska 
systemet via trafikhuvudman och trafikoperatören till resenären? 
Krävs förändringar i lagen om ansvar för viss kollektiv 
persontrafik? 

 
1 Direktiv för uppdrag att utarbeta ett nationellt handlingsprogram för 
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, Regeringsbeslut 2006-07-20 
2 S.17, KOLL framåt. Delrapport 2007-06-30 
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Behovet av ökade marknadsandelar för kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken har mycket stor betydelse för att en rad politiska 
och samhälleliga mål ska kunna nås, något även riksdag och 
regering har pekat på.  Riksdagen har slagit fast ett övergripande 
mål och ett antal delmål för transportpolitiken. Det övergripande 
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Delmålen gäller ett tillgängligt 
transportsystem, hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö, 
regional utveckling och ett jämställt transportsystem. 
    Enligt den senaste transportpolitiska propositionen ”är 
kollektivtrafiken ett viktigt medel i arbetet för ett långsiktigt 
hållbart transportsystem. En effektiv kollektivtrafik bidrar till 
tillväxt, regional utveckling och ett mer jämställt transportsystem. 
Den bidrar till färre trafikolyckor, mindre miljöproblem och 
trängsel i våra städer. Från ett konsumentperspektiv är 
kollektivtrafiken framförallt till för att tillgodose individernas 
behov av tillgänglighet till arbete, utbildning, vård, kultur och 
fritidsaktiviteter bland olika grupper av kvinnor och män, flickor 
och pojkar. Kollektivtrafiken är särskilt viktig för den del av 
befolkningen som inte har körkort eller tillgång till bil. Den bidrar 
således till att samtliga trafikpolitiska mål uppfylls och det är därför 
angeläget med en fortsatt positiv utveckling av kollektivtrafiken.”3    

Historisk tillbakablick4  
Organiseringen av kollektivtrafiken har under de senaste trettio 
åren utvecklats stegvis. Före den första juli 1978, då den s.k. 
trafikhuvudmannareformen började tillämpas, planerades 
stadstrafiken för sig och landsbygdstrafiken inom varje kommun 
för sig genom ett komplicerat statsbidragssystem, medan den 
regionala trafiken mellan kommunerna fick statligt stöd genom ett 
annat statsbidragssystem. För landsbygdstrafiken inom kommuner 
gavs bussföretagen koncessioner linje för linje, vilket medförde att 
de i princip hade monopol för sin sträcka. Antalet bussbolag var 
därför stort. Det fanns län med över 100 företag och nästan alla 
hade sina egna pris- och biljettsystem. 
    Trafikhuvudmannareformen ledde fram till bättre planering av 
trafikutbudet, ökat resande och effektivare trafik i form av bättre 
fordonsutnyttjande och högre beläggningsgrad i fordonen. 
Kostnader och intäkter påverkades också starkt. Totalt sett ökade 

 
3 S.210 Regeringens proposition 2005/2006:160 Moderna transporter 
4 Den historiska tillbakablicken är en sammanfattning av de beskrivningar av 
kollektivtrafikens utveckling sedan 1978 som ges i Kollektivtrafikkommitténs 
slutbetänkande SOU 2003:67 (s. 120-123, 319), SLTF: s ”Kollektivtrafiken i 
Sverige – samordning och konkurrens, mars 2002” och ”Betraktelser över ett 
’länskorts’ utveckling” av Lars-Börje Björfjäll i SAMOT Partnerskapsrapport 
2007:01. Detta innebär bl.a. att fokus för historiebeskrivningen framförallt ligger 
på 1978 till 2003. 
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trafikutbudet mätt i vagnkilometer för länshuvudmannatrafiken 
med 20 % och resandet mätt i personkilometer med ca 30 % under 
perioden 1980–1984. Särskilt snabb var utvecklingen av den 
regionala busstrafiken där trafikutbudet ökade med 30 % och 
resandet med 55 % vilket innebar ett väsentligt effektivare 
utnyttjande av fordonen. Frånräknas storstadsområdena var 
ökningen ännu större. Rabatterade länskort för kollektivtrafiken 
infördes nästan omedelbart utom i tre län i Norrland där det i stället 
infördes rabatterade linjekort med möjlighet till byte mellan 
linjerna. 
    Redan vid mitten av 1980-talet började kollektivresandet 
stagnera. Under slutet av decenniet noterades minskningar i 
resandet med ca 1,5 % per år. Från trafikhuvudmännens sida 
hävdades, att man av staten visserligen fått det politiska och 
ekonomiska ansvaret för trafiken, men inte de verktyg som 
behövdes för att kunna sköta den på ett effektivt sätt. Nästa steg 
togs därför 1985 då en ny yrkestrafiklag kom till. Den innebar att 
trafikhuvudmännen gavs trafikeringsrätten för den trafik som de 
hade det politiska och ekonomiska ansvaret för. Detta skapade 
möjligheter för trafikhuvudmännen att samordna och effektivisera 
trafiken och upphandla den i konkurrens. Upphandlingarna 
medförde, framförallt inledningsvis, lägre trafikeringskostnader till 
gagn för huvudmännens ägare. De entreprenörer som fick uppdrag 
var genom avtalen tillförsäkrade garanterad inkomst oberoende av 
resandets omfattning. 
    De första upphandlingarna efter reformen 1989 (riksdagsbeslut 
1985) medförde kostnadssänkningar på 10-15 % eller mer. Även 
vid en andra upphandlingsomgång har betydande 
kostnadsminskningar uppnåtts. Det finns inte några samlade 
beräkningar för hela landet av de ekonomiska effekterna av den 
marknadsmässiga upphandlingen under 1990-talet. Nettoresultatet 
är svårt att beräkna, eftersom även miljö-, trafiksäkerhets och 
tillgänglighetskraven har skärpts under samma period. Men SL 
pekar i sin årsredovisning för år 1999 på storleken på de positiva 
effekter som det andra steget fick. SL har under 1990-talet, som ett 
resultat av genomförda trafikupphandlingar, pressat 
driftskostnaderna. ”Det har minskat behovet av skattefinansiering 
med mer än 1 miljard kronor per år. Samtidigt har trafikutbudet 
ökat med ca 20 %.” 
    Vid upphandlingarna som genomfördes under början av 2000-
talet vände utvecklingen igen och kostnaderna för trafiken steg med 
15 % eller mer. Enligt kollektivtrafikkommittén kan den högre 
kostnadsnivån ses som en reaktion på att de gamla avtalen/indexen 
inte i tillräcklig utsträckning tog hänsyn till ökade kostnader för 
drivmedel och löner. 
    Andra effekter av upphandlingarna blev minskad lönsamhet för 
många bussentreprenörer. Flera konkurser kan hänföras till 
olönsamma linjetrafikkontrakt. Den minskade lönsamheten har 
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sannolikt flera orsaker. Den samhälleliga ambitionen att så långt 
möjligt begränsa kostnaderna för trafiken har drivit fram alltför 
låga anbud. De valda indexen har under senare år inte motsvarat 
kostnadsutvecklingen i branschen av bl.a. löneökningar samt höjda 
skatter på diesel och fordon. Avtalen var, och är, fortfarande till 
stor del av bruttokaraktär (dvs. transportföretagen får betalt för 
produktionen medan intäkterna tillfaller trafikhuvudmännen). Det 
har inneburit att operatörerna inte har haft någon egentlig naturlig 
drivkraft att arbeta för fler kunder. En ökning av antalet resenärer 
kan utifrån ett strikt affärsperspektiv rentav ses som en nackdel för 
entreprenören.5       
    Konsekvensen blev också att operatörerna blev alltmer 
produktionsinriktade. Funktioner och kostnader som inte 
efterfrågades av trafikhuvudmännen, t.ex. trafikplanering, 
marknadsbearbetning, verksamhetsutveckling osv. har skurits bort. 
Bussföretagen inrättade sig enligt Lars Börje Björfjäll ”efter en 
’lean production’ där kunden inte längre var resenären utan 
THM.”6  Man skulle även kunna uttrycka det som att branschen 
genom den valda inriktningen i stor utsträckning kommit att 
”avkommersialisera” sig själv, detta jämfört med förhållandena 
före trafikhuvudmannareformen. Viktiga, och inom all 
affärsverksamhet normala, drivkrafter har successivt avsevärt 
försvagats jämfört med hur förhållandena var under 
koncessionstiden.  
    Kostnadsutvecklingen har fortsatt under de senaste åren. 
Trafikhuvudmännen har fått markant högre kostnader vid 
upphandlingarna trots att konkurrensen mellan operatörerna är 
hård. 
    Även organiseringen av kollektivtrafiken med tåg har 
utvecklats.1983 beslöt riksdagen att ansvaret för lokal och regional 
järnvägstrafik skulle föras över till trafikhuvudmannen. Beslutet 
bekräftades sedan genom den s.k. principöverenskommelsen 
mellan staten, Sv. Kommunförbundet, Landstingsförbundet och 
SLTF. Överenskommelsen var en viktig del i 1988 års 
trafikpolitiska proposition och som bekräftades av riksdagen. Detta 
ledde till att trafikhuvudmännen fr.o.m. år 1990 tog över ansvaret 
för persontrafiken utmed 23 s.k. länsjärnvägar. 
    Trafikhuvudmännen har också trafikeringsrätt för regional 
persontrafik på stomjärnvägarna. För båda slagen av järnvägar 
gäller att trafiken handlas upp under konkurrens mellan skilda 
operatörer, något som bidragit till avsevärt minskade 
trafikeringskostnader i förhållande till när SJ hade monopol för 
trafik på sträckorna. Som exempel kan nämnas att 
kilometerkostnaderna för den tågtrafik som trafikhuvudmännen har 

 
5 S. 122, 319 Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande SOU 2003:67 
6 S.5 ”Betraktelser över ett ’länskorts’ utveckling” av Lars-Börje Björfjäll i 
SAMOT Partnerskapsrapport 2007:01. Lean betyder översatt från engelska smal, 
tunn eller mager. Uttrycket betyder alltså ungefär mager produktion   
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ansvar för nästan halverades mellan 1994 och 1998 (från 51 kr till 
27 kr, räknat per utbudskilometer). 
    En nackdel för resenärerna blev att samordningen mellan 
länstrafiken och den långväga tågtrafiken i många fall blev avsevärt 
sämre. Det gällde framför allt den tidigare samordningen mellan 
SJ: s tågtrafik och SJ: s busstrafik. Det blev exempelvis inte längre 
möjligt att köpa samtrafikbiljetter tåg-buss. Någon information till 
resenärerna om anslutningsmöjligheter mellan tåg och buss 
lämnades inte längre av SJ-personalen, liksom heller inte garantier 
för anslutningen. Andra exempel på försämrad service var att det 
inte längre gick att pollettera resgods vid kombinerad resa med tåg 
och buss.  
    För att komma till rätta med dessa problem inleddes vid mitten 
av 1980-talet ett utvecklingsarbete gemensamt för Svenska 
Lokaltrafikföreningen och SJ: s Persontrafikdivision. Arbetet 
utmynnade 1989 i en överenskommelse om en samtrafiktaxa, som 
skulle göra det möjligt för en resenär att köpa biljett för en hel 
reskedja, bestående av en eller flera länstrafiksträckor med buss 
eller tåg och en eller flera järnvägssträckor, trafikerade med SJ tåg. 
En gemensam avtalsmall utarbetades, som år 1991 låg till grund för 
undertecknande av avtal mellan SJ och samtliga trafikhuvudmän. 
Den gemensamma rikstaxan benämndes Tågplus, en 
samarbetsform som utvecklats starkt under åren Sedan 1993 
marknadsförs och utvecklas Tågplus av Samtrafiken i Sverige AB. 

Vilka förändringar i trafiken leder till fler resenärer?7  
I en analys av vilka faktorer som leder till fler resenärer i 
kollektivtrafiken måste man först analysera vilka faktorer som kan 
benämnas som hygienfaktorer respektive motivatorer.   
    Hygienfaktorer kan enklast beskrivas som faktorer som måste 
fungera. För att förstå begreppet hygienfaktorer kan vi jämföra med 
en restaurang. Om restaurangens personal sköter hygienen så att 
ingen blir sjuk av maten får man inget extra beröm. Det är 
självklart att det måste fungera (god hygien), och om man däremot 
brister ger det betydande missnöje. 
    Hygienfaktorerna har oftast en stark koppling till själva 
kärntjänsten (hur den utförs) och produktens egenskaper. Det 
viktigaste att förstå med hygienfaktorer är att de skall och måste 
fungera. För kollektivtrafik är det att resenärerna måste kunna lita 
på att man kommer fram i tid. 
När hygienfaktorerna fungerar får kollektivtrafikorganisationen 
inga pluspoäng av kunderna eftersom kunderna utgår från att de 
skall fungera. När å andra sidan problem uppstår, och faktorerna 

 
7 Texten är ett sammandrag av ”Drivkrafter – vilka faktorer påverkar valet av 
färdmedel?” PM från Torbjörn Eriksson 2007-10-25. Delar av denna PM ingår i 
en kunskapssammanställning som Mats Börjesson och Torbjörn Eriksson gjort 
för Göteborgsstad K2020 projekt, januari 2007. 
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inte uppfylls, blir kunderna naturligtvis frustrerade. 
Hygienfaktorerna bör också kopplas till det interna arbetet inom 
kollektivtrafikorganisationerna, exempelvis vad de lovar i 
tidtabeller och hur den dagliga informationen hanteras, är det 
pålitligt att resa? Är det t.ex. enkelt att förstå tidtabellen, att ta del 
av informationen, att hitta? osv. 
    Hygienfaktorerna är med andra ord basen i tjänsten/produkten. 
De faktorer som skapar (adderar) mervärde för kunden brukar 
benämnas som motivatorer. Förutom att individen kan åka och 
”kommer fram enligt tidtabellen” adderas ett antal andra nyttigheter 
som skapar ett mervärde för individen, exempelvis individen sparar 
pengar, slipper köra/parkera, kan koppla av etc. Dessa mervärden 
(motivatorer) uppfyller många gånger ett djupare behov hos 
kunden. Motivatorer är också de värden som bör användas i 
marknadskommunikationen. 
    Analyser på data från SLTF: s kollektivtrafikbarometer8 visar på 
ett lågt samband mellan beteende (att välja att resa kollektivt) och 
den generella kundnöjdheten9 (se hygienfaktorer).  
I korthet betyder det naturligtvis inte att kollektivtrafikföretagen 
kan strunta i arbetet med att hålla en hög produkt- och 
servicekvalitet. Kunderna blir nöjdare men de kommer inte att åka 
mer. En lägre kvalitet innebär dock att missnöjdheten ökar och 
kunderna kommer att söka alternativa resmöjligheter.  
    I figuren nedan åskådliggörs hur olika faktorer påverkar 
individers beteende respektive nöjdhet med kollektivtrafiken. 
Figuren förklarar hur kollektivtrafikorganisationerna kan prioritera 
arbetet med att öka resandet respektive öka kundernas nöjdhet.  
    Analysen utgår från den varumärkesmodell och analys som görs 
i Kollektivtrafikbarometern. 

 
8 Ipsos och Västtrafik hösten 2005 
9 Ipsos/SLTF 2005 



 

Figur Drivkrafter för merresande och nöjdhet Västtrafik Göteborg (VTG) 2006,  
Kollektivtrafikbarometern. 
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    De ljusa staplarna förklarar varför man reser (beteende) med 
kollektivtrafiken och de mörka staplarna förklarar vilka faktorer 
som driver människors nöjdhet med kollektivtrafiken 
Användbarhet är den viktigaste faktorn för att öka resandet.10  Den 
näst viktigaste faktorn (0,36) är att höja kunskapen om hur 
systemet fungerar. Notera att kvalitet fått värdet noll (0) vad gäller 
påverkan på att resa mer. Förklaringen är att kvalitet är en 
hygienfaktor som människor förväntar sig skall fungera och den 
driver därför inte beteende. Trots detta skriver många 
trafikhuvudmän i sina avtal in kvalitetsincitament som ger 
entreprenörerna bonus vid högre kundupplevd kvalitet. 
    Nöjdhet påverkas av hög kvalitet (mörk stapel) samt att 
kollektivtrafiken blir populärare. Med popularitet avses att 
omgivningen (vänner och bekanta) också har en positiv bild av 
kollektivtrafiken vilket innebär att den sociala acceptansen att 
använda kollektivtrafiken ökar.  
I staplarna längst till höger – prisvärt – ser vi att lågt pris inte gör 
att jag reser mer (0,11) dock blir jag nöjdare. 
 

Nuläge: Företeelser, förhållanden och konsekvenssamband 
som begränsar eller försämrar kollektivtrafikens möjligheter 
att öka sina marknadsandelar 

Inledning 
Regeringsuppdraget handlar i grunden om att tillräckliga åtgärder 
skall föreslås för att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka, 
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Ipsos 2005, fördjupade analyser. 

  Ansvar, roller och avtal 



 

  12 
 
 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

                                                

detta med utgångspunkt i en beskrivning av de problem som finns. 
En nulägesanalys som fokuserar på företeelser, förhållanden och 
konsekvenssamband som begränsar eller försämrar 
kollektivtrafikens möjligheter att öka sin marknadsandel blir 
självklart problemfokuserad. Det är dock viktigt att klargöra att 
långtifrån allt är problem, sammantaget går utvecklingen av 
kollektivtrafiken utan tvekan åt rätt håll. Eller som Bo Tengblad 
utrycker saken i SAMOT- Partnerskapsrapport 2007:01 
Värdeskapande hållbar kollektivtrafik – en vision med många 
hinder: ”Om vi kisar med ögonen och försöker urskilja den 
’långsiktiga utvecklingen’ av kollektivtrafiken kännetecknas den 
ganska entydigt av  

 ökat fokus på kund och kundupplevd kvalitet 
 samhällsbestämda övergripande mål 
 samhällsägd infrastruktur och konkurrens i produktionen 
 utveckling av kompetens för service och tjänster 
 ökade befogenheter till dem som gör jobbet. 

Men utvecklingen går inte rakt och snabbt”.11 Utvecklingen på 
olika områden går också olika snabbt i olika delar av landet. 
Mycket klart är dock att kollektivtrafiken sammantaget ständigt 
förlorar mark mot bilen, även om regionala avvikelser från denna 
nationella tendens förekommer. Sedan 1985 har biltrafiken ökat 
med 34 procent eller med 1,5 procent per år. Under samma period 
har persontrafikarbetet med lokal och regional kollektivtrafik vuxit 
med 19 procent enligt SIKA, eller med 0,9 procent per år. För att 
kollektivtrafiken ska kunna öka marknadsandelarna jämfört med bil 
och flyg måste den utvecklas, problem lösas och möjligheter för 
kollektivtrafiken att öka sina marknadsandelar skapas. 
 

Resenärsinflytande 

Bristande resenärsinflytande 
    Resenärerna har starka åsikter om kollektivtrafiken, särskilt 
kring turtätheten, fordonskvalitet, förseningar, störningsinformation 
och om ändringar i tidtabellerna som gör så att trafiken inte är 
pålitlig. Vanliga synpunkter är även att trafikföretag och kommuner 
inte lyssnar på resenärerna.  
    Resenärsforum är kollektivresenärernas riksorganisation, som 
samarbetar med lokala och regionala resenärsorganisationer. Dess 
företrädare ser en stor brist i att utbudet av kollektivtrafik är så 
enhetligt, att möjligheterna att göra individuella val utifrån 
individens behov och önskemål är i stort sett obefintligt. Som en 
förklaring till detta anges den låsning som ligger i att de priser som 
används är desamma för alla resenärer. Man skriver i en PM ”Det 
anses inte vara acceptabelt att det finns olika priser och olika 
servicenivåer.”, och vidare ”Resenärerna är kunder som har rätt att 

 
11 S.22-23 
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ställa krav. De är inte enbart medborgare som måste behandlas lika 
av myndigheterna.” Resenärsforum menar att många resenärer 
skulle vara beredda att betala extra för önskade tjänster och 
funktioner, men kan idag inte göra det eftersom utbudet som 
erbjuds är detsamma för alla. Jämförelse görs med de stora 
valmöjligheter som den som ska köpa bil har, och organisationen 
menar att det är just möjligheten att få de individuella kraven 
tillgodosedda som gör att många föredrar den egna bilen. 
Resenärsforum konstaterar vidare att ”Det är för det mesta inte 
priset som avgör vilket färdmedel man väljer. Det förekommer 
förvisso, men det allra viktigaste är användbarheten för varje 
individs resbehov. Det måste bli tillåtet att erbjuda olika tjänster 
och ta olika betalt. Enhetspriser är destruktiva och negativa, när de 
blir begränsande. Ett basutbud ska finnas för ett enhetligt och 
rättvist pris. Men man ska kunna köpa upp sig till bättre kvalitet, 
som inte alla måste ha. Enhetlighet tenderar att bli "lika dåligt för 
alla", med nedklottrade, smutsiga och utslitna fordon. Det är 
avskräckande. Incitamenten för att locka fler resenärer är olika 
utbud till olika individer.”  
    En av de främsta orsakerna till att resenärerna långtifrån alltid 
sätts i centrum är att operatörerna på grund av sina avtal med 
trafikhuvudmännen främst tvingas inrikta sig på att producera trafik 
till lägsta möjliga kostnad. Detta beror på att det i den vanligaste 
formen av avtal i dag, bruttoavtalen, inte finns någon koppling 
mellan framgång i att locka till sig resenärer och ersättningen till 
företagen. En annan möjlig förklaring är att kundbegreppet inom 
kollektivtrafiken är något motstridigt och rörigt (se nedan), och en 
tredje att den som möter kunden/resenären vanligen inte har ansvar 
för kundrelationen. Viktigt i detta sammanhang torde även vara, i 
likhet med vad Resenärsforum konstaterar, att det från politiskt håll 
setts som viktigast att tillhandahålla transportmöjligheter för 
medborgarna, och inte att attrahera resenärer utifrån deras olika 
preferenser. 
    Som vid all affärsmässig tjänsteproduktion är kunden avgörande 
för resultatet. 
För att kollektivtrafiken skall kunna bli konkurrenskraftigare krävs 
att alla aktörer som ska verka för detta har naturliga och självklara 
drivkrafter att tydligt inrikta sig på kunderna. Att arbeta för att öka 
deras antal måste utgöra ett gemensamt fokus. Resenärernas behov 
och krav måste synliggöras, och kollektivtrafiken måste utvecklas 
utifrån dessa. Kunden är i detta sammanhang inte bara befintliga 
resenärer utan också, och inte minst, potentiella. 
    För att kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån resenärernas 
perspektiv krävs det effektiva affärsmässiga drivkrafter. Det ska 
löna sig att locka fler resenärer och höja kvaliteten. Detta är också 
nödvändigt för att många kollektivtrafikrelaterade politiska mål ska 
ges förutsättningar att uppnås. 
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    I sammanhanget kan förtjäna att nämnas att resenärerna i Sverige 
har avsevärt mindre makt än i t.ex. England. Där finns sedan länge 
ett system för att tillgodose resenärernas intressen i planeringen av 
kollektivtrafiken, och deras inflytande har genom politiska beslut 
kommit att stärkas alltmer. Det är tom så att företrädare för vissa 
resenärsorganisationer avlönas av staten. 

Vem är kund till vem? 
Kundbegreppet inom kollektivtrafiken kan som sagt uppfattas som 
något motstridigt och rörigt. Resenärerna betraktar sig själva helt 
naturligt som kunder till kollektivtrafikens operatörer dvs. buss-, 
taxi- och tågföretagen. Dessa agerar dock inte sällan som om deras 
kunder snarare är trafikhuvudmännen än resenärerna. Detta är dock 
utifrån ett affärsmässigt perspektiv helt naturligt eftersom 
trafikutövarna i de flesta fall som sagt inte tjänar på att få fler 
resenärer, men är beroende av ersättningen från 
trafikhuvudmännen. Trafikhuvudmännen betraktar för sin del 
resenärerna som sina kunder och bussföretagen som säljare och 
utförare. Bilden kompliceras ytterligare något av att 
trafikhuvudmännens ägare i vissa sammanhang betraktar sig som 
kunder, och i någon mening också är det, eftersom de beställer 
trafik av trafikhuvudmännen. 
    Detta får naturligtvis konsekvenser. En sådan är att resenärerna 
framför åsikter och kritik om trafiken till buss- och tågföretagen 
genom de bussförare, tågvärdar, spärrpersonal etc. som de möter i 
samband med resan, trots att det är trafikhuvudmannen som 
planerar trafiken på det stora flertalet platser i Sverige. En annan 
konsekvens är att trafikutövarna lätt anpassar sig till huvudmännens 
krav istället för resenärernas behov och krav. Trafikhuvudmännen 
har dock ordentligt utvecklat sina rutiner och system för att hantera 
kundrelationerna under senare år. 

De som möter kunden/resenärerna har inte ansvar för 
kundrelationen 
Mer än 90 procent av kollektivtrafiken utförs av entreprenörer. Det 
är deras personal som möter resenärerna. De flesta trafikhuvudmän 
undersöker kundnöjdheten, men många saknar tydlig målsättning 
för vad man ska göra med den information man samlar in. 
    Om kollektivtrafiken ska utvecklas och få fler resenärer krävs att 
marknadsmötet mellan de som utför tjänsten (dvs. operatören och 
dess personal) och kunden/resenären respekteras och får uppträda 
som på vilken annan tjänstemarknad som helst. Ett bredare ansvar 
och större befogenheter att anpassa kollektivtrafiken efter 
resenärernas krav och behov till dem som möter kunden och ”gör 
jobbet” lägger grunden för en verklig servicekultur. 
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Drivkrafter som motverkar fler resenärer 

Bruttoavtalen är utformade så att det bästa för entreprenören vore 
att köra utan resenärer   
Den vanligaste formen av avtal i kollektivtrafiken, bruttoavtal, 
innebär att entreprenören får betalt för utförd produktion, oavsett 
antal resenärer, och att biljettintäkterna tillfaller 
trafikhuvudmannen och dennes ägare. Detta gör att det bästa för 
operatören på kort sikt vore om bussarna inte stannade och tog upp 
några resenärer över huvud taget. Då skulle turerna gå snabbare, 
tidtabellen vara lättare att hålla, bussen skulle inte behöva städas 
lika ofta och personalkostnaderna skulle bli lägre. Dessutom skulle 
slitaget på bromsar och inredning minska liksom 
bränsleförbrukningen. På längre sikt och i ett helhetsperspektiv är 
dock entreprenörerna naturligtvis beroende av att det finns 
resenärer i fordonen för att det ska finnas en marknad för 
kollektivtrafiktjänster. 

Fler kunder/resenärer ökar ibland kostnaderna istället för 
intäkterna  
Underskottsfinansieringen medför att en resandeökning kan leda 
till att kostnaderna ökar mer än intäkterna för trafikhuvudmannen. 
Det är exempelvis ofta fallet under högtrafik då ett ökat resande 
kräver ytterligare transportkapacitet som kostar mer än 
marginalintäkten. Däremot kan ett ökat resande under lågtrafik ge 
ökade nettointäkter. De ökade kostnaderna ökar naturligtvis risken 
för att besparingsåtgärder sätts in i form av indragen trafik eller 
höjningar av biljettpriserna, vilka i sin tur minskar antalet 
resenärer. Till detta kommer att trafikhuvudmännen inte har något 
egentligt ekonomiskt intresse av att öka antalet resenärer eftersom 
allt eventuellt överskott i relation till av ägarna fastslagna ramar 
vanligen går direkt tillbaka till ägarna. 

Kostnadspress istället för att locka fler resenärer  
Den viktigaste drivkraften inom kollektivtrafiken har varit en stark 
kostnadspress. En negativ effekt av bruttoavtalen är att 
entreprenörerna tvingats inrikta sina ansträngningar på att pressa 
produktionskostnaderna varvid kvalitetsutvecklingen och arbetet 
för att locka resenärer har kommit i bakgrunden. Detta är en viktig 
förklaring till att det finns en låg förändringsbenägenhet i 
kollektivtrafikbranschen. Trafikföretagen har utvecklats till att i 
huvudsak sälja fordonskilometer.  
    Lars-Börje Björfjäll pekar på att när trafikhuvudmännen, i slutet 
av åttiotalet och början av nittiotalet, i allt högre utsträckning 
upphandlade kollektivtrafiken blev konsekvensen att 
entreprenörerna som tidigare haft funktioner för teknisk utveckling, 
marknadsbearbetning, utbuds- och verksamhetsutveckling etc. blev 
tvungna att eliminera allt som inte efterfrågades av 
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trafikhuvudmännen. Man inrättade sig efter en ”lean production” 
där kunden inte längre var resenären utan trafikhuvudmannen.  
    På trafikhuvudmannasidan har utvecklingen varit den motsatta. 
Detta genom fler och fler specialister (miljö, biljetteringsteknik, 
kvalitet etc.), mer detaljer i upphandlingarna och därmed avtal som 
i mycket hög grad kännetecknas av detaljstyrning. Genom detta har 
också leveranskontrollen (avtalskontrollen) ökat tillsammans med 
floran av viten för operatörens ”förseelser”. Andra effekter är 
vidare att operatörernas namn och varumärken till allra största 
delen raderats ut samt att det också finns tendenser till viss 
integrering i operatörsledet vad gäller trafikhuvudmännens 
management (möten med personal, anvisningar, förarcertifieringar 
etc.). När trafikhuvudmännen på det sättet rör sig längs linjen i 
riktningen mot operatören får den senares uppdrag mer och mer 
karaktären av ett bemanningsuppdrag.12 Ett talande exempel på 
denna detaljstyrning är flera trafikhuvudmäns egen certifiering av 
entreprenörernas förare. Skulle man i stället släppa loss driv- och 
marknadskrafterna blir det en överlevnadsfråga för entreprenörerna 
att själva tillse att man har personal med den kompetens som krävs. 
Det är angeläget, inte minst för föraryrkets attraktivitet och status, 
liksom för möjligheterna att ordentligt utveckla branschens 
servicekultur - och därmed i sin tur förutsättningarna för att kunna 
rekrytera lämpliga människor till yrket - att här lägga om kurs.  
 

Drivkrafter för fler resenärer som inte tas tillvara 

De olika aktörerna inom kollektivtrafikens olika drivkrafter tas inte 
tillvara för att skapa utveckling, locka fler resenärer och höja 
kvalitén 
Kollektivtrafikens olika aktörer har olika drivkrafter. Drivkraften 
för entreprenörerna som kör trafiken är att tjäna pengar. Kommuner 
och landsting, som äger trafikhuvudmännen och beslutar om 
ägarbidraget till dessa, har samhällsnytta och att uppnå olika 
politiskt fastslagna samhällsmål som drivkraft. 
Trafikhuvudmännens drivkraft är att med utgångspunkt i ägarnas 
direktiv på kostnadseffektivast möjliga sätt upphandla, planera, 
marknadsföra och informera om trafiken. Strikt affärsmässigt har 
dock trafikhuvudmännen ingen egentligt drivkraft då allt eventuellt 
överskott i relation till av ägarna fastslagna ramar vanligen går 
direkt tillbaka till ägarna. Resenärens drivkraft är att resa med ett 
transportmedel som på olika sätt uppfyller resenärens 
transportbehov.  
    Istället för att ta fasta på och dra nytta av de enskilda aktörernas 
olika drivkrafter, och låta dessa samverka för att nå ett gemensamt 
mål upplevs i dag den politiska sfärens samhällsnytta och mål, 

 
12 6-9, Lars Börje Björfjäll, SAMOT- Partnerskapsrapport 2007:01 
Värdeskapande hållbar kollektivtrafik – en vision med många hinder 
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operatörernas lönsamhetsmål och kundnyttan för resenärerna ofta 
som målkonflikter. Detta ger naturligtvis inte kollektivtrafiken 
bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Kollektivtrafiken är ett 
effektivt medel för att uppnå olika politiska mål och öka 
samhällsnyttan. Genom att använda tydliga ekonomiska incitament 
kopplade till resenärsintäkterna stimuleras operatörerna på alla 
tillgängliga sätt att öka antalet resenärer. Detta skapar i sin tur 
möjlighet att öka utbudet av kollektivtrafik och därmed öka nyttan 
för resenärerna. Sammantaget ger detta goda förutsättningar att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel. 
 

Nettoavtal och incitamentsavtal som inte fungerar  
Genom att använda nettoavtal och olika former av incitamentsavtal 
skapas som sagt drivkrafter hos entreprenörerna att alltid sätta 
resenären i centrum, förbättra kvalitén och locka fler resenärer. Hur 
framgångsrikt detta blir beror dels på om trafikhuvudmannen och 
dess ägare samt entreprenören har gemensam målsättning och dels 
vilka restriktioner det finns i avtalet och hur incitamenten är 
utformade.  
    Erfarenheterna av dessa typer av avtal har i Sverige långtifrån 
alltid varit entydigt positiva. Lars-Börje Björfjäll skriver t.ex. i 
SAMOT-rapporten att i vissa län/regioner har så kallade kvalitets- 
och/eller intäktsincitament förts in i upphandlingarna/avtalen. Men 
om operatören inte har något bestämmande inflytande över 
trafikplaneringen, utsättningen (flexibiliteten), 
marknadsbearbetning samt prissättningen blir incitamentsinslagen 
av kosmetisk karaktär.13  
   För att entreprenörerna ska ha ett affärsmässigt intresse av att 
kollektivtrafiken ska vinna marknadsandelar måste trafikavtalen 
innehålla olika slags intäktsrelaterade incitament. 
Kvalitetsrelaterade incitament kan också tjäna syftet men får inte 
ersätta intäktsrelaterade incitament. God kvalitet är bara ett medel 
för att nå målet – ökad marknadsandel för persontransporterna och 
ökade intäkter för möjlighet att utveckla kollektivtrafiksystemet. 
    I rena netto- eller andra tydliga intäktsrelaterade avtal tar 
entreprenören, i motsats till i bruttoavtalen, en betydande affärsrisk. 
Därför är det viktigt att entreprenören ges inflytande över viktiga 
affärsförutsättningar såsom trafikplanering, marknadsföring och 
prissättning. Inflytandet bör stå i relation till i vilken grad 
entreprenören är beroende av rörlig ersättning, dvs. av 
resenärsintäkter. Är man i hög grad beroende av resenärsintäkter 
för en ekonomi i balans måste man också i hög grad få råda över 
prissättningen i det fall utvecklingen – trots goda försök – inte 
utvecklas i enlighet med kalkylerna. Kanske gör den det t.ex. inte 

 
13 S. 9, Lars Börje Björfjäll, SAMOT- Partnerskapsrapport 2007:01 
Värdeskapande hållbar kollektivtrafik – en vision med många hinder 
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för att ansvariga för infrastrukturen inte gör vad som behövs i form 
av framkomlighets- och prioriteringsåtgärder. 
    I de nettoavtal som förekommit har operatörens möjlighet att 
förändra prissättning och linjenät varit starkt begränsade. Förutom 
att länstrafikens priser och prissystem utgör en restriktion, så måste 
operatören förankra prisförändringar med huvudmannen. Även 
linjenätsförändringar är begränsade av att linjenätet endast får 
ändras efter samråd med huvudmannen (volym (vagnkm), service 
(max 20 min stående), (Östersund), garantier om minimistandard 
(volym (vagntimmar), service (yttäckning) pris (jämförbart med 
andra huvudmän), resandeökning (minst 4 % per år)) 
(Helsingborg), stomlinjenät inte får ändras (Sundsvall).14   
    För att vara framgångsrikt måste trafikhuvudmannen och dess 
ägare samt entreprenören ha en gemensam målsättning. Om 
trafikhuvudmannen överlåter alla biljettintäkter och hela 
affärsrisken till entreprenören finns det inga direkta ekonomiska 
drivkrafter hos trafikhuvudmannen och dess ägare, kommunerna 
och landstinget, att vidta åtgärder som stimulerar det kollektiva 
resandet, t.ex. att bygga bussgator, eller att undvika att vidta 
åtgärder som försvårar för kollektivtrafiken, t.ex. genom minskad 
framkomlighet.    
    Dessutom leder inte ett rent nettoavtal där entreprenören ensam 
har ansvar för prissättningen automatiskt till fler resenärer. En 
entreprenör kan istället för att arbeta för att locka fler resenärer 
fokusera på vissa kundgrupper för att maximera sin vinst och lämna 
andra därhän, vilket totalt sett skulle kunna leda till ett minskat 
kollektivt resande. Enligt en studie av Roger Pyddocke är ”Ett 
sådant grundläggande resultat från ekonomisk teori om 
kollektivtrafik är att vinstmaximerande operatörer som har 
monopol eller i konkurrens tillhandahåller färre linjer, färre 
avgångar till högre priser än vad som är samhällsekonomiskt 
effektivt.”15 Därför måste samtliga aktörer ha intresse av att antalet 
resenärer ska öka och dela på ansvaret för att detta ska förverkligas.  

Goda exempel på trepartssamarbeten med gemensamma mål och 
drivkrafter   
Goda exempel på betydelsen av att trafikhuvudman operatör och 
kommunen arbetar mot gemensamma mål, har gemensamma 
drivkrafter och samarbetar i ordnade former kan hämtas från 
stadstrafiken i Gävle (”halvt nettoavtal” och Helsingborg (såväl 
tidigare inom ramen för ett nettoavtal som nu inom ramen för ett 
bruttoavtal med incitament) 
    I Helsingborg, för att ta det som exempel, arbetar man sedan en 
tid tillbaka aktivt med ”partnerskap” mellan trafikhuvudmannen, 

 
14 S. 11, Nya Former för ersättning i kollektivtrafiken, Roger Pyddocke 2007-01-
03 
15 S. 2 Nya Former för ersättning i kollektivtrafiken, Roger Pyddocke 2007-01-
03 
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kommunen och entreprenören. Organisationen är att en styrgrupp 
med ledare från alla tre intressenterna utsåg tre arbetsgrupper som 
var och en också hade denna representation:  

 Arbetsgrupp Marknad med fyra representanter från 
Skånetrafiken, två från operatören Arriva och en från 
Helsingborg stad samt en moderator från Aspekta. Gruppen 
avdelade efter en tid en mindre grupp (ett slags AU). Man 
bytte senare namn till Arbetsgrupp för information och 
marknad. Gruppens arbetsuppgifter är att hantera 
kommunikationen i projektet, formulera riktlinjer för 
fortsatt kommunikationsarbete fram till 2014 samt ta fram 
aktiviteter för att öka resandet från ett marknadsperspektiv. 

 Arbetsgrupp Infrastruktur med två representanter från 
vardera Skånetrafiken och Arriva och tre från Helsingborg 
stad. Arbetsgruppen jobbar med att öka framkomligheten 
målet är att genomsnittshastigheten ska vara 25 km/h för 
stadsbussarna. 

 Arbetsgrupp Trafik med en representant från vardera 
Skånetrafiken, Arriva och Helsingborg stad. Arbetsgruppen 
jobbar med att ta fram en marknadsanpassad tidtabell. 

 
Framgångsfaktorer: 

 Alla tre parter som kan påverka att fler tar det kollektiva 
alternativet finns representerade i arbetsgrupperna. 

 Alla tre parter jobbar mot ett gemensamt mål. Ingen 
målkonflikt. 

 Win-win-situation i partneringsamarbetet. Arriva tjänar mer 
pengar på hög kundupplevd kvalitet och fler antal 
påstigande, vilket innebär att Arriva är intresserade av att 
jobba marknadsorienterat med högt fokus på kvaliteten. 
Större fokus på intäkterna än kostnaderna. Helsingborgs 
Stad vill uppnå en renare stadsluft genom att färre personer 
tar bilen. Skånetrafikens ekonomi mår bättre av att 
kostnadstäckningen från biljetter blir högre genom att fler 
åker kollektivt. 

 Politiskt förankrat mål som skapar långsiktighet oavsett 
politiskt styre. 

 
Utfall 
Partnerskapet har gjort att dialogen har ökat mellan de tre parterna 
och alla känner en större delaktighet. 
    Det är högsta fokus på att få fler att välja bussen. Bussens image 
har ökat markant under de dryga två åren som avtalet har funnits. 
Detta genom att den kundupplevda kvaliteten är mycket hög samt 
att det genomförs en rad olika marknadssatsningar bland annat en 
gemensam kampanj mellan Skånetrafiken och Arriva vid namn 
Bättre Resa. Det är också en mycket positiv spegling av bussarna i 
den lokala pressen. Detta sammantaget gör inte endast att de som 
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måste använder bussen utan även de som har en valmöjlighet väljer 
bussen.  
    Bussvision Helsingborg har skapat en yrkesstolthet bland 
bussförarna som känner en oerhörd stolthet att vara del i att rädda 
miljön i Helsingborg genom att vara goda ambassadörer och säljare 
av en hög kvalitet, vilket bidrar till fler resenärer.16  
 
Anm. Tidigare har konstaterats att god kvalitet i mycket hög grad 
är en s.k. hygienfaktor, något som kunden tar för givet, och som har 
liten betydelse för resfrekvensen. Det hade därför varit intressant 
att se om Helsingborgs resandeutveckling kunnat bli ännu bättre 
om de avtalsrelaterade drivkrafterna i högre grad fokuserat på de 
faktorer som enligt gjorda undersökningar har riktigt stor betydelse 
för människors benägenhet att välja kollektivtrafiken.  

Samhällsnyttotänkande inom kollektivtrafiken  
Kollektivtrafiken är ett effektivt medel att öka samhällsnyttan och 
förverkliga olika politiska mål. Samtidigt är kopplingen 
sammantaget ofta svag mellan å ena sidan trafikhuvudmännens och 
dess ägares styrning av kollektivtrafiken och å andra sidan de 
trafikpolitiska målen och den samhällsnytta som kollektivtrafiken 
kan skapa. 
 

Rollfördelningen mellan trafikhuvudmännen och operatörerna 
Otydlig rollfördelning skapar lätt kortslutningar, otydlig ledning 
och minskat engagemang. Den otydliga rollfördelningen blir tydlig 
när något blir fel och då skyller aktörerna inte sällan på varandra. 
Det är Banverkets fel, det är operatörens fel eller 
trafikhuvudmannens osv. Resenären bryr sig dock inte om vems fel 
är. Han eller hon vill bara få den tjänst utförd som han eller hon 
betalat för, dvs. komma fram enligt tidtabellen och med förväntad 
komfort, servicegrad etc. 
    Den otydliga rollfördelningen blir också tydlig i synen på vem 
som är kund till vem (se ovan).  

Avtalen detaljstyr entreprenörerna som kör trafiken  
Istället för att använda funktionskrav detaljstyr många 
trafikhuvudmän kollektivtrafiken genom utformningen av 
trafikavtalen. Den tilltagande detaljstyrningen av entreprenörerna, 
trafiken och tekniken i trafikavtalen driver upp kostnaderna och 
hämmar engagemanget. Alltför detaljstyrda avtal leder lätt till att 
operatörerna blir mer och mer passiva i sin roll som transportörer 
och i större utsträckning liknar bemanningsföretag.  
    Bo Enquist skriver exempelvis att ”Det finns en inlåsningseffekt 
i dagens detaljstyrda kollektivtrafik som påminner om 

 
16 Bussvision Helsingborg. Underlag från Arriva. 
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planekonomi. Det innebära inte att regelverket behöver i 
nämndvärd utsträckning förändras utan dess mer ändra på 
rollfördelningen och målfokus med en större tyngd lagd på 
operatörens befogenheter att fånga upp behoven i frontlinjen.”17  
 

Utvecklad rollfördelning – vägen till större resenärsinflytande  
Ofta framförs uppfattningen att en förändrad rollfördelning mellan 
trafikhuvudmän och entreprenörer är nyckeln till ett större 
resenärsinflytande och effektivare trafikproduktion.   
    Men hur bör denna roll- och ansvarsfördelning utformas för att 
resenärernas inflytande ska öka och trafiken produceras mer 
effektivt? För att kunna lägga fram ett väl avvägt svar på den 
frågan måste man bena upp vad som diskuteras inom ramen för en 
ändrad roll- och ansvarsfördelning:  

 Utgångspunkten är att trafikhuvudmännen ska lämna över 
ett större ansvar till operatörerna och ge dem större 
utrymme att i sina roller som kundmottagare utforma 
kollektivtrafiken inom angivna ramar och kriterier.  

 De områden som entreprenören kan få större ansvar för är 
marknadsföring och marknadsbearbetning, 
tidtabellsläggning och trafikplanering samt prissättningen. 

 Dessutom brukar ansvaret för biljettintäkterna diskuteras i 
form av nettoavtal och olika incitamentslösningar.  

 Till detta kommer diskussionerna om kulturförändring 
genom övergång från i huvudsak produktionstänkande till 
ett fullt utvecklat service- och tjänstetänkande, liksom  

 övergång från detaljupphandling och detaljstyrning till 
funktionsupphandling och målstyrning. 

 Ibland diskuteras även fördelning av affärsrisker mellan 
trafikhuvudmannen och operatören. Riskerna kan delas in i 
tre kategorier:  

1. Efterfrågeförändringar beroende på 
omvärldsfaktorer som inte kan påverkas av 
trafikhuvudmannen som oljepriser, tillväxt, 
befolkningsutveckling, kapitalkostnader, nationell 
politik etc.  

2. Efterfrågeförändringar som beror på faktorer som de 
lokala politikerna kan påverka som t.ex. lokala 
transportpolitiska åtgärder som parkeringsavgifter 
och lokal infrastruktur. 

3. Efterfrågeförändringar som beror på faktorer som 
kan, eller skulle kunna påverkas av en operatör som 
t.ex. marknadsföring, linjenät, turtäthet, priser, 
tillförlitlighet, fordon, underhåll av fordon, 

 
17 S.41, SAMOT-Partnerskapsrapport 2007:01 Värdeskapande hållbar 
kollektivtrafik – en vision med många hinder 
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andrahandsvärde på fordon, städning av fordon, 
bemötande av chaufförer etc.18   

 
Ovanstående bör ses som delar i en viktig utvecklingsinriktning. 
Det är viktigt att ha klart för sig att utvecklingen måste få ta tid. 
Många trafikhuvudmän och trafikutövare saknar idag den 
kompetens, erfarenhet och kultur som krävs för att från ett avtal till 
ett annat affärsmässigt rikta om fokus. Det tar alltid tid för kulturer 
att förändras, men i affärsmässiga sammanhang kan det gå relativt 
snabbt om någon viktig förutsättning förändras. Drivkraft är här ett 
centralt begrepp, och förändrade drivkrafter skulle det verkligen bli 
fråga om utifall samtliga trafikhuvudmän gemensamt bestämde sig 
för att överge ”bruttoavtalskulturen”. Alla har ett gemensamt 
uppdrag som ytterst handlar om att ge service till människor, som 
redan är eller som ska försöka lockas att bli kollektivtrafikens 
kunder. Endast fantasin borde få vara en begränsande faktor för den 
kreativitet som då måste finnas för att framgång ska kunna nås. En 
av de allra mest hämmande faktorerna är nu istället den vanligast 
förekommande entreprenadavtalsmodell som valts för att få 
önskade tjänster utförda. Om kollektivtrafiken verkligen ska ges en 
reell chans att kunna utvecklas positivt måste därför ett skifte av 
avtalsskola ske. På motsvarande sätt måste såväl den politiska som 
tjänstemannanivån hos kommuner, landsting och trafikhuvudmän 
lära sig att släppa en del av kontrollen – utan att för den skull göra 
avkall på den samhälleliga samordningen och kontrollen över att 
satsade offentliga medel används på ett effektivare sätt än tidigare, 
med mer samhällsnytta som resultat.  

Från produktions- och kostnadsfokusering till servicetänkande 
Den viktigaste drivkraften inom kollektivtrafiken har, som tidigare 
nämnts, varit en stark kostnadspress.  
    För att kunna öka sina marknadsandelar måste kollektivtrafiken 
växla fokus från produktions- och kostnadsfokusering till att 
erbjuda resenärerna service. För att alla aktörer ska arbeta åt 
samma håll måste för det första alla aktörer arbeta utifrån 
perspektivet att alla inblandade parter verkligen vinner på att 
samarbeta mot samma mål. För det andra måste interaktionen 
mellan ägarna i form av kommuner och landsting, trafikhuvudmän, 
entreprenörer och resenärer bygga på samma grundvärderingar och 
för det tredje måste rollerna, uppdragen och styrformerna för de 
olika aktörerna hållas isär. 
 

Kostnader som inte ökar kvalitén eller lockar fler resenärer 
Det finns en lång rad kostnader och mindre effektiva lösningar som 
varken leder till fler resenärer eller höjd kvalitet. Om dessa resurser 

 
18 S. 2-3 Nya Former för ersättning i kollektivtrafiken, Roger Pyddocke 2007-01-
03 
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utnyttjas bättre av kollektivtrafikens aktörer bör vi i framtiden 
kunna erbjuda mer kollektivtrafik utan att kostnaderna stiger. 

Bristfällig standardisering av fordonen  
Varje trafikhuvudman ställer sina egna specifika krav på de fordon 
som ska användas i länets kollektivtrafik. Standardiseringen av 
bussarna har ökat genom Buss 2000. Men mycket återstår att göra. 
De långtgående och detaljerade specifikationerna av fordonen 
ställer till två problem. För det första driver det i flera led upp 
kostnaderna och medför ett onödigt lågt kapacitetsutnyttjande.  
Tillverkning i korta produktionsserier och speciallösningar ökar 
kostnaderna per buss med mellan 6 och 10 procent dvs. med upp 
till 200 000 kr per buss. I nästa led måste bussen byggas om för att 
kunna flyttas till en annan trafikhuvudman. Detta medför 
ytterligare kostnader på mellan 100 000 - 150 000 kr per buss, i 
många fall lågt räknat. Den bristfälliga standardiseringen kostar 
med andra ord enligt en enkätundersökning till de största 
busstillverkarna som Sv. Bussbranschens Riksförbund låtit göra 
2007 mellan 120 och 190 miljoner kr/år. Detta är kostnader som 
varken leder till ökad kvalité för resenärerna eller fler resenärer. 
För det andra upplever resenärerna det som förvirrande när alla 
länstrafikbolag i landet ska ha olika lösningar.  
    Det finns en rad fördelar med att standardisera fordonen:  

 Kunden känner igen sig och funktionerna 
 Pressade inköpspriser för operatören 
 Kortare leveranstider 
 Färre bussar i reserv, vilket ger lägre kapitalkostnader totalt 

som binds i avtalen. Det finns trafikhuvudmän som kräver 
att upp till tio olika busstyper ska användas. Till varje 
busstyp ska det enligt avtalen finnas reservbussar av samma 
typ. Om antalet busstyper reduceras kan också antalet 
bussar i reserv minskas och därmed även kostnaderna. 

 Högre kvalitet på fordonen, säkrare leverans av trafik till en 
lägre kostnad 

 Lägre underhållskostnader 
 Lättare att optimera 

Kostnadsdrivande upphandlingar 
En rad faktorer driver vid många upphandlingar upp kostnaderna 
utan att de ökar kvalitén eller lockar fler resenärer. 

 Osäkerheter inbyggda i avtalen, i form av index som inte 
fullt ut kompenserar för kostnadsökningar, optionsår och 
stora frivolymer, medför att kostnaderna för 
trafikhuvudmannen ökar. Entreprenörer måste lägga in 
marginaler i sitt anbud i syfte att försöka kompensera sig för 
varje osäkerhet för att inte avtalet ska resultera i förluster. 
Ju större osäkerhet ju större marginal. Osäkerheten ökar 
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naturligtvis om det saknas möjligheter till uppsägning av 
avtalet. 

 Detaljkrav och dålig standardisering av bussarna (se ovan) 
 Förtida avveckling av fordon. Stränga ålderskrav på bussar, 

istället för funktionskrav, driver upp kostnader som 
återkommer till trafikhuvudmannen i form av högre anbud. 

 Samtidiga trafikstarter i hela landet gör produktionen av 
bussar mycket hackig, vilket driver upp kostnaderna. Detta 
kostar kollektivtrafiken ytterligare mellan 50 till 75 
miljoner kr/år. Eftersom mängden specialbeställningar är 
stor och produktionsserierna korta går det inte att producera 
för att lägga i lager.  

 Stort antal busstyper som ger ett mycket stort antal bussar i 
reserv (se ovan) 

Potential för bättre resursutnyttjande  
Om kollektivtrafikens aktörer tillsammans blir bättre på att utnyttja 
de redan betalda resurserna kan i framtiden mer kollektivtrafik 
erbjudas resenärerna utan stora kostnadsökningar  

 Swebus utnyttjar bara sina bussar till 20 procent av 
trafikdygnet 

 I dag är 13 procent av alla utförda kilometrar som Swebus 
kör tomkörningar utan resenärer  

 Swebus förare är bara tillgängliga under 65 procent av den 
betalda förartiden. Omräknat till andel av förarkåren 
innebär detta att av Swebus totalt 7000 förare så träffar 
2450 förare aldrig några resenärer.  

 Förtida avveckling av fordon. Stränga ålderskrav på bussar, 
istället för funktionskrav, driver upp kostnaderna  

 Dålig standardisering av bussarna och de samtidiga 
trafikstarterna kostar trafikhuvudmännen lågt räknat mellan 
170 och 240 miljoner kr varje år. 

    Goda exempel kan bland annat hämtas från Jönköpings 
länstrafik, där man sedan i höstas använder busschaufförer och 
bussar utanför peak-tider till att förtäta bussförbindelserna (i 
princip timmestrafik mot tidigare några turer på morgonen och 
några på eftermiddagen/kvällen) mellan Värnamo och Gislaved 
under hela dagen. Merkostnaden för Jönköpings Lokaltrafik är 
marginell, bussbolagen utnyttjar både bussar och personal bättre 
och resenärerna är mycket glada.  
    Det är också vanligt att man gärna försöker spara i lågtrafiktid 
genom att dra in turer i stället för att först åtminstone försöka skapa 
ett ökat resande genom olika slags samarbetskampanjer 
(Exempelvis ”Mellan kl. 10 och 15 får du som uppvisar giltigt 
färdbevis för bussen 10 % rabatt på allt i vår stormarknad” etc., 
exempel på detta finns bl.a. i Gävle). 
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Förstärk kollektivtrafiken utan extra kostnader  
Alla möjligheter att förstärka den regionala kollektivtrafiken utan 
ökade kostnader utnyttjas inte.  
Genom att lätta på reglerna för expressbusstrafik inom länen i 
kombination med att bussbolagen ges tillstånd att köra 
expressbusstrafik enligt vissa krav på tidtabell, kontinuitet och 
kvalitet kan utbudet av kollektivtrafik ökas utan extra kostnader.  
 

Marknadsföringens potential att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel  

Mycket stor potential för kollektivtrafiken att förbättra sitt 
marknadsföringsarbete 
Samtidigt som studier visat att det ofta finns en ganska stor 
potential av möjliga kunder till kollektivtrafiken finns det stora 
brister i hur man inom kollektivtrafiken arbetar med 
marknadsföring. Torbjörn Eriksson skrev en underlagsrapport till 
Kollektivtrafikkommittén 2002 ”Konsumentperspektivet – 
kollektivtrafikens marknadsanalys – och marknadsföringsarbete”. 
    Den beskriver och analyserar hur kollektivtrafikbranschen 
arbetar med marknadsföring från marknadsanalys till 
kommunikation och uppföljning. I studien ingick även en 
jämförelse med några närliggande service- och tjänsteföretag i 
andra branscher.  
    Totalt svarade 22 trafikhuvudmän och 15 operatörer på den 
enkät som låg till grund för rapporten. Enligt rapporten satsar 
trafikhuvudmännen motsvarande 1 – 1,5 % av omsättningen på 
marknadsföring. Detta ska jämföras med att man inom t.ex. 
konsumentvarubranschen satsar upp emot 5 % av omsättningen på 
marknadsföring. Drygt hälften av trafikhuvudmännen har utarbetat 
ett varumärke. Majoriteten (17) av trafikhuvudmännen har 
genomfört kampanjer under det senaste året. Generellt riktar sig 
dock många av de redovisade kampanjerna mot otydliga 
målgrupper. Budskapet är ofta uppbyggt kring temat åk 
buss/kollektivt, det är smart etc. Kampanjerna har sällan en tydlig 
och väl avgränsad målgrupp.  
    Endast nio trafikhuvudmän har redovisat exempel på s.k. 
säljfrämjande aktiviteter. Vanligaste aktiviteterna är att erbjuda 
prenumeration på periodkort eller årskort, någon form av 
direkterbjudande på arbetsplatser (prova-på-rabatter), kontakta 
nyinflyttade med erbjudanden och s.k. individualiserad 
marknadsföring gentemot hushåll. Två trafikhuvudmän redovisar 
ett fördjupat angreppssätt i termer av att bolagen gör segmentering i 
form av livsstilar. 
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Vad kan kollektivtrafiken lära av hur företag utanför branschen 
arbetar med marknadsföring? 
I underlagsrapporten jämfördes också kollektivtrafikens 
marknadsföringsarbete med hur tre företag utanför 
kollektivtrafikbranschen arbetar med marknadsanalys och 
marknadsföring:  
”kollektivtrafikens aktörer har mycket att lära av andra 
konkurrensutsatta branscher, inte minst med avseende på 
marknadsanalys och marknadsföring. Detta indikeras av en 
jämförelse med tre externa företag, som arbetar betydligt mer aktivt 
med marknadsanalys och marknadsföring än vad 
trafikhuvudmännen gör. 
    De tre bolagen visar med tydlighet hur viktig såväl kunden som 
den egna medarbetaren är för dem. De tre bolagen mäter sin 
marknadsandel kontinuerligt. På en växande marknad som 
persontransportmarknaden är det viktigt att behålla sin 
marknadsandel. Att endast behålla resandet i absoluta tal på en 
växande marknad innebär att man förlorar marknadsandelar. När 
den egna kvaliteten sjunker eller när konkurrenter upplevs vara 
bättre, agerar man omedelbart för att förbättra situationen. 
    I relation till det arbete som bedrivs inom 
kollektivtrafikbranschen förefaller alla de tre intervjuade företagen 
lägga större vikt vid, ha annorlunda angreppssätt och högre 
kompetens i marknadsföringsarbetet. Företagen tar framförallt ett 
helhetsgrepp på affärsutvecklingen och marknadsföringen, vilket 
har få motsvarigheter inom kollektivtrafiken. Följande är värt att 
notera: 

 Ägarna styr genom mål och olika nyckeltal i verksamheten. 
 Resultat från kund/marknadsundersökningar leder 

omedelbart till konkreta åtgärder om det behövs för att 
förbättra för kunderna. Åtgärder följs upp med mätningar. 

 Två av de tre företagen mäter även kundernas uppfattning 
om konkurrenterna. 

 Varumärket styr bolagens produktutveckling och 
marknadskommunikation. 

 Bolagen har mycket tydliga målgrupper som man arbetar 
mot på olika sätt och med olika budskap. Budskapen 
harmonierar dock alltid med varumärket. 

 Två av företagen har en mycket aktiv säljkår som genomför 
sälj och reklamkampanjer. 

 Alla bolagen uttrycker ett större intresse och engagemang 
för frontpersonalen än vad kollektivtrafiken generellt 
förefaller göra.”19  

 
19 S.160-161, Kollektivtrafiken med människan i centrum. Slutbetänkande från 
Kollektivtrafikkommittén. (SOU 2003:67) 
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Kollektivtrafikens image  
Ett tecken på bristerna i marknadsföringsarbetet är att 
kollektivtrafiken har problem med sin image. Kollektivtrafiken har 
inte lyckats göra sig av med bilden av att den är till för dem som 
inte har råd att köra bil. Detta trots att det går att knyta 
kollektivtrafiken till olika positiva värden, som t.ex. att ett ökat 
kollektivt resande minskar utsläppen av miljöfarliga gaser och 
partiklar, möjliggör ett effektivare användande av restid, förbättrar 
folkhälsan, reducerar trafikolyckor, att en tredjedel av 
kollektivtrafikens resenärer faktiskt har körkort och bil och att ett 
kollektivtrafiknära läge för en bostad i landets större städer driver 
upp priset på lägenheten eller villan etc. 
 

Konkurrensproblem mellan upphandlad och kommersiell 
kollektivtrafik 

Upphandling av särskild kollektivtrafik 
Den s.k. särskilda kollektivtrafiken står för en ekonomiskt mycket 
stor andel av den upphandlade kollektivtrafiken. Till största delen 
upphandlas den idag av länstrafikhuvudmännen, även om många 
kommuner och landsting fortfarande är ansvarig för upphandlingen. 
Modellerna är många, såväl vad avser beställningsmottagning, 
trafikledning som upphandling av själva transporterna. Det saknas 
utvärdering av och kunskap om vilka jämförande effekter de olika 
tillvägagångssätten fått för samhällsnyttan men också för 
resenärerna, operatörerna och tillgången till transportmöjligheter i 
form av taxi för allmänhet och företag.  
    Ett exempel på upphandling som givit stora konsekvenser för 
taxinäringen i flera kommuner är Dalatrafiks upphandling av 
samhällsbetalda transporter i Dalarna. Såsom avtalet var 
konstruerat knöts de upphandlade fordonen upp till 100 procent 
under de kontrakterade tiderna. Då fick de inte utföra transporter 
för andra än Dalatrafik AB. Ersättning utgick dock endast när 
transporter utförs. Detta innebar att möjligheten för privatpersoner 
och företag att utnyttja taxi kraftigt har beskurits.  
    Dalatrafik AB upphandlade och kontrakterade ett stort antal 
fordon, något som självklart är till fördel när transporterna ska 
fördelas. Konsekvensen blev dock att många fordon står stilla 
under stor del av den avtalade tiden. Då flyter inga intäkter in, 
eftersom de inte tillåts utföra andra transporter. Företagen blöder 
trots att kundunderlag finns. Fler företagsnedläggningar kan vara 
att vänta.  
    Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektivtrafik ålägger 
länshuvudmannen att sörja för en tillfredställande trafikförsörjning. 
Taxiförsörjningen i turistorter som Leksand, Rättvik och till viss 
del Mora är under vissa delar av dygnet helt obefintlig. Dalatrafik 
AB synes helt ha koncentrerat sina ambitioner på att få så låg 
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kostnad för de samhällsbetalda transporterna som möjligt. Så har 
det emellertid inte blivit.   
    Kostnaden per resa har i Mora kommun i genomsnitt ökat från 
135 kr i juli 2006 till 264 kr i juli 2007, dvs. med 95 procent! I 
Borlänge minskade antal resor med 47 procent. I Borlänge har 
kostnaden per resa ökat från i genomsnitt 101,50 kr till 160 kr. 
Även i Falun har priset per snittresa stigit med 20 procent. 
Samtidigt har antalet färdtjänstresor minskat kraftigt vilket hållit 
tillbaka ökningen av totalkostnaden.20  
    Även om situationen skiljer sig mellan olika län torde värdefulla 
erfarenheter finnas att hämta i de för- resp. nackdelar som finns i 
olika upphandlingsmodeller. Det är därför angeläget att genomföras 
en inventering och analys av de effekter som olika 
hanteringsmodeller av den särskilda kollektivtrafiken har gett ur 
samhällets, resenärernas, operatörernas och medborgarnas 
synvinkel, såväl ekonomiskt som kvalitativt. 
    På landsbygd och mindre städer/tätorter finns potential för ökat 
resande genom att utveckla anropsstyrd trafik. Denna utför i dag 
främst färdtjänst- och sjuktransporter. Genom att öppna upp den 
existerande trafiken för fler grupper skapas resmöjligheter för 
invånarna på mindre orter där lokal linjebunden kollektivtrafik 
saknas. På många linjer på landsbygden kan mindre fordon 
utnyttjas för att säkerställa ett utbud trots låga resenärsvolymer. Det 
handlar helt enkelt om att använda rätt fordonsresurs för rätt 
tillfälle. Kollektivtrafikens uppbyggnad bör ta sikte på persontrafik 
med olika fordonstyper snarare än att odla osynliga barriärer 
mellan busstrafik och taxitrafik. Genom att se till hela resan bör 
anropsstyrd trafik med mindre fordon kombineras med 
bytespunkter till större fordon och tåg. Resecentrum och övriga 
bytespunkter måste utformas så att byten mellan fordonsslag kan 
ske smidigt och ta hänsyn till rörelsehindrades behov. 

Resandet med expressbuss hämmas av förbud 
Expressbusstrafikens möjligheter att locka fler resenärer hämmas 
av förbudet för expressbussarna att ta upp resenärer som bara vill 
resa inom ett län och av länstrafikbolagens rätt att säga nej till 
långväga busstrafik inom regionerna. Om ansvarsutredningens 
förslag om att slå samman landets många län till ett fåtal regioner 
genomförs kommer en stor del av dagens långväga busstrafik 
tvingas till nedläggning. Därför bör förbudet mot att ta upp 
resenärer som vill resa inom ett län och länstrafikbolagens rätt att 
säga nej till långväga busstrafik inom regionerna tas bort. Ge 
istället bussbolagen tillstånd att köra långväga linjetrafik med krav 
på tidtabell, kontinuitet och kvalitet. Då kommer expressbussen i 
framtiden att kunna erbjuda resenärerna resor till låga priser till 
ännu fler orter i landet. 

 
20  ”Upphandlingen i Dalarnas län 2007 – en kort sammanfattning”, Underlag 
från Sv. Taxiförbundet 
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Behov av trafikförsörjningsprogram  
Trafikhuvudmännen bör svara för att trafiken bedrivs utifrån ett 
trafikförsörjningsprogram, där huvudmännen handlar upp trafik 
som kompletterar det kommersiella utbudet. I 
trafikförsörjningsprogrammen bör samhällets behov av transporter 
tydliggöras. Där ska behov av såväl lokal och regional som 
interregional trafik beaktas. I programmet bör innehålla en 
bedömning av vilken trafik som kan utföras på kommersiella 
grunder. Med detta som grund gör trafikhuvudmännen sedan en 
bedömning av vilken trafik som behöver upphandlas. Det kan t.ex. 
handla om exempelvis vid vilka orter tågen ska ha ett 
resandeutbyte, turtäthet, prissystem och andra resenärsvillkor. I den 
utsträckning trafik kan utföras på kommersiella grunder bör denna 
möjlighet utnyttjas innan samhället träder in och upphandlar trafik. 
Utgångspunkten för detta arbete måste alltid vara resenärens ”hela-
resan-perspektiv”. 

Kommunernas och landstingens/regionernas ägarstyrning av 
trafikhuvudmännen 

Kommunernas och landstingens ägarstyrning av 
trafikhuvudmännen 
För att skapa goda förutsättningar för att kollektivtrafiken ska 
utvecklas positivt är det av stor betydelse att den grundläggande, 
politiskt styrda organiseringen av den är ändamålsenlig. Det är 
viktigt att den inte motverkar de övergripande syftena med 
huvudmannareformen – trafiksamordningen och 
helhetsperspektivet. Om inte varje enskild kommun har detta fokus, 
utan i stället i eget intresse agerar ”subhuvudman”, finns inte rätt 
förutsättningar för ett sammantaget bästa möjliga system – utifrån 
resenärens/kundens behov, fritt från onödiga barriärer.  
    I det stora flertalet län/regioner har trafikhuvudmännen 
organiserats som aktiebolag. Inte sällan har styrelser för dessa 
bolag agerat, och av ägarna betraktats som vore de forum för 
ägarstyrning i stället för att tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med ägarnas direktiv och angivna ekonomiska ramar. En 
konsekvens av detta har blivit att vedertagna och mer kraftfulla 
instrument för ägarstyrning såsom ägarsamråd och bolagsstämma 
inte utvecklats och nyttjats på avsett sätt.  
    Enligt Sturesson m.fl. (2002)21  arbetar flertalet kommuner inte 
aktivt med kollektivtrafikfrågorna på ett medvetet, integrerat och 
aktivt sätt inom den egna kommunkoncernen. Detta innebär att 
frågor som samhälleliga mål liksom strategisk inriktning i ledet 
under, dvs. för länstrafikbolaget, lätt blir undanskymda. Detta har i 
sin tur inneburit att makten över kollektivtrafikutvecklingen i stor 
utsträckning kommit att hamna hos trafikhuvudmännens ledningar 

 
21 ”Aktiv ägarstyrning av kollektivtrafiken – Ett utvecklingsperspektiv, Rapport 
till Kollektivtrafikkommittén” (2002) 
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och styrelser. Det faktum att kollektivtrafiken kom att drivas inom 
ramen för aktiebolagslagen istället för kommunallagen 
(förvaltning) har också starkt påverkat både diskussionen om och 
synen på den. Inte sällan har det skett på ett olyckligt sätt, då 
termer som affärsmässighet, vinst/förlust och konkurrens kommit 
att skymma diskussionen, vad gäller inte minst samhällsnytta och 
annat värdeskapande i både lokalt och regionalt perspektiv.  
    Sturesson m.fl. bedömer att förvaltningsformen är den 
sammantaget mest lämpliga för organisering av 
trafikhuvudmannen, men också att det oavsett valet av 
verksamhetsform handlar om att finna vägar till utveckling som 
gagnar alla fem kollektivtrafikperspektiven, dvs. samhälls-, ägar-, 
verksamhets-, entreprenörs och kundperspektiven.  På många håll 
har man hittills inte varit framgångsrik när det gäller att redovisa 
vad man faktiskt uträttat och vilka effekter detta fått.  

Hur ska kommuner och landsting/regioner samarbeta i sin roll som 
ägare av trafikhuvudmännen? 
Kommunerna och landstinget/regionen har i de flesta fall ett delat 
ägande av trafikhuvudmannen. Det delade ägandet reser en rad 
frågor: Vilken roll och vilket ansvar ska kommunerna ha respektive 
länen/regionerna? Hur ska ägarsamverkan organiseras på bästa sätt 
med ett delat ägarskap, för att hantera prioriteringar av trafik på ett 
effektivt sätt med resenären i fokus? Vilken roll är optimal för 
trafikhuvudmannen och ägarna när det gäller engagemang i 
trafikplaneringen?  
    Det delade ägarskapet rymmer en inbyggd intressekonflikt: 
Kollektivtrafiken och resenärerna gynnas av enkelhet och tydlighet 
samtidigt som de enskilda ägarna vill ha möjlighet att påverka bl.a. 
priser.  
    Hur ska samverkan ske och hur ska kostnaderna fördelas mellan 
delägarna? Hur ser en optimal fördelningsmodell ut?  
   Enligt trafikhuvudmannalagen är kommuner och landsting 
gemensamt ansvariga för den lokala och regionala kollektivtrafiken 
i ett län. Underskottet av verksamheten ska fördelas efter en 
lagstadgad grundmodell om man inte enas om annat. 
    Den innebär att trafikhuvudmannen ansvarar för planering av 
trafiken, medan kostnaderna fördelas så att landstinget betalar 50 % 
och kommunerna resten, oftast i förhållande till trafikproduktionen 
i respektive kommun. Det är inte något län som följer lagens 
grundmodell helt. Alla tillämpar olika varianter med särskild 
kostnadsfördelning och ofta med uppdelning för tågtrafik, 
tätortstrafik eller kompletteringstrafik. De olika varianterna kan ses 
som en effekt av att trafiklösningar har förändrats i volym eller 
tillkommit efter det att trafikhuvudmannareformen genomfördes, 
exempelvis tågtrafik och kompletteringstrafik. 
    Lagstiftningens grundmodell gör ingen skillnad för trafik med få 
eller många resenärer. Fördelen med modellen är, att man får en 
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utjämning mellan områden med stort och med litet 
resandeunderlag. Nackdelen är att detta beräkningssätt för 
underskottsfördelning minskar intresset att anpassa trafiken efter 
resandeunderlaget. 
    Grundmodellen gör inte heller någon åtskillnad mellan olika 
trafikslag. En del av de lösningar som de kollektivtrafikansvariga 
konstruerat för fördelning av underskott ger problem om man ska 
integrera olika trafikslag. Kostnaderna för linjetrafik, skolskjuts 
och färdtjänst beräknas på olika sätt, och finansieras inte sällan ur 
olika samhällskassor - med risk för suboptimering vad gäller 
fördelningen och användandet av skattemedel.   
    De avtal mellan kommuner och landsting, som reglerar hur 
kostnader beräknas och fördelas, ger olika incitament för att 
förändra trafiken. De genomsnittsberäkningar som vanligtvis 
används för kostnadsfördelning av linjetrafik kan minska intresset 
att söka rationella lösningar. Effekten blir exempelvis att en 
kommuns kostnad kan minska lika mycket om man drar in trafik 
med få resenärer som med många. Genomsnittsberäkningar medför 
också, att en kommun inte kan göra besparingar genom att ändra 
standard eller storlek på fordon i trafiken. Om dessutom respektive 
kommun får betala en väsentlig del av trafikeringen inom den egna 
kommunen, så ökar incitamentet till rationaliseringar och 
samordning mellan olika slag av resor ytterligare.22  
    Några olika modeller används över landet. I Stockholms län och 
i Skåneregionen svarar landstinget respektive regionen ensamt för 
trafikhuvudmannens alla kostnader. Detta ger ur ett rent 
trafikperspektiv mycket goda förutsättningar för helhetslösningar 
med resenärerna i fokus, men kräver god samverkan med 
kommunerna bl.a. i deras roller som väghållare. Eftersom 
kommunerna inte har något omedelbart ekonomiskt intresse av 
kollektivtrafiken finns en uppenbar risk att den inte ges nödvändiga 
fysiska förutsättningar, exempelvis framkomlighetsåtgärder som 
signalprioritering och bussgator. Att döma av den samlade bilden 
verkar denna nödvändiga samverkan fungera bättre i Skåne än i 
Stockholmsregionen. 
    Enligt den s.k. Gävleborgsmodellen, som förekommer inom ett 
antal olika län, är landstinget ekonomiskt ansvarig för den 
regionala trafiken och respektive kommun för sin lokala trafik. Den 
ger ett starkt engagemang hos varje ägare, och underlättar t.ex. 
ställningstagande kring framkomlighetsåtgärder då sådana 
ekonomiskt är enkla att relatera till ”den egna” kollektivtrafikens 
ekonomiska utfall. En svårighet med denna modell är dock att 
avgränsa och komma överens om vad som är regional respektive 
lokal trafik. Den begränsar också tydligt förutsättningarna för ett 
sammantaget helhetsperspektiv vid planering och uppbyggande av 
länets trafiksystem, eftersom varje enskild ägare främst är inriktad 
på och anger ekonomiska ramar för sin egen del av den. 

 
22 S. 367-368, 283, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande SOU 2003:67 
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Landstinget står enligt modellen för X-Trafiks administrativa 
kostnader. Gränsdragningen för vad som är administration och 
trafikeringskostnader kan dock även den vara svår att göra. 
Exempel på detta är kundservice, utveckling och marknadsföring. 
Viktigt att nämna är att modellen även leder till att om en enskild 
ägare reducerar ”sin” trafik drabbas övriga ägare av ökade 
kostnader. 
    I Västra Götalandsregionen ligger fokus istället på resorna. 
Regionen betalar för de regionala resorna och respektive kommun, 
sammanlagt 49 till antalet, för de lokala resorna inom den.  
Modellen ger ingen total renodling av ägaransvaret, utan det finns i 
stort sett alltid fler än en ägare som betalar underskottet på en viss 
linje. Detta medför i sin tur att en ägare inte kan agera ensam, utan 
man måste vara överens med de andra om hur man skall utveckla 
trafiken.  
    Det har visat sig att den praktiska tillämpningen av modellen är 
svår och kräver mycket administration. Modellen bygger på 
personkilometer utifrån resvaneundersökningar. Systemet är 
mycket komplext och otransparent. Modellen fungerar inte bra vid 
förändringar i priser, trafik och resande. Det är svårt att uppskatta 
vad en föreslagen åtgärd innebär i kostnader för enskilda ägare. 
Detta är ett viktigt skäl till att det gällande avtalet för närvarande 
undergår översyn.23 En kartläggning av olika modellers för delat 
ägarskap av trafikhuvudmännen mellan kommunerna och 
landstingen, med redovisning av för- och nackdelar skulle 
underlätta benchmarking på detta område. 

Spritt ansvar för kollektivtrafiken inom kommuner och landsting 
På statlig och, i än större utsträckning, på kommunal nivå råder 
olika departement respektive nämnder över olika 
framgångsfaktorer för kollektivtrafiken, som i många fall måste 
samverka för att framgång verkligen ska kunna nås. Olika 
”samhällskassor”, såväl inom kommunerna som mellan 
kommunerna och landstingen måste samspela, men gör det i 
praktiken inte alltid på bästa sätt. Följande punkter kan i all korthet 
illustrera några av de risker för bristande samordning, helhetssyn 
och långsiktighet som finns: 

 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse, eller 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen avgör de 
ekonomiska förutsättningarna för verksamheter bland vilka 
kollektivtrafiken får konkurrera 

 Kollektivtrafikansvarig nämnd avgör fördelning av 
tilldelade driftresurser på de olika verksamheter man 
ansvarar för, däribland kollektivtrafik – ofta i kamp med 

 
23 S.1-2, Utvärdering av fördelningsmodell enligt bilaga 13, Maj 2007. 
Danielsson & Co Trafikkonsult AB. Vill man fördjupa sig i olika möjliga 
fördelningsmodellers för- och nackdelar innehåller bilaga 1 och 2 i denna 
utvärdering omfattande underlag. 
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t.ex. snöröjning, beläggningsarbeten, trafiksäkerhetsarbete, 
gatubelysning etc. 

 Infrastrukturansvarig nämnd - ibland två, en för 
investeringar och en för drift och underhåll, avgör vilka 
åtgärder som kan genomföras för att förbättra 
kollektivtrafikens framkomlighet.  

 Exploateringsansvarig nämnd/kommunstyrelse beslutar om 
var det ska byggas, med eller utan större inslag av 
kollektivtrafik för näthinnan. 

 Ansvaret för placering, resursfördelning och tidsplanering 
av en mängd olika verksamheter som genererar behov av 
kollektiva transporter, t.ex. skola, omsorg, fritidsverksamhet 
etc. ligger ofta fördelat på ett flertal olika politiska organ. 

 Bland kollektivtrafikens främsta argument nämns färre 
olyckor/lägre olycks- respektive miljökostnader. När det 
gäller minskade vårdkostnader är det främst landstingets 
kassa härför som påverkas, medan landstingets pengar till 
regional kollektivtrafik ligger i en annan. Vad gäller 
samhällets, genom en god kollektivtrafik, reducerade 
miljökostnader är antalet ”vinnare” mycket stort, men om 
inte den som ansvarar för kollektivtrafiken genom sin 
tilldelning har råd att tillgodose en sådan blir endast 
bilindustrin, och - med nuvarande skattesystem – staten 
vinnare. 

 

Utvecklingsmöjligheter som inte tas tillvara  

Resultaten från den omfattande kollektivtrafikforskningen omsätts 
inte i verkligheten  
Det bedrivs mycket omfattande kollektivtrafikforskning på flera 
lärosäten i Sverige. Till detta kommer att flera statliga myndigheter 
anslår omfattande medel till kollektivtrafikforskning och att det 
finns en lång rad konsulter som arbetar på området. Spridningen av 
resultaten är dock vanligen begränsad och har en mycket tydlig 
tendens att inte implementeras i verksamheten. 

Kunskaper och erfarenheter från upphandling av kollektivtrafik i 
andra EU-länder används inte i Sverige 
Det finns även omfattande kollektivtrafikforskning i andra 
europeiska länder, liksom erfarenheter från andra sätt att utveckla 
kollektivtrafiken som inte används i Sverige. Exempelvis 
genomförs upphandlingar enligt andra metoder i andra europeiska 
länder. Kunskaper och erfarenheter från dessa används inte i 
Sverige. Ett exempel på en intressant modell är den som är vanlig i 
bl.a. Holland och som i princip innebär att anbudsgivaren har att 
beskriva hur mycket trafik och med vilken kvalitet, 
marknadsföringsinsats etc. man är beredd att leverera för av 
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upphandlaren angiven summa skattemedel och (del av/alla) 
trafikintäkterna. 
 

Statens ansvar och roll 

Brister i väginfrastrukturen 
Det finns stora brister i framkomlighet på många statliga vägar. Det 
spelar liten roll vilka åtgärder som sätts in i övrigt för att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft om bussen eller taxin ändå 
fastnar i samma köer som bilarna. Framkomligheten vägarna är 
avgörande för kollektivtrafikens möjlighet till utveckling och 
konkurrenskraft. För att stärka konkurrenskraften för 
kollektivtrafiken på väg är det särskilt viktigt att prioritera 
bussgator, busskörfält, signalprioritering, informationssystem samt 
inte minst säkra, tillgängliga och attraktiva hållplatser. 

Brister i tåginfrastrukturen 
Tåginfrastrukturen sätter begränsningar för att kollektivtrafikens 
marknadsandelar ska kunna öka. Det kommer att bli mycket svårt 
att öka antalet resenärer samtidigt som det under lång tid framöver 
kommer att finnas stora brister i infrastruktur, bl.a. i Skåne, 
Mälardalen och Västsverige, som gör det svårt att köra fler tåg och 
ta emot ett ökat antal resenärer. Under de närmast kommande åren 
kan vi också eventuellt förvänta oss en avreglering med fler 
operatörer på spåret som kommer att köra kommersiell tågtrafik. 
Detta kan i sin tur komma att innebära större konkurrens om 
kapaciteten i järnvägssystemet, varför det finns skäl att se över hur 
den kan nyttjas än mer effektivt.  
    I en sådan situation är det nödvändigt att samverkan sker i så stor 
utsträckning som möjligt mellan den av trafikhuvudmännen 
upphandlade olönsamma trafiken och kommersiella aktörers trafik. 
Detta kan t.ex. ske genom tillköp till kommersiell 
regional/interregional tågtrafik av olönsamma tågavgångar eller 
köp av tomma stolar i den kommersiella regionala/interregionala 
tågtrafiken. 
    En aktivitet skulle kunna vara att ta fram förslag till hur sådan 
samverkan skulle kunna stimuleras. Kanske genom att få en större 
prioritet vid ansökan om tåglägen eller kanske genom någon 
ekonomisk morot till följd av lägre infrastrukturbelastning.   

Modellen för underhålls- och investeringsplanering av 
infrastrukturen 
Den rådande modellen för underhålls- och investeringsplanering 
har stora brister. Vid all form av kollektivtrafikverksamhet är 
långsiktighet av stor vikt. Som resenär måste man kunna lita på att 
transportmöjligheten till t.ex. arbetet eller studierna man har idag 
även kan påräknas i morgon. Kan man inte det är steget att överge 
kollektivtrafiken och i stället ta bilen ofta mycket kort. Detta gäller 
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såväl väg- som järnvägsinfrastrukturen, men utifrån ett 
sammantaget kollektivtrafikperspektiv är situationen mest 
bekymmersam för järnvägen. 
    I dag ges helt otillräckliga förutsättningar för att tåget ska kunna 
uppfattas som tillförlitligt. Järnvägen slits hårt utan att underhållas i 
tillräcklig omfattning. Fler och fler vill resa med tåg, vilket 
tillsammans med att mer och mer gods transporteras på räls leder 
till svår trängsel på de i huvudsak enkelspåriga banorna.  
    Att Banverket ständigt tvingas skjuta upp angelägna åtgärder, i 
många fall på i praktiken obestämd tid, är samhällsekonomiskt 
mycket olyckligt och så även ur exempelvis det viktiga 
miljöperspektivet. Att gång på gång tvingas revidera planerna 
kostar inte bara stora summor, trovärdighet, arbetstid och 
frustration, utan skapar även en ständig osäkerhet hos många 
aktörer och intressenter. Sammantaget hämmar denna rejält 
förutsättningarna att ta tillvara det intresse och de drivkrafter som 
idag faktiskt finns att resa, och transportera gods med tåg.  
    Antingen måste politiskt beslutade planer följas, och beräknade 
kostnader uppräknas på ett sätt som relateras till faktisk 
kostnadsutveckling, alternativt måste nya och mer stabila former 
för finansiering utvecklas. 

Få trafikhuvudmän utnyttjar möjligheten att bli ”auktoriserad 
sökande” av tåglägen 
Förutsättningarna för verksamheten inom järnvägssektorn är starkt 
beroende av beslut på EU-nivån. Flera EG-direktiv och EG-
förordningar har införlivats i svensk lagstiftning genom den nya 
järnvägslagstiftningen. Utifrån dessa förutsättningar har 
järnvägsföretag och auktoriserade sökanden (aktörer som har rätt 
att organisera trafik) möjlighet att ansöka om tågläge hos 
Banverket och andra infrastrukturförvaltare. För närvarande finns 
ett tiotal aktörer som har rätt att organisera trafik på järnväg, utöver 
de traditionella järnvägsföretagen. Av de auktoriserade är flertalet 
trafikhuvudmän, som t.ex. Skånetrafiken och Jönköpings 
Länstrafik AB. Hittills har endast Skånetrafiken varit den av 
trafikhuvudmännen som gått in i trafikeringsavtal med Banverket, 
för övriga gäller att det är entreprenörerna som tecknar avtal (inkl. 
tåglägen) med Banverket inom ramen för den upphandling som 
gjorts. Genom att själv organisera trafiken har trafikhuvudmännen 
möjlighet att i större utsträckning påverka förutsättningar för 
trafiken och de villkor som gäller för resenärerna. Det finns 
samtidigt en risk att järnvägsföretagens/entreprenörernas kreativitet 
begränsas om trafikhuvudmännen mer i detalj organiserar trafiken. 
Det är viktigt att få rätt balans i denna relation. 

Utveckla och förstärk sektorsrollen hos Vägverket och Banverket  
Att leva upp till ledord som stödjande, samlande, initierande och 
pådrivande i sektorn kräver en del av sektorsmyndigheterna. 
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Kollektivtrafiksektorns förväntningar på sektorsmyndigheterna är 
höga, såväl nationellt som regionalt. Att vara en ”oberoende” part 
där frågor, behov och problem kan hitta former för fortsatt 
hantering och sortering utan att se sin egen roll som enbart 
traditionell väghållare/banhållare måste utvecklas vidare. 
Framförallt behöver myndigheterna vara tydliga i den samlande 
delen och naturliga dialogparter för branschorgan och andra 
aktörer. Att öka/besitta kompetens för att agera som en samlande 
kraft är därför viktigt på såväl nationell som regional nivå.  
    Det är av största vikt att någon utanför trafikhuvudmännen, 
någon mer neutral aktör tar ansvar för att tydliggöra och förmedla 
problembilden, identifiera lösningarna tillsammans med branschen 
och få alla aktörer att dra åt samma håll, och därmed samla, stödja 
och initiera arbetet. Allt för en ökad samhällsnytta. Kopplingen till 
transportpolitiska mål inom klimatpåverkan, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, framkomlighet, jämställdhet etc. görs därmed 
tydligare.  
    Sektorsmyndigheterna bör i högre grad än tidigare driva arbetet 
med att effektsamband görs kända och utvecklas för att nyttjas mer 
i kommande utveckling (minskade samhällskostnader inkluderat 
miljöaspekterna). Kunskapen behöver spridas och fördjupas i 
sektorn, framförallt bör kollektivtrafikens utveckling och ökade 
marknadsandelar kopplat till miljö och klimatpåverkan vara kända 
och ligga än mer till grund för kommande arbete inom 
kollektivtrafiken för en hållbar regionförstoring.  
    Ett tydligt samhällsnyttoperspektiv måste användas i 
marknadsföringen av kollektivtrafiken och där har 
sektorsmyndigheterna viktiga roller.  
    Sektorsmyndigheternas roll som stöd i FUD (Forskning, 
Utveckling och Demonstration) av kollektivtrafik bör vara ett 
viktigt inslag i verksamheterna även fortsättningsvis.  

Omodern lagstiftning försvårar samordning av olika former av 
kollektivtrafik  
I dag är ansvaret för upphandling av linjetrafik, skolskjuts, 
sjukresor och färdtjänst splittrat. Trafikhuvudmännen har dock 
sedan några år möjlighet att på uppdrag upphandla och samordna 
allmän och viss särskild kollektivtrafik, alltså även sådan trafik som 
kommun eller landsting själva ansvarar för.  
    Enligt kollektivtrafikkommittén upphandlas linjetrafik idag 
enligt 4 kap LOU, medan transporter som endast är till för en viss 
grupp, t.ex. skolskjutsar, upphandlas enligt 5 kap LOU. När olika 
transportformer samordnas är det ibland angeläget att kunna 
genomföra en gemensam upphandling av dem. Det beror på att 
gränserna mellan de olika transportformerna blir flytande när 
samordningen drivs långt. Kommittén föreslog att i de fall 
linjetrafik, skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor ska ingå i ett och 
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samma system så måste de kunna upphandlas enligt samma kapitel 
i LOU. 24 

Samordning mellan linjetrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst 
Lagstiftningen om skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst är i 
grunden utarbetad med utgångspunkt i att dessa betraktats som 
individuella transportformer, men eftersom de därefter mer eller 
mindre lyckosamt har omformats till delar av det kollektiva 
resandet finns anledning att överväga ny lagstiftning på området. 
En sådan bör inbegripa och reglera ansvaret för alla 
samhällsbetalda resor. Hur en sådan lag ska se ut bör utredas i en 
särskild utredning. Det är bland annat viktigt att väga lokalt 
inflytande mot helhetsperspektiv, något som blir särskilt viktigt om 
förslaget om stora regioner blir verklighet.25  

Ta tillvara möjligheterna vid regionaliseringen av Sverige och 
undvik negativa konsekvenser 
Flera regioner ser behov av att verka över större områden, där det 
finns förslag från några regioner och trafikhuvudmän att genomföra 
transporter över länsgräns. Ansvarsutredningen har föreslagit att 
större regionala enheter ska bildas, med ansvar för bl.a. det 
regionala utvecklingsarbetet och regiontrafikplaner. Den regionala 
utvecklingens betydelse för tillväxt i Sverige har under senare tid 
fått en allt större tyngd. Samtidigt som det är viktigt att beakta de 
regionala behoven, får dessa inte tränga undan nödvändiga 
nationella perspektiv och väl fungerande kommersiell 
kollektivtrafik med tåg och expressbuss. Det är därför viktigt med 
balans mellan de olika perspektiven när det framtida 
transportsystemet utvecklas. Behoven av dagliga pendlingsresor 
över längre sträckor har ökat och kommer sannolikt att öka 
ytterligare i framtiden.  
    Inom järnvägssektorn bör en långsiktigt hållbar 
inriktning/strategi för den svenska persontrafiken på järnväg 
utarbetas för att säkra såväl lokal och regional som interregional 
trafikförsörjning. Denna bör tydliggöra på vilket sätt som 
kommersiell trafik ska samverka med av samhället upphandlad och 
subventionerad trafik. 
    För att den kommersiella kollektivtrafiken med expressbusstrafik 
ska kunna locka fler resenärer istället för att slås ut bör förbudet 
mot att ta upp resenärer som vill resa inom ett län tas bort, liksom 
länstrafikbolagens rätt att säga nej till långväga busstrafik inom 
regionerna. Istället bör bussbolagen ges tillstånd att köra långväga 
linjetrafik med krav på tidtabell, kontinuitet etc. 

 
24 S.325, Kollektivtrafik med människan i centrum. Slutbetänkande från 
Kollektivtrafikkommittén (SOU 2003:67)  
25  ”Lite tankar inför mötet om roller och ansvar den 9 oktober 2007”, PM från 
Janne Rusk 2007-09-28 
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Använd skatter och andra ekonomiska styrmedel för att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel  
Över alla partigränser förefaller man vara överens om att en väl 
utbyggd, effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en viktig 
förutsättning för att nå angelägna politiska mål inom bl.a. transport-
, trafiksäkerhets-, tillgänglighets-, miljö- och 
jämställdhetsområdena Genom att använda skatte- och andra 
ekonomiska styrmedel för påverkan av såväl förutsättningar för 
utbyggnad och drift av kollektivtrafik, som människors val av 
transportmedel, har staten unika möjligheter att skapa 
förutsättningar för ett ökat kollektivt resande. Hittills har dock inget 
som helst fokus lagts på detta, tvärtom har genom åren en mängd 
olika skattebeslut försämrat förutsättningarna för kollektivtrafiken. 
De flesta av de konkreta förslag som lagts fram i syfte att stimulera 
ett ökat kollektivt resande har haft en tendens att hamna i 
utredningspåsen för att sedan bli kvar där. Om staten verkligen vill 
se ett ökat kollektiva resande - idag är kanske klimathotet det 
enskilt starkaste argumentet för detta - har man möjligheter som 
ingen annan enskild aktör att skapa grundläggande förutsättningar 
för detta. 
 

Framgångsfaktorer 
Enligt uppdraget ska respektive arbetsgrupp beskriva de kritiska 
framgångsfaktorerna inom gruppens arbetsområde för att 
marknadsandelen ska kunna öka. Inom arbetsgruppens 
ansvarsområde finns en rad övergripande framgångsfaktorer som i 
sin tur är beroende av att en rad underliggande faktorer blir 
uppfyllda. Dessutom är flera av framgångsfaktorerna beroende av 
varandra för att framgång ska kunna nås. Framgångsfaktorerna 
utvecklad rollfördelning, kulturförändring hos aktörerna, utnyttja 
aktörernas olika drivkrafter, motverka underskottsfinansieringens 
negativa effekter och att ta tillvara effektiviseringsmöjligheterna 
för att öka utbudet hänger mycket intimt samman, förstärker 
varandra och är till stor del beroende av varandra för att effekten 
ska bli så stark som möjligt. 

Ta tillvara aktörernas olika drivkrafter för att arbeta mot 
gemensamma mål  
I dag betraktas ofta de olika aktörernas mål och drivkrafter som en 
målkonflikt. Drivkraften och målet för entreprenörerna som kör 
trafiken är att tjäna pengar. Politikerna i kommuner och landsting, 
som äger trafikhuvudmännen och beslutar om ägarbidraget till sin 
trafikhuvudman, har samhällsnytta och att uppnå olika politiskt 
fastslagna samhällsmål som drivkraft. Trafikhuvudmännens 
drivkraft är att med utgångspunkt från ägarnas direktiv på det mest 
kostnadseffektiva sättet upphandla, planera, marknadsföra och 
informera om trafiken. Resenärens drivkraft är att resa med ett 
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transportmedel som på olika sätt uppfyller resenärens 
transportbehov. Men istället för att betrakta parternas drivkrafter 
och mål som målkonflikter bör varje aktörs drivkraft tas till vara 
och utnyttjas för att nå gemensamma mål.  
    Kollektivtrafiken är ett mycket effektivt medel för att uppnå 
olika politiska mål och öka samhällsnyttan. Genom att använda 
ekonomiska incitament stimuleras operatörerna att öka antalet 
resenärer. Detta skapar i sin tur möjlighet att öka utbudet av 
kollektivtrafik och därmed nyttan för resenärerna.  
    Om aktörernas olika drivkrafter utnyttjas för arbete mot 
gemensamma mål skapas det också ett utvecklingstryck som gör 
det till ett naturligt inslag i det dagliga arbetet att  

 ta tillvara resultaten från den omfattande 
kollektivtrafikforskningen och implementera dem i 
verksamheten liksom att  

 ta tillvara kunskaper och erfarenheter från ägarstyrning, 
upphandling och trafikutförande av kollektivtrafik i andra 
länder, från andra trafikhuvudmän och från andra 
samhällssektorer 

 
För att aktörernas olika drivkrafter ska kunna tas tillvara måste fyra 
faktorer vara uppfyllda: 

1. Sätt upp övergripande och gemensamma mål för alla parter 
För att arbetet för att öka kollektivtrafikens marknadsandel 
ska vara framgångsrikt måste trafikhuvudmannen, 
kommunen/landstinget/regionen och entreprenören ha 
gemensamma målsättningar. Om t.ex. den som har ansvaret 
för gatu- och väginfrastrukturen så att säga ”inte är med på 
vagnen” kan övrigas ansträngningar komma att bli 
verkningslösa.  
 

2. Skapa strukturer för trepartssamarbete 
För att det ska vara möjligt att ta tillvara respektive aktörs 
drivkrafter för att arbeta mot gemensamma mål måste det 
skapas strukturer för detta. Om trafikhuvudmannen 
överlåter alla biljettintäkter och hela affärsrisken till 
entreprenören finns det inga ekonomiska drivkrafter hos 
trafikhuvudmannen och dess ägare, kommunerna och 
landstinget, att vidta åtgärder som stimulerar det kollektiva 
resandet eller ökar framkomligheten för kollektivtrafiken, 
t.ex. att bygga bussgator och ge prioritet i trafiksignaler, 
eller att undvika att vidta åtgärder som försvårar för 
kollektivtrafiken, t.ex. genom minskad framkomlighet. 
Därför behöver det byggas upp strukturer för 
trepartssamarbete med gemensamma arbetssätt och 
gemensamma arbetsgrupper där operatör, trafikhuvudman 
och kommunen arbetar tillsammans och känner sig 
delaktiga.  
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3. Använd intäktsrelaterade incitament i trafikavtalen 

För att entreprenörerna ska ha ett affärsmässigt intresse av 
att kollektivtrafiken ska vinna marknadsandelar måste 
trafikavtalen innehålla intäktsrelaterade incitament som är 
kopplade till antalet resenärer. För att incitamenten ska 
påverka företagskulturen hos operatören bör de vara minst 
30 procent av avtalets omsättning. Naturligtvis bör 
affärsmöjligheter och affärsrisk balanseras mot varandra. 
Kvalitetsrelaterade incitament kan också vara ok, men får 
inte ersätta intäktsrelaterade incitament. God kvalitet kan 
aldrig vare ett mål i sig, utan är bara ett medel för att nå 
mål, i detta fall ökad marknadsandel för kollektivtrafiken. 
 

4. Stärk kopplingen mellan å ena sidan samhällsnytta och 
transportpolitiska mål och å andra sidan användandet av 
kollektivtrafiken som verktyg för att uppnå målen och 
nyttan.  
Detta kan göras på flera sätt: 

a. Kollektivtrafikens företrädare bör gemensamt 
kraftsamla för att försöka få kollektivtrafiken att 
placeras högre upp på den politiska agendan, och för 
att man inom kommuner och landsting, men även på 
riksdags- och regeringsnivå i större utsträckning än 
idag använder kollektivtrafiken som det verktyg för 
samhällsnytta och uppfyllande av de 
transportpolitiska målen som den är. 
”Isbergskonferenserna” var ett bra första steg i detta 
arbete. I detta sammanhang är det också viktigt att 
trafikhuvudmännen tar fram jämförbara nyckeltal. 

 
b. Trafikhuvudmännen bör anmodas att i 

trafikförsörjningsplanen skriva in hur de använder 
kollektivtrafiken i arbetet för att nå de 
transportpolitiska målen och hur de arbetar med 
uppföljning i målarbetet. Enligt lagen (1997:737) 
om ansvar för viss kollektiv persontrafik 6 § är 
trafikhuvudmännen skyldiga att årligen anta en 
trafikförsörjningsplan som bl.a. ska innehålla 
åtgärder för handikappanpassning av trafiken och 
redogörelser för miljöskyddande åtgärder. Detta 
ansvar bör utvidgas till att omfatta redogörelser 
avseende samtliga transportpolitiska mål. De 
Sektoransvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket bör begära in trafikförsörjningsplanerna 
för analys. Dessutom bör trafikhuvudmännen 
anmodas redovisa jämförbara nyckeltal som visar på 
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i vilken grad utvecklingen sker i riktning mot de 
transportpolitiska delmålen. 

Motverka underskottsfinansieringens negativa effekter 
Dagens system med underskottsfinansiering medför att en ökning 
av resandet kan leda till ökade kostnader för trafikhuvudmannen 
istället för ökade intäkter. Det är exempelvis ofta fallet under 
högtrafik då ett ökat resande kräver mer insatser som kostar mer än 
marginalintäkten. Däremot kan ett ökat resande under lågtrafik ge 
ökade nettointäkter. De ökade kostnaderna ökar naturligtvis risken 
för att besparingsåtgärder sätts in i form av indragen trafik eller 
höjningar av biljettpriserna, vilka i sin tur minskar antalet 
resenärer. Till detta kommer att trafikhuvudmännen inte har något 
egentligt affärsmässigt intresse av att öka antalet resenärer eftersom 
allt eventuellt överskott i relation till de av ägarna fastslagna 
ramarna vanligen går direkt tillbaka till ägarna. För att komma 
tillrätta med underskottsfinansieringsproblematiken finns det flera 
vägar att gå: 
 

a. Antingen bör kostnadsökningarna som ofta följer av fler 
resenärer ses som nödvändiga av kommuner och landsting 
för att olika politiska mål ska kunna nås, alternativt  

 
b. bör en annan finansieringsmodell av kollektivtrafiken 

utvecklas. En möjlig väg är att en viss del av 
drivmedelsbeskattningen finansierar kollektivtrafiken. 
Denna finansieringsmodell används i Sacramento i USA 
och i Schweiz. 

Utveckla rollfördelningen mellan aktörerna 
Det kan inte nog betonas att framgångsfaktorn utvecklad 
rollfördelning är beroende av att respektive aktörs drivkrafter tas 
tillvara för att nå gemensamma mål och för att få till stånd en 
kulturförändring hos aktörerna. Detta är samspelande 
framgångsfaktorer som förstärker varandra. 
     En av trafikhuvudmannasystemets främsta styrkor är 
samordningen och att kollektivtrafiken upphandlas och drivs 
utifrån ett hela-resan-perspektiv. Detta ska tas tillvara och 
utvecklas. Därför bör trafikhuvudmännen även i fortsättningen 
hålla samman helheten. Relationen mellan trafikhuvudmännen och 
operatörerna behöver däremot utvecklas så att entreprenörerna får 
möjlighet att utveckla och leverera bra tjänster som lockar fler 
resenärer och som operatörens personal kan känna tillfredsställelse 
över. Därför måste rollfördelningen och samarbetet mellan 
trafikhuvudmän och operatörer utvecklas så att de sistnämnda ges 
större inflytande över ”verktygslådan”. 
Utveckla rollfördelningen genom att öka operatörernas inflytande 
över verktygslådan: 
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a. Trafikplanering 

Trafikhuvudmännen bör hålla i den övergripande 
planeringen avseende bl.a. linjenätsstruktur, medan 
detaljplaneringen av tidtabeller bör överlåtas på 
entreprenörerna. Entreprenörer och trafikhuvudmän arbetar 
redan på detta sätt inom bl.a. SL och Västtrafik. 

 
b. Tidtabellen.  

Operatören bör göra tidtabellen och kontrollera den med 
trafikhuvudmannen. Detta förekommer redan inom bl.a. SL 
och Västtrafik. Genom kunskapsinsamling från operatörens 
samtliga funktioner ökas möjligheterna att anpassa 
tidtabellen till resenärernas behov. Det ger dessutom lägre 
kostnader och ökat kundfokus i hela verksamheten och 
flyttar in resenärsfokus direkt in i operatörens 
planeringsprocess. 

 
c. Marknadsföring.  

Operatören bör sköta den lokala marknadsföringen och 
informationen till kunder och allmänhet. Operatörens 
kommunikation direkt med resenären ökar resenärsfokus 
och ökar resandet och försäljning lokalt, och även 
tillfredsställelsen hos den egna personalen. Det skapas på så 
sätt förutsättningar för att marknadens (dvs. resenärernas) 
krav ska styra förändringar.  

 
d. Prissättning  

Operatören bör få ett större inflytande över prissättningen. 
Prissystem och prisnivå är ett viktigt verktyg i arbetet för att 
öka andelen kollektivtrafikresenärer. I all affärsverksamhet 
är priset en nyckelfaktor för att man ska kunna locka 
kunder, bygga upp och utveckla ett varumärke och 
maximera effekten av marknadsföringsinsatser osv. Därför 
bör prissystem och prisnivå bestämmas i samverkan mellan 
trafikhuvudman och operatör.  
    Skälen för att öka operatörernas inflytande över pris och 
prissystem, och samtidigt balansera detta inflytande mot 
trafikhuvudmannens ansvar är flera. För det första behöver 
kopplingen mellan marknadsföring, varumärkesarbete, 
aktivt säljarbete och incitament förstärkas. För det andra 
måste samtliga aktörer ha intresse av att öka antalet 
resenärer och dela på ansvaret för att detta mål ska 
förverkligas. Såväl entreprenören som trafikhuvudmannen, 
kommunerna och landstinget måste ha ekonomiska 
incitament att stimulera ett ökat kollektivt resande. Om 
trafikhuvudmannen överlåter alla biljettintäkter och hela 
affärsrisken till entreprenören minskar trafikhuvudmannens 
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och kommunens intresse för att stimulera ett ökat resande 
med kollektivtrafiken, t.ex. genom framkomlighetsåtgärder 
på vägarna, liksom även intresset för att undvika åtgärder 
som försämrar kollektivtrafikens konkurrenskraft. För det 
tredje bör entreprenörens inflytande över prisnivå och 
prissystem balanseras med trafikhuvudmannens ansvar av 
samordningsskäl. För det fjärde riskerar en entreprenör som 
har monopol (i sitt trafikområde under avtalsperioden), 
enligt resultat från grundläggande ekonomisk teori, att 
vinstmaximera genom färre avgångar på färre linjer till 
högre priser istället för att resenärsmaximera och köra 
trafiken samhällsekonomiskt effektivt. 

 
Denna utveckling av rollfördelningen behöver komma till stånd 
generellt. Däremot bör det finnas utrymme för avvikelser utifrån 
vilken form av trafikavtal som används. Rena nettoavtal och 
bruttoavtal med stora incitament innebär att ett större ansvar måste 
överlåtas på operatören för att morötterna i avtalen ska kunna 
fungera. Naturligtvis ska affärsmöjligheter och affärsrisk 
balanseras mot varandra. 

Få till stånd en kulturförändring hos trafikhuvudmän, 
operatörer samt kommuner och landsting/regioner 
 
Kulturen måste förändras på flera sätt: 
 

a. Gå från produktions- och kostnadsfokusering till fokus på 
service och högre intäkter genom fler resenärer. Dagens 
kollektivtrafik utmärks till stor del av stark kostnadspress 
och, genom de s.k. bruttoavtalen, fokus på produktion 
istället för resenärernas behov och krav. För att 
kollektivtrafikens marknadsandelar ska öka behöver 
kulturen förändras så att kollektivtrafiken går från 
produktions- och kostnadsfokusering till fokus på service 
och högre intäkter genom fler resenärer. 

 
b. Gå från detaljupphandlingar och detaljstyrning av 

entreprenörerna till funktionsupphandling och målstyrning. 
Såväl upphandlingar som trafikavtal är i dag ofta är mycket 
detaljerade vilket hämmar operatörernas kreativitet och 
utrymme för att ta initiativ som lockar fler resenärer. 
Kulturen måste förändras så att trafikhuvudmännen arbetar 
med målstyrning och sätter upp funktionskrav istället för 
detaljkrav. 

 
c. Den som möter resenären ska också ta ansvar för 

resenärsrelationen. I dag finns det ett rörigt och motstridigt 
kundbegrepp inom kollektivtrafiken: resenärerna betraktar 
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sig själva som kunder till buss- och tågföretagen, medan 
dessa i huvudsak istället ser trafikhuvudmännen som sina 
kunder, samtidigt som trafikhuvudmännen å sin sida 
betraktar resenärerna som sina kunder och bussföretagen 
som säljare och utförare. För att komma tillrätta med detta 
röriga och motstridiga kundbegrepp bör den som möter 
resenären också ta ansvar för resenärsrelationen.  

Ta tillvara de stora effektiviseringsmöjligheter som finns för 
att öka utbudet av kollektivtrafik och därigenom öka antalet 
kollektivtrafikresenärer 
Det finns en lång rad kostnader och mindre effektiva lösningar som 
varken leder till fler resenärer eller höjd kvalitet. Om dessa 
resurser, som trafikhuvudmännens ägare, kommunerna och 
landstingen redan betalar för, utnyttjas bättre av kollektivtrafikens 
aktörer kan vi i framtiden erbjuda mer kollektivtrafik och locka fler 
resenärer utan att kostnaderna stiger.  
 
a. Minska detaljkraven på fordonen och öka standardiseringen 

Genom att öka standardiseringen av bussar som används i den 
upphandlade kollektivtrafiken kan kommunerna och 
landstingens/regionernas kostnader minskas med mellan 120 
och 190 miljoner kr/år  

 
b. Minska detaljstyrningen av entreprenörerna i trafikavtalen 

Många trafikhuvudmän detaljstyr kollektivtrafiken genom 
utformningen av trafikavtalen. Den tilltagande detaljstyrningen 
av entreprenörerna, trafiken och tekniken i trafikavtalen driver 
upp kostnaderna och hämmar engagemanget. Alltför 
detaljstyrda avtal hämmar kreativiteten, leder lätt till att 
operatörerna blir mer och mer passiva i sin roll som 
transportörer och i större utsträckning liknar 
bemanningsföretag.  

 
c. Låt entreprenörerna ta ett större ansvar för trafikplaneringen 

I dag är det i de allra flesta fall trafikhuvudmannen som gör 
tidtabellen. Detta har medfört ett lågt resursutnyttjande. I dag 
utnyttjar Sveriges största bussföretag, Swebus, bara sina bussar 
under 20 procent av trafikdygnet, 13 procent av alla utförda 
kilometrar som Swebus förare kör är tomkörningar utan 
resenärer och Swebus förare är bara tillgängliga under 65 
procent av den betalda förartiden. Omräknat till andel av 
förarkåren innebär detta att av Swebus totalt 7000 förare så 
träffar 2450 förare aldrig några resenärer.  Genom att låta 
operatören göra tidtabellen och kontrollera den med 
trafikhuvudmannen kan fordonen och förarnas tid användas 
mer effektivt. Detta förekommer redan inom bl.a. SL och 
Västtrafik. Genom kunskapsinsamling från operatörens 
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samtliga funktioner ökas möjligheterna att anpassa tidtabellen 
till resenärernas behov.  

 
d. Använd funktionskrav istället för stränga ålderskrav på 

fordonen 
I dag ställer de flesta trafikhuvudmän krav om att dels 
genomsnittsålder och dels maxålder på de bussar som ska 
användas enligt trafikavtalet. Dessa ålderskrav medför att en 
stor mängd bussar som håller hög standard och kvalitet måste 
avvecklas i förtid, vilket i sin tur tvingar fram kortare 
avskrivningar hos bussföretagen och därmed pressar upp 
avtalskostnaderna. Länstrafikbolagen ställer dessa krav av 
kvalitets-, miljö och trafiksäkerhetsskäl, men problemet är att 
ålderskrav är ett trubbigt instrument för att höja kvaliteten och 
trafiksäkerheten samt minska utsläppen. Dessutom ökar 
fokuseringen på ålderskrav kostnaderna mer än nödvändigt. 
Samma kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsförbättringar skulle 
kunna uppnås till en lägre kostnad om trafikhuvudmännen 
istället använde funktionskrav i avtalen, t.ex. att de 
genomsnittliga utsläppen inte får överstiga en viss 
genomsnittlig nivå. 

 
e. Minska antalet olika busstyper som föreskrivs i samma avtal 

Det finns trafikhuvudmän som kräver att upp till tio olika 
busstyper ska användas. Till varje busstyp ska det enligt avtalen 
finnas reservbussar av samma typ. Om antalet busstyper 
reduceras kan också antalet bussar i reserv minskas och därmed 
även kostnaderna.  

 
f. Sprid ut trafikstarterna under året eller öka tiden mellan det att 

trafikavtalen skrivs under och trafikstart ska ske 
Samtidiga trafikstarter i hela landet gör produktionen av bussar 
mycket hackig, vilket driver upp kostnaderna. Genom att sprida 
ut trafikstarterna under året kan kostnaderna minskas med 
mellan 50 till 75 miljoner kr/år.  

 
g. Tillåt mer kommersiell kollektivtrafik, bl.a. genom att lätta på 

reglerna för expressbusstrafik inom länen 
Alla möjligheter att förstärka den regionala kollektivtrafiken 
utan ökade kostnader utnyttjas inte. Genom att lätta på reglerna 
för expressbusstrafik inom länen i kombination med att 
bussbolagen ges tillstånd att köra expressbusstrafik enligt vissa 
krav på tidtabell, kontinuitet och kvalitet kan utbudet av 
kollektivtrafik ökas utan extra kostnader.  

 
h. Trafikhuvudmännen bör i högre utsträckning än idag köpa 

ledig kapacitet i expressbusstrafiken och tågtrafiken. 
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i. Minska de osäkerheter som finns inbyggda i många avtal  
Det finns stora osäkerhetsfaktorer inbyggda i många avtal, i 
form av index som inte fullt ut kompenserar för 
kostnadsökningar, optionsår och stora frivolymer, medför att 
kostnaderna för trafikhuvudmannen ökar. Entreprenörer måste 
lägga in marginaler i sitt anbud i syfte att försöka kompensera 
sig för varje osäkerhet för att inte avtalet ska resultera i 
förluster. Ju större osäkerhet ju större marginal. Osäkerheten 
ökar naturligtvis om det saknas möjligheter till uppsägning av 
avtalet. 

Utnyttja marknadsföringens potential att öka andelen 
kollektivtrafikresenärer  
Denna framgångsfaktor förutsätter att entreprenören har 
ekonomiska incitament för att öka antalet resenärer och att 
marknadsföringen används aktivt för att åstadkomma detta. 
Faktorn förutsätter också större flexibilitet än i dag för att resultaten 
från resenärs- och marknadsundersökningar snabbt ska kunna leda 
till konkreta åtgärder som anpassar kollektivtrafiken till kundernas 
behov och krav. 

a. Diversifiera resenärerna och arbeta målgruppsanpassat 
 
b. Arbeta aktivt med att stärka och utveckla varumärket 

 
c. Ompositionera kollektivtrafiken och knyt den till livsstil i 

marknadsföringen. Ompositionera kollektivtrafiken t.ex. till 
att vara något som smarta människor använder. Några 
exempel på lanserbara budskap kan vara ”Jag vill minska 
utsläppen av klimatgaser, därför åker jag kollektivt istället 
för att ta bilen.”, ”Jag slipper köra bil.”, ”Jag slipper 
trängseln på vägen och stressen i trafiken.”,  ”Koppla av 
genom att läsa en bra bok, det går inte i bilen.”,  ”Jag kan 
arbeta på bussen eller i tåget, det går inte att skriva och läsa 
i bilen.”, ”När jag åker buss/tåg slipper jag ta ansvar” etc. 
De senare är särskilt viktiga om ett antal år när 
personbilarnas utsläpp av växthusgaser och andra hälso- 
och miljöfarliga utsläpp har minskats med ny teknik. Att 
arbeta under kollektivtrafikresan underlättas naturligtvis om 
teknik för detta finns i fordonen. 

Utveckla kommunernas och landstingens ägarstyrning av 
trafikhuvudmännen 
För att skapa goda förutsättningar för att kollektivtrafiken ska 
utvecklas positivt är det viktigt att den grundläggande, politiskt 
styrda organiseringen är ändamålsenlig och att den inte motverkar 
de övergripande syftena med huvudmannareformen – 
trafiksamordningen och helhetsperspektivet.  
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    Ägarstyrningen av trafikhuvudmännen bör utvecklas inom flera 
områden. För det första bör ägarna, i de fall det förekommer, gå 
ifrån betraktelsesättet att trafikhuvudmännens styrelse är ett 
ägarforum för att istället utveckla sitt ägande genom att använda 
ägarinstrumenten (bolagsstämman m.m.) aktivt. För det andra bör 
kommunerna och landstingen arbeta aktivt med 
kollektivtrafikfrågorna på ett medvetet integrerat och aktivt sätt 
inom sina egna koncerner som ett strategiskt medel för att uppnå de 
samhälleliga målen. För det tredje bör öppenheten ökas när det 
gäller att redovisa vad man faktiskt uträttat och vilka effekter detta 
fått. Avslutningsvis bör kartläggas för- och nackdelar med olika 
modeller för delat ägarskap av trafikhuvudmännen mellan 
kommunerna och landstingen. Ett flertal olika modeller tillämpas, 
och de har alla såväl styrkor som svagheter. I många fall är det 
dock svårt att se att svagheterna, t.ex. uppenbar risk för fokusering 
på den egna kommunens intressen och bästa i stället för det 
samlade trafiksystemet och resenärerna, kan uppvägas av deras 
fördelar. I vissa fall motverkar rentav modellen i praktiken en 
utökad trafikvolym.  

Utveckla och förtydliga statens roll och ansvar för att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft 
Staten bör ta en mer aktiv och pådrivande roll för att stärka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft, öka dess marknadsandel och ta 
tillvara kollektivtrafikens potential i arbetet med uppfylla de 
tranportpolitiska målen. Detta betyder för det första att Vägverkets 
och Banverkets sektorsansvar bör utvecklas, konkretiseras och 
stärkas för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas utifrån de 
viktigaste framgångsfaktorerna. 
    En neutral aktör, utanför sfären av trafikhuvudmän, kommuner, 
landsting/regioner och operatörer, måste ta ett betydligt större 
ansvar än i dag för att tydliggöra och förmedla problembilder, 
identifiera lösningar tillsammans med branschen och få alla aktörer 
att arbeta åt samma håll, och därmed samla, stödja och initiera 
arbetet för att kollektivtrafiken ska kunna öka sin marknadsandel. 
Vägverket och Banverket bör genom sitt sektorsansvar för 
kollektivtrafiken bli de neutrala aktörer som utvecklar 
kollektivtrafiken utifrån de viktigaste framgångsfaktorerna och på 
allvar börjar använda kollektivtrafiken som ett viktigt medel för att 
uppnå såväl de transportpolitiska målen som klimatmålen. 
    För det andra bör staten använda skattesystemet och ekonomiska 
styrmedel aktivt och strategiskt för att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel. För det tredje bör staten prioritera kollektivtrafiken 
vid beslut om fördelningen av infrastrukturanslag för att öka 
framkomligheten för bussar, taxi och tåg på infrastrukturen. För det 
fjärde bör bristerna i dagens modell för underhålls- och 
investeringsplanering rättas till så att det skapas långsiktighet i 
infrastrukturplaneringen. Detta innebär att politiskt beslutade 
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planer bör följas och beräknade kostnader uppräknas på ett sätt som 
relateras till faktisk kostnadsutveckling eller så bör nya och mer 
stabila former för finansiering utvecklas. 

Förbättra dialogen med resenärerna 
a. Den aktör som träffar resenärerna bör också vara ansvarig 

för kundrelationerna  
En av de främsta orsakerna till bristerna i kunddialogen är 
att den aktör som träffar resenärerna inte är ansvarig för 
kundrelationerna. I dag finns det ett rörigt och motstridigt 
kundbegrepp inom kollektivtrafiken: resenärerna betraktar 
sig själva som kunder till buss- och tågföretagen, medan 
dessa företag i huvudsak ser trafikhuvudmännen som sina 
kunder, samtidigt som trafikhuvudmännen å sin sida 
betraktar resenärerna som sina kunder och bussföretagen 
som säljare och utförare. För att komma tillrätta med detta 
röriga och motstridiga kundbegrepp bör den som möter 
resenären också ta ansvar för resenärsrelationen.  

 
b. Använd resenärspaneler 

För att förbättra dialogen med resenärerna och öka deras 
inflytande bör man efter använda resenärspaneler. Detta 
används redan i England och Wien. 

Mål och angreppssätt 
Enligt regeringens direktiv till Banverket och Vägverket ska 
handlingsprogrammet föreslå tillräckliga åtgärder för att 
kollektivtrafikens andel av persontransporterna skall öka. 
Handlingsprogrammet skall i första hand fokusera insatserna på 
linjebunden lokal, regional och interregional kollektivtrafik på väg 
och järnväg. Ökningen av marknadsandelen ska ske i jämförelse 
med andelen biltrafik och flyg för att ge effekt på koldioxidmålet. 
Dessutom ska arbetsgrupperna enligt sitt uppdrag lämna förslag på 
angreppssätt för att nå målen. Det kan t.ex. handla om 
bristanalyser, strategier och liknande. 
 
Övergripande mål 
SLTF är de enda som preciserat ett mål för resandeutvecklingen 
inom kollektivtrafiken. I sitt miljöprogram skriver de att 
”Kollektivtrafiken ska bidra till att behovet av biltransporter 
minskar. Detta ska ske genom att öka kollektivtrafikresandet med 
30 % fram till 2020. Ökningen ska främst ske genom en överföring 
av bilresenärer till kollektivtrafiken.”26 Det övergripande målet bör 
vara att resandet med den kollektiva trafiken varje år ska öka med 1 
procentenhet mer än resandet med biltrafiken.  
 

 
26 S. 4 SLTF: s miljöprogram 2004 
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Mål och angreppssätt för arbetsgruppens ansvarsområde 
För att ta tillvara varje aktörs drivkraft för att arbeta mot 
gemensamma mål, utveckla rollfördelningen mellan aktörerna, få 
till stånd en kulturförändring hos trafikhuvudmän, operatörer samt 
kommuner och landsting/regioner bör styrtal och mål sättas upp 
för kollektivtrafikens utveckling inom två områden: 
    För det första bör konkreta mål formuleras som syftar till att ta 
tillvara och synliggöra kommunernas, landstingens/regionernas och 
trafikhuvudmännens drivkraft och arbete för att uppnå en rad 
samhälleliga mål, i första hand de transportpolitiska delmålen. 
Dessa mål bör fungera som styrtal.  
    För det andra bör mål formuleras som syftar till att ta tillvara 
operatörernas drivkrafter i arbetet mot gemensamma mål, utveckla 
rollfördelningen och få till stånd en kulturförändring. Konkreta mål 
bör därför formuleras för andelen resenärer som reser inom ramen 
för avtal där antalet resenärer har betydelse för operatörens intäkter, 
andel trafikhuvudmän där operatören gör tidtabellen, andelen 
trafikhuvudmän där operatören sköter lokal marknadsföring osv. 
Dessa mål bör fungera som styrtal. Förslag till styrtalsbilaga inom 
detta område finns i bilaga 1. 
    Vägverket och Banverket bör inom ramen för sitt sektorsansvar 
få i uppdrag att konkretisera målen inom dessa två områden, 
utveckla nyckeltal som gör det möjligt att följa utvecklingen och 
måluppfyllelsen såväl nationellt som hos respektive 
trafikhuvudman samt årligen samla in, sammanställa och publicera 
nyckeltalen och måluppfyllelsen. 
    För att ytterligare stärka målarbetet inom dessa två områden bör 
trafikhuvudmännen i sina trafikförsörjningsplaner skriva in hur de 
använder kollektivtrafiken i sitt arbete för att nå målen för 
kollektivtrafikens utveckling och hur de arbetar med uppföljning i 
målarbetet. Trafikförsörjningsplanerna bör även skickas in till 
sektorsmyndigheterna för analys. 
 

Åtgärder 
En mer utförlig beskrivning av åtgärderna finns i det excelark som 
arbetsgruppen arbetat med i enlighet med uppdraget. 
 

Huvudåtgärder Delåtgärder 
Övergripande 
åtgärder                 
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Utveckla och använd styrtal och mål för 
kollektivtrafikens utveckling: Styrtal och mål bör 
sättas upp för kollektivtrafikens utveckling inom två 
områden: För det första bör konkreta mål formuleras 
som syftar till att ta tillvara och synliggöra 
kommunernas, landstingens/regionernas och 
trafikhuvudmännens drivkraft och arbete för att uppnå 
en rad samhälleliga mål, i första hand de 
transportpolitiska delmålen. Dessa mål bör fungera 
som styrtal. För det andra bör mål formuleras som 
syftar till att ta tillvara operatörernas drivkrafter i 
arbetet mot gemensamma mål, utveckla 
rollfördelningen och få till stånd en kulturförändring. 
Konkreta mål bör därför formuleras för andelen 
resenärer som reser inom ramen för avtal där antalet 
resenärer har betydelse för operatörens intäkter, andel 
trafikhuvudmän där operatören gör tidtabellen, andelen 
trafikhuvudmän där operatören sköter lokal 
marknadsföring osv. Dessa mål bör fungera som 
styrtal. Förslag till styrtalsbilaga inom detta område 
finns i bilaga 1. 

Vägverket och Banverket bör inom ramen för sitt 
sektorsansvar få i uppdrag att konkretisera målen inom 
dessa två områden, utveckla nyckeltal som gör det 
möjligt att följa utvecklingen och måluppfyllelsen 
såväl nationellt som hos respektive trafikhuvudman 
samt årligen samla in, sammanställa och publicera 
nyckeltalen och måluppfyllelsen. För att ytterligare 
stärka målarbetet inom dessa två områden bör 
trafikhuvudmännen i sina trafikförsörjningsplaner 
skriva in hur de använder kollektivtrafiken i sitt arbete 
för att nå målen för kollektivtrafikens utveckling och 
hur de arbetar med uppföljning i målarbetet. 
Trafikförsörjningsplanerna bör även skickas in till 
sektorsmyndigheterna för analys. 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar 

Genomför förslaget genom att utveckla och använd 
styrtal och mål för kollektivtrafikens utveckling. 

För att motverka underskottsfinansieringens 
negativa effekter som motverkar att kollektivtrafikens 
marknadsandel ökar bör en annan finansieringsmodell 
av kollektivtrafiken övervägas. En möjlig väg är att en 
viss del av drivmedelsbeskattningen finansierar 
kollektivtrafiken.  

.  

Utnyttja aktörernas olika drivkrafter för 
att arbeta mot gemensamma mål   

Sätt i trafikavtalen upp övergripande och gemensamma 
mål för kommunen, trafikhuvudmannen och operatören 

De sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket bör ta fram malltrafikavtal där ekonomiska 
incitament baserat på antalet resenärer, arbete mot 
gemensamma mål och strukturer för samarbete i form 
av trepartssamarbete mellan THM, operatör och 
kommunen ingår  

Skapa genom trafikavtalen strukturer för samarbete: 
Trepartsförhållande mellan Kommun, trafikhuvudman 
och entreprenör 

De sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket bör ta fram malltrafikavtal där ekonomiska 
incitament baserat på antalet resenärer, arbete mot 
gemensamma mål och strukturer för samarbete i form 
av trepartssamarbete mellan THM, operatör och 
kommunen ingår  



 

  51 
 
 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Använd ekonomiska incitament i trafikavtalen som är 
kopplade till antalet resenärer 

Incitament för buss- och tågoperatörer: De 
sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket bör ta fram malltrafikavtal där ekonomiska 
incitament baserat på antalet resenärer, arbete mot 
gemensamma mål och strukturer för samarbete i form 
av trepartssamarbete mellan THM, operatör och 
kommunen ingår  

  

Incitament för tågoperatörer: Banverket kommer vidare 
att utveckla beskrivningen av sina tjänster i 
Järnvägsnätbeskrivningen bl.a. vilka kvalitetsnivåer 
som erbjuds inom olika områden. Detta underlättar t.ex. 
tecknandet av rättvisa och effektivt styrande villkor 
rörande leveranskvalitet i trafikeringsavtalen på 
tågtrafiksidan.  

Stärk kopplingen mellan å ena sidan politiska mål, 
samhällsnytta och transportpolitiska mål och å andra 
sidan användandet av kollektivtrafiken som verktyg för 
att uppnå målen och nyttan. 

  

  

a. Stark kopplingen genom opinionsbildning så att 
kommuner och landsting, men även riksdag och 
regering börjar använda kollektivtrafiken som det 
verktyg för samhällsnytta och uppfyllande av de 
transportpolitiska målen som det är.  

  

b. För att stärka kopplingen bör trafikhuvudmännen i 
trafikförsörjningsplanen skriva in hur de använder 
kollektivtrafiken i arbetet för att nå de transportpolitiska 
målen och hur de arbetar med uppföljning i målarbetet. 
Trafikhuvudmännen bör skicka in 
trafikförsörjningsplanerna till sektorsmyndigheterna 
Vägverket och Banverket för analys. (se vidare första 
åtgärden) 

  

c. Kopplingen bör stärkas genom att 
trafikhuvudmännen bör skicka in jämförbara och 
relevanta nyckeltal. Vägverket och Banverket bör 
tillsammans med branschorganisationerna ta fram 
relevanta nyckeltal (se vidare rad 7) 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Motverka underskottsfinansieringens 
negativa effekter för fler resenärer   

  

a. Antingen bör kostnadsökningarna som ofta följer av 
fler resenärer ses som nödvändiga kostnader av 
kommuner och landsting för att olika politiska mål ska 
kunna nås eller 

  

b. Eller så bör en annan finansieringsmodell av 
kollektivtrafiken hittas. En möjlig väg är att en viss del 
av drivmedelsbeskattningen finansierar 
kollektivtrafiken.  

Utveckla rollfördelningen genom att ge 
operatören större inflytande över 
verktygslådan 

  

  

a. Ge operatören större inflytande över 
trafikplaneringen på en mer detaljerad nivå, bl.a. i form 
av tidtabellsläggningen. Bl.a. genom att Genomföra 
förslagen i rad 7 och 8. De sektorsansvariga 
myndigheterna Vägverket och Banverket bör ta fram 
malltrafikavtal. 

  

b. Ge operatören större inflytande över 
marknadsföringen. Bl.a. genom att Genomföra 
förslagen i rad 7 och 8 och de sektorsansvariga 
myndigheterna Vägverket och Banverket bör ta fram 
malltrafikavtal. 

  

c. Ge operatören inflytande över prissättningen i 
relation till hur affärsrisken är fördelad mellan parterna. 
Bl.a. genom att Genomföra förslagen i rad 7 och 8 och 
de sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket bör ta fram malltrafikavtal. 

Ta tillvara operatörens affärsmässiga drivkrafter för att 
få fler resenärer 

Ta fram ett mallavtal samt standardincitamentsupplägg 
med tillhörande rollfördelning inom avtalet 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Skapa grundläggande gemensamma "allmänna villkor" 
i trafikavtalen 

Ta fram branschgemensamma allmänna villkor samt 
mallavtal som ger operatör och THM trygghet i 
avtalstolkningar och definitioner 

Förändra THM: s "lönsamhet", genom att skapa 
affärsmässiga drivkrafter hos THM. 

Se över ägardirektiven från kommuner och landsting 
och ge THM ett friare utrymme men samtidigt ett 
tydligare ansvar och befogenheter över det ekonomiska 
resultatet för THM bolaget 

Ge möjlighet att under avtalsperioden överenskomma 
om incitamentsaktiviteter med tydliga mål kopplade till 
ökade intäkter för aktiviteter som visat sig viktiga att nå 
under avtalets löptid. Dessa aktiviteter kan sträcka sig 
över kortare perioder än avtalets totaltid., ex 1 år. 

  

Få till stånd en kulturförändring hos 
trafikhuvudmän, operatörer samt 
kommuner och landsting/regioner 

  

Gå från produktions- och kostnadsfokusering till fokus 
på service och högre intäkter genom fler resenärer    

Gå från detaljupphandlingar och detaljstyrning av 
entreprenörerna till funktionsupphandling och 
målstyrning 

  

Den som möter resenären ska också ta ansvar för 
resenärsrelationen.    

Inom kollektivtrafiken säljer vi tjänster, och tjänster har 
ett pris. Inom branschen används dock oftast begreppet 
”taxa”. Som ett led i arbetet med att utveckla 
branschkulturen mot en där kunden är central, och 
försäljningen och tillhandahållandet av tjänster till 
denne en överlevnadsfråga, bör kollektivtrafiken i 
likhet med andra tjänstesäljande branscher 
kommunicera enligt i övrigt inom samhället vedertagen 
praxis. Överge därmed begreppet taxa, och ersätt det 
med pris. 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

I lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik 
1997:734 § 1 anges att syftet med det länsvisa ansvaret 
för lokal och regional kollektivtrafik är att det ska 
"främja en tillfredsställande trafikförsörjning". 
Eftersom målsättningen är att kollektivtrafiken ska öka 
sin marknadsandel, och inte bara vara en trafik som 
tillgodoser de mest elementära resebehoven, bör syftet i 
denna lag ändras så att målsättningen om ökad 
marknadsandel tydliggörs. 

  

Ta tillvara de stora 
effektiviseringsmöjligheterna som finns för 
att öka antalet kollektivtrafikresenärer 
utan ökade kostnader 

  

Minska detaljkraven på bussar och öka 
standardiseringen 

Branschöverenskommelse om standardisering som 
utgår från Buss 2000 och EU: s bussdirektiv i 
kombination med att ett standardiseringsbidrag införs, 
enligt italiensk modell som innebär att de 
trafikhuvudmän som inför en gemensam standard får 
bidrag för detta 

Minska detaljstyrningen av entreprenörerna i 
trafikavtalen 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar samt utveckla och använd styrtal och mål 
för kollektivtrafikens utveckling. Dessutom bör de 
sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket ta fram malltrafikavtal. 

Låt entreprenörerna ta ett större ansvar för 
trafikplaneringen och tidtabelläggningen 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar samt utveckla och använd styrtal och mål 
för kollektivtrafikens utveckling. Dessutom bör de 
sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket ta fram malltrafikavtal. 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Använd funktionskrav istället för stränga ålderskrav på 
bussarna 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar samt utveckla och använd styrtal och mål 
för kollektivtrafikens utveckling. Dessutom bör de 
sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket ta fram malltrafikavtal. Till detta kommer att 
operatören utifrån funktionskrav bör få välja vilken 
fordonstyp som ska användas i trafik 

Minska antalet olika busstyper som föreskrivs i samma 
avtal 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar samt utveckla och använd styrtal och mål 
för kollektivtrafikens utveckling. Dessutom bör de 
sektorsansvariga myndigheterna Vägverket och 
Banverket ta fram malltrafikavtal. 

Sprid ut trafikstarterna av busstrafik under året eller 
sprid ut introduktionen av nytillverkade bussar 
successivt under avtalets första sex månader. 

  

Tillåt mer kommersiell kollektivtrafik, bl.a. genom att 
lätta på reglerna för expressbusstrafik inom länen 

Ta bort förbudet för expressbussar att ta upp resenärer 
som vill resa inom ett län tas bort, liksom 
länstrafikbolagens rätt att säga nej till långväga 
busstrafik inom regionerna. Ge istället bussbolagen 
tillstånd att köra långväga linjetrafik med krav på 
tidtabell, kontinuitet och kvalitet. Detta är särskilt 
viktigt om Ansvarsutredningens förslag genomförs. 

Trafikhuvudmännen bör i högre utsträckning köpa ledig 
kapacitet i expressbusstrafiken och tågtrafiken       

Osäkerheter i avtal gör att entreprenören måste ta höjd. 
Minska de osäkerheter som finns inbyggda i många 
avtal i form av index som inte kompenserar fullt ut, 
optionsår och stora frivolymer.   

Vägverket och Banverket bör ta fram malltrafikavtal.  

Utnyttja marknadsföringens potential att 
öka andelen kollektivtrafikresenärer    

  Diversifiera resenärerna och arbeta målgruppsanpassat 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

  Arbeta aktivt med att stärka och utveckla varumärket 

  Ompositionera kollektivtrafiken och knyt den till 
livsstilen i marknadsföringen 

Utveckla kommuner och 
landstingens/regionernas ägarstyrning över 
trafikhuvudmännen 

  

  

Gå från detaljstyrning av trafikhuvudmännen till 
målstyrning och styrning genom riktlinjer och 
finansiella ramar och genom att använda 
ägarinstrumenten (bolagsstämman m.m.) aktivt.  

  Öppna trafikhuvudmännens styrelser för icke-politiker. 

En lättillgänglig sammanställning over de olika 
modeller för delat ägaransvar mellan landsting och/eller 
kommuner (Gävleborgs, Skånes, Västra Götalands, 
Stockholm, Gotland etc.), som används bör tas fram. 
Den bör innehålla översiktlig beskrivning av hur var 
och en är uppbyggd och fungerar samt vilka styrkor 
resp. svagheter de har.  

  

Utveckla och förtydliga statens roll och 
ansvar för att stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft 

  

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar 

Konkretisera och förstärk BV: s och VV: s 
sektorsansvar samt utveckla och använd styrtal och mål 
för kollektivtrafikens utveckling.  

Använd skatter och andra ekonomiska styrmedel 
strategiskt och aktivt för att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel 

  

Modernisera LOU för att öka 
samordningsmöjligheterna   

Sammanför alla former av samhällsfinansierade 
transporter till en lag för att öka 
samordningsmöjligheterna och undvika suboptimering 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Öka långsiktigheten och stabiliteten i underhålls- och 
infrastrukturplaneringen så att inte angelägna och 
beslutade projekt måste skjutas upp 

  

  

Antingen måste politiskt beslutade planer följas, och 
beräknade kostnader uppräknas på ett sätt som relateras 
till faktisk kostnadsutveckling, eller så måste nya och 
mer stabila former för finansiering användas. Staten har 
som huvudregel att finansiera investeringskostnader i 
sin helhet via ett anslag och göra en direktavskrivning. I 
de allra flesta fall väljer t.ex. kommuner och landsting 
att lånefinansiera långsiktiga investeringar. Ett 
alternativ är att staten oftare använder detta alternativ.  

Fler trafikhuvudmän bör ta aktiv ställning till om man 
vill ikläda sig rollen som "auktoriserad sökande" 

Banverket vill visa på de möjligheter som ges 
trafikhuvudmännen att enligt den nya 
järnvägslagstiftningen bli s.k. auktoriserade sökanden. 
Detta ger möjlighet för THM att direkt teckna 
trafikeringsavtal (TRAV) med Banverket. Banverket 
vill som en konkret aktivitet erbjuda THM 
information/utbildning om avtalsfrågor inom 
järnvägsområdet, tågplaneprocessen (inkl. 
Järnvägsnätbeskrivningen (JNB)) mm. för att underlätta 
för THM att avgöra vilken roll man vill spela gentemot 
Banverket beroende på t.ex. resursfrågor och 
tågtrafikkompetens.  

Staten måste åta sig att underhålla och reinvestera i 
spårinfrastrukturen så att "framkomligheten på banan" 
hålls på nivå som avtalas i TRAV. Incitament bör 
användas och kvalitetsnivå definieras.  

  

Trafikhuvudmännen bör ges förutsättningar att ta fram 
trafikförsörjningsprogram som tydliggör samhällets 
behov av transporter.  

  

För att undvika negativa konsekvenser av 
regionaliseringen bör en långsiktigt hållbar 
inriktning/strategi för den svenska persontrafiken på 
järnväg utarbetas för att säkra såväl lokal och regional 
som interregional trafikförsörjning. Denna bör 
tydliggöra på vilket sätt som kommersiell trafik ska 
samverka med av samhället upphandlad och 
subventionerad trafik. 

  

Stärk resenärsinflytandet   

För att styra rätt behöver kollektivtrafiken ha direkt 
dialog med resenärer och potentiella resenärer Använd resenärspaneler 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Ansvar, roller och avtal 

Den som träffar resenären bör även ha ansvar för 
resenärskontakterna 

Antalet resenärer som har betydelse för operatörernas 
intäkter måste öka. Därför bör Vägverket och 
Banverket formulera konkreta mål för andelen resenärer 
som reser inom ramen för avtal där antalet resenärer har 
betydelse för operatörens intäkter. 

"Generella" förslag   

Ge ordentligt med utrymme för information och 
diskussion om kollektivtrafikens problem och 
framgångsfaktorer i lämpliga SKL-forum 

  

Initiera särskilt utvecklingsforum inom SLTF: s VD-
grupp för diskussion om kollektivtrafikens problem och 
framgångsfaktorer 

  

Arrangera heldagsseminarium för trafikhuvudmännens 
presidier/styrelser för information och diskussion om 
kollektivtrafikens problem och framgångsfaktorer 

  

Sammanställ en folder i populärvetenskapligt snitt som 
kärnfullt beskriver kollektivtrafikens problem och 
framgångsfaktorer, och distribuera till kommuner, 
landsting, regioner, sektorsansvariga myndigheter, 
trafikhuvudmän, entreprenörer etc. 

  

Initiera utredning eller ett forskningsprojekt kring 
"trafikhuvudmannaskap med förutsättningar för 
framgång" - ägarstruktur, ägarstyrning, modell för 
underskottsfinansiering, företagsorganisation, 
samverkansformer, gränssnitt gentemot entreprenörer 
etc. 

  

Utvärdera och analysera olika modeller och sätt att 
upphandla allmän, respektive särskild kollektivtrafik i 
Sverige och i andra EU-länder 
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  Ansvar, roller och avtal 

Stärk kollektivtrafikens roll i planprocessen genom att 
dels införa krav om 
"Kollektivtrafikkonsekvensbeskrivning", KKB (jämför 
med MKB) i PBL och dels genom att i PBL föreskrivas 
att kommun ges samrådsskyldighet med THM och VV 
för att ge rätt förutsättningar för KT 

  

 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Styrtal 
 
Andel resenärer med biljettincitament för operatören
  

1. Andel resenärer med biljettincitament för operatören delat 
med totala resenärer i busstrafik i procent jämfört med 
föregående år  

2. Andel tågresenärer med biljettincitament för operatören 
delat med totala resenärer i tågtrafik i procent jämfört med 
föregående år  

3. Andel busstrafikavtal med betydande (minst 20 % av 
omsättningen) inslag av biljettincitament i bussbranschen 
jämfört föregående år. 

4. Andel järnvägstrafikavtal med betydande (minst 20 % av 
omsättningen) inslag av biljettincitament i 
järnvägsbranschen jämfört föregående år. 

 
Andel THM/avtal där operatören gör tidtabellen/omlopp  

1. Andel huvudmän som låter operatören göra tidtabellen 
jämfört föregående år. 

2. Andel trafikavtal som låter operatören göra tidtabellen 
jämfört föregående år. 

3. Andel huvudmän som låter operatören göra 
fordonsomloppsplaneringen jämfört med föregående år. 

4. Andel trafikavtal som låter operatören göra 
fordonsomloppsplaneringen jämfört med föregående år. 

 
Andel THM/avtal där operatören sköter lokal marknadsföring 
till resenär  

1. Andel huvudmän som låter operatören sköta lokal 
marknadsföring jämfört föregående år. 

2. Andel trafikavtal som låter operatören sköta lokal 
marknadsföring jämfört med föregående år. 
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  Ansvar, roller och avtal 

Andel THM/avtal där operatören avgör fordonstyp 
1. Andel huvudmän som låter operatören avgöra fordonstyp 

utifrån funktion jämfört med föregående år. 
2. Andel trafikavtal som låter operatören avgöra fordonstyp 

utifrån funktion jämfört med föregående år. 
 
Andel THM/avtal där avtalens index följer rekommendation 
enligt roller spelar roll 

1. Andel huvudmän som har en indexkonstruktion enligt roller 
spelar roll jämfört föregående år 

2. Andel trafikavtal som har en indexkonstruktion enligt roller 
spelar roll jämfört föregående år 

 
Andel THM som har uttalat huvudmål att få fler resenärer  

1. Andel THM som har uttalat huvudmål att få fler resenärer 
ovillkorligen jämfört med föregående år 

 
Miljö: Andel THM som mäter miljöeffekten per 
resenärskilometer  

1. Andelen THM som mäter miljöeffekten på koldioxid per 
resenärskilometer jämfört med föregående år. 

2. Andelen ton koldioxid per resenärskilometer jämfört 
föregående år 

 
Kvalitet 

1. Andelen utförda turer i tid av antalet beställda turer i 
procent jämfört med föregående år för buss respektive tåg. 

2. Andel nöjda resenärer i SLTF: s kollektivtrafikbarometer 
jämfört föregående år på frågorna rent och snyggt, 
personalens uppträdande, pålitligt och tryggt, sitter bekvämt 
jämfört föregående år buss respektive tåg 

3. Andel missnöjda resenärer SLTF: s 
kollektivtrafikbarometer jämfört föregående år på frågorna 
rent och snyggt, personalens uppträdande, pålitligt och 
tryggt, sitter bekvämt jämfört föregående år för buss 
respektive tåg 

4. NKI total jämfört föregående år SLTF 
 
Övergripande resande och utbud 

1. Antalet resenärer jämfört föregående år total (Källa SIKA) 
2. Antal resenärer per trafikslag jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
3. Antalet utbudskilometer jämfört föregående år total (Källa 

SIKA) 
4. Antalet utbudskilometer per trafikslag jämfört föregående år 

(Källa SIKA) 
 
Per län resande och utbud 
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  Ansvar, roller och avtal 

1. Antalet resenärer jämfört föregående år total (Källa SIKA) 
2. Antal resenärer per trafikslag jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
3. Antalet utbudskm jämfört föregående år total (Källa SIKA) 
4. 4. Antalet utbudskm per trafikslag jämfört föregående år 

(Källa SIKA) 
 
Övergripande ekonomi 

1. Kostnader total kollektivtrafik jämfört föregående år (Källa 
SIKA) 

3. Kostnader per trafikslag jämfört föregående år (Källa SIKA) 
4. Kostnad per resenär total (Källa SIKA?) 
5. Kostnad per resenär per trafikslag (Källa SIKA?) 
6. Intäkt total kollektivtrafik jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
7. Intäkt per trafikslag jämfört föregående år (Källa SIKA) 
8. Självfinanseringsgrad total jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
9. Självfinansieringsgrad per trafikslag jämfört föregående år 

(Källa SIKA) 
10. Skattebidrag per resenär total jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
11. Skattebidrag per resenär per trafikslag jämfört föregående 

år (Källa SIKA) 
 
Per län ekonomi 

1. Kostnader total kollektivtrafik jämfört föregående år (Källa 
SIKA) 

2. Kostnader per trafikslag jämfört föregående år (Källa SIKA) 
3. Kostnad per resenär total (Källa SIKA?) 
4. Kostnad per resenär per trafikslag (Källa SIKA?) 
5. Intäkt total kollektivtrafik jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
6. Intäkt per trafikslag jämfört föregående år (Källa SIKA) 
7. Självfinanseringsgrad total jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
8. Självfinansieringsgrad per trafikslag jämfört föregående år 

(Källa SIKA) 
9. Skattebidrag per resenär total jämfört föregående år (Källa 

SIKA) 
10. Skattebidrag per resenär per trafikslag jämfört föregående 

år (Källa SIKA) 
 

Bilaga 2 Aktörer, roller och ansvar 
(”spelplanen”/”plattformen”) 
Enligt arbetsgruppens uppdrag bör gruppen identifiera Vem som 
gör vad, roller och ansvar. 
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Den så kallade ”spelplanen” eller ”plattformen” som 
Vägledningsgruppen kallar den kan ses ur två perspektiv, dels ur 
resenärens eller kundens perspektiv och dels ur det samhälleliga. 
 
Utifrån kundens perspektiv 
Resenärernas behov och krav måste sättas i centrum om 
kollektivtrafikens marknadsandel ska kunna öka. En viktig 
utgångspunkt är att resenärskollektivet är diversifierat med en 
mängd olika krav och behov.  
 
De aktörer som kunden möter är trafikutövaren och 
trafikhuvudmannen: 
 
Trafikutövare 
Över 90 procent av kollektivtrafiken är i dag upphandlad. Därför är 
det i de allra flesta fall en privat entreprenör som är trafikutövare 
och kör trafiken utifrån ett avtal denne har slutit med en 
trafikhuvudman. Detta innebär att det är den privata operatörens 
personal som resenären träffar på bussar, i tåg, och spärrarna på 
stationerna etc. Samtidigt är det trafikhuvudmännen och dess 
personal som enligt de allra flesta avtalen har ansvar för 
kundrelationen. Detta upplevs ofta av resenärerna som förvirrande, 
inte minst vid klagomål, då resenären ofta inte ska vända sig till 
personalen i trafiken utan till trafikhuvudmännens personal. 
    En annan viktig aspekt är att det är operatörens personal som tar 
betalt i fordon och i spärrar, men det är trafikhuvudmännen som 
sätter priserna och vanligen tar hand om alla biljettintäkter. 
 
Länstrafikhuvudman 
Trafikhuvudmannens huvudsakliga ansvar och roll är att samordna, 
planera och upphandla kollektivtrafiken samt besluta om priset på 
biljetterna och övriga resevillkor och liksom att enligt de flesta 
avtal ha ansvar för resenärsrelationen. Trafikhuvudmännen arbetar i 
mångt och mycket med helhets- och systemlösningar, såväl vad 
gäller trafik som t.ex. kundhantering. Att kombinera detta med att 
även se till den enskilde kundens behov är inte alltid helt enkelt 
 
Det samhälleliga uppdraget 
På olika nivåer påverkas kollektivtrafikens möjligheter att öka sina 
marknadsandelar av ett flertal skilda aktörer, vars uppdrag och 
funktion alla i grunden stammar från lagar och regler. Påverkan är i 
vissa fall direkt, medan den i andra kan anses vara mera indirekt. I 
det följande redogörs kortfattat för de viktigaste maktinnehavarna. 
 
Staten 
Statens ambition är främst att säkerställa att de grundläggande 
transportbehoven kan tillgodoses samt att goda förutsättningar 
skapas för trafiksamordning. Detta sker främst genom 
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lagstiftningsarbete och genom investeringar i trafikens 
infrastruktur. Investeringsbidrag ges bl.a. till 
kollektivtrafikanläggningar såsom bussterminaler och infrastruktur 
och fordon för tunnelbane- och annan spårbunden trafik. Staten 
finansierar till en del också forskning och utvecklingsverksamhet 
om transporter. Bland prioriterade områden ingår tillämpad 
transportforskning kring kollektiv persontrafik och offentligt 
betalda resor. 
    Staten ger också visst ekonomiskt stöd till driften av 
kollektivtrafiken. Detta sker bl.a. på sådana järnvägssträckor där 
det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Visst driftstöd ges 
också till buss, flyg- och båttrafik. De statliga myndigheterna 
Vägverket och Banverket är sektorsansvariga för väg- respektive 
järnvägstrafiken och har statens uppdrag att driva på utvecklingen 
av kollektivtrafiken. Rikstrafiken har till uppgift att samordna och 
upphandla interregional trafik även sådan i luft och på vatten.27  
 
Regeringen 
Ansvaret för de sektorövergripande kollektivtrafikfrågorna ligger 
inom regeringen på Näringsdepartementet. Inom departementet är 
de i huvudsak samlade hos ett statsråd och en statssekreterare men 
fördelade på tre enheter. Enheten för trafikenheten har ansvar för 
frågor som rör sektorrollen och delvis myndighetsrollen för 
samtliga trafikslag samt för alla frågor som rör myndighetsrollen 
och förvaltarrollen för luftfart och sjöfart. Infrastrukturenheten har 
ansvaret för frågor som rör förvaltarrollen och vissa 
myndighetsfrågor för väg och järnväg, enheten för statligt ägande 
för frågor som rör SJ AB, Jernhusen AB och SAS.28  
 
Vägverket och Banverket 
Vägverket och Banverket har enligt sina instruktioner ett samlat 
ansvar, ett sektoransvar, för hela väg- och 
järnvägstransportsystemet. De ska även verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås och ska inom ramen för sitt 
sektoransvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande 
till övriga parter. I Vägverkets instruktion står att Vägverket 
särskilt skall verka för att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks. 
I Banverkets instruktion motsvaras det av att Banverket särskilt 
skall verka för att den lokala, regionala och interregionala 
järnvägstrafiken samordnas. 
I sina myndighetsroller har trafikverken en rad uppgifter som 
påverkar kollektivtrafiken även om de i allmänhet inte är direkt 
inriktade på denna. Vägverket har således ansvar för 
myndighetsfrågor som rör yrkestrafik på väg. Vägverket ansvarar 

 
27 S. 118, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande Kollektivtrafik med 
människan i centrum (SOU 2003:67) 
28 S. 382, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande Kollektivtrafik med 
människan i centrum (SOU 2003:67) 
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också för fördelning av statliga bidrag till enskild väghållning, 
trafikhuvudmän och kommuner. Ansvarsfördelningen inom 
järnvägssektorn har ändrats under de senaste åren. Numera 
ansvarar Järnvägsstyrelsen för normering, tillsyn och 
marknadsövervakning inom järnvägssektorn. Banverket ansvarar 
bl.a. för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän 
(kollektivtrafikanläggningar och fordon), Banverket ansvarar bl.a. 
för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till trafikhuvudmän 
(kollektivtrafikanläggningar och fordon) gällande spår eller 
spårnära anläggningar. 
    I förvaltarrollen svarar Vägverket för planering, byggande och 
drift av statliga vägar. Banverket ansvarar för drift och förvaltning 
av statens järnvägsnät. Kollektivtrafiken nämns inte specifikt i 
dessa sammanhang. Statens ansvar för trafikanläggningar, som 
svarar mot nationella transportbehov, liksom de statliga bidragen 
till anläggningar som svarar mot regionala transportbehov, är 
viktiga för att kollektivtrafiken skall kunna bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Trafikverken skall enligt sina 
instruktioner särskilt verka för att hänsyn tas till funktionshindrade 
personers behov inom väg- respektive järnvägssystemet.29   
 
Länsstyrelserna/regionala självstyrelseorgan  
I detta sammanhang är länsstyrelserna och, i förekommande fall, de 
likvärdiga regionala självstyrelseorganen i första hand viktiga med 
anledning av att de ansvarar för planering och beslut om åtgärder i 
regionala trafikanläggningar. Till detta kan läggas även den roll de 
har i frågor som rör beslut om tillstånd för kameraövervakning i 
offentliga miljöer såsom i tåg, bussar och vid hållpunkter, något 
som under senare år blivit en viktig trygghetsfråga inom 
kollektivtrafiken. 
 
Rikstrafiken 
I enlighet med statens ansvar för den interregionala 
kollektivtrafikförsörjningen har Rikstrafiken i uppdrag att svara för 
statens upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional 
kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens 
regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. För 
närvarande svarar Rikstrafiken för upphandlingen av järnvägstrafik 
och flygtrafik, färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet samt 
även busstrafik. 
    Rikstrafiken ska enligt sin instruktion verka för utveckling och 
samordning av den interregionala kollektiva persontrafiken samt 
för att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken skall också 
genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga 
samverkanslösningar samt verka för att information, tidtabeller och 
biljettsystem för kollektiv persontrafik samordnas. 

 
29 S.387-388, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande Kollektivtrafik med 
människan i centrum (SOU 2003:67) 
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    Rikstrafiken skall enligt sin instruktion verka för att 
handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samordnas mellan 
samtliga trafikslag och dessutom verka för att jämställdhetsaspekter 
beaktas inom kollektivtrafikområdet.30  
 
SIKA 
Statens Institut för kommunikationsanalys, SIKA ansvarar för den 
officiella statistiken inom områdena vägtrafik, bantrafik, sjöfart, 
luftfart, postverksamhet, televerksamhet och 
kommunikationsvanor. I juli 2006 beslutade regeringen genom en 
ändring av förordningen om den officiella statistiken att SIKA 
skulle bli ansvarigt för ytterligare ett område inom den officiella 
statistiken, nämligen Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor.31  
 
Kommuner och landsting 
Enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik är 
landstinget och kommunerna i länen gemensamt 
länstrafikansvariga. Undantagen är Stockholms län där landstinget 
är länstrafikansvarig, Skåne län där Region Skåne är ensam 
länstrafikansvarig och trafikhuvudman samt Gotlands län där 
kommunen är länstrafikansvarig. Enligt lagens inledande paragraf 
ska det för att främja en tillfredsställande trafikförsörjning finnas 
länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala 
linjetrafiken för persontransporter. De länstrafikansvarigas 
uppgifter skall handhas av en trafikhuvudman. I de flesta län har 
dessa organiserats som aktiebolag som ägs av kommunerna och 
landstinget i resp. län.     Detta innebär att kommunerna och 
landstingen äger länstrafikhuvudmännen i länen och täcker 
kostnaden mellan trafikeringskostnaden och det resenärerna betalar 
när de reser. Förutom ansvaret för lokal och regional allmän 
kollektivtrafik har kommuner och landsting eget ansvar för den 
särskilda kollektivtrafiken i form av färdtjänst, skolskjuts och 
sjukresor. Ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst kan dock 
överlåtas på trafikhuvudmännen. 32Ansvaret för olika delfrågor 
som på olika sätt påverkar kollektivtrafiken ligger på fullmäktige, 
kommun- och landstingsstyrelse samt en mängd olika nämnder och 
bolag. 
    Under senare år har alltfler regionalpolitiska samverkansorgan 
växt fram, och i kölvattnet av ansvarskommitténs förslag kan dessa 
dels förväntas bli fler, dels komma att spela en alltmer 
framträdande roll i frågor som rör kollektivtrafikens inriktning och 
mål. Det är viktigt att, i de fall primärkommunerna fortfarande har 
det formella ansvaret, tydlig gränsdragning sker mellan de 

 
30 S.384-385, 388-389, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande Kollektivtrafik 
med människan i centrum (SOU 2003:67) 
31 S.18, SIKA: s årsredovisning år 2006 
32 S. 118, Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande Kollektivtrafik med 
människan i centrum (SOU 2003:67) 
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regionala organens roll och ansvar och kommunernas. Självfallet är 
det också viktigt att inriktning och mål för kollektivtrafiken 
synkroniseras så att trafikhuvudmännen upplever en tydlighet i den 
politiska styrningen. Så är dock inte alltid fallet idag. 
 
Branschorganisationer 
Flera bransch- och intresseorganisationer är viktiga aktörer inom 
kollektivtrafiken. Sveriges Kommuner och Landsting representerar 
den upphandlade lokala och regionala kollektivtrafikens ägare 
kommunerna och landstingen, Svenska Lokaltrafikföreningen 
företräder trafikhuvudmännen, Sv. Bussbranschens Riksförbund är 
bransch- och intresseorganisation för bussföretagen och 
bussresearrangörerna i Sverige, Branschföreningen 
Tågoperatörerna är branschorganisation för tågföretagen i landet 
samt Sv. Taxiförbundet är intresseorganisation för taxiföretagen. 
 
Samtrafiken 
Samtrafiken i Sverige AB utövar en läns- och 
transportslagsövergripande nationell samordning på en del av 
kollektivtrafikmarknaden. Verksamheten omfattar samverkan om 
planering, information, biljetter (Tågplus), kundservice vid bruten 
förbindelse och marknadsföring m.m. Samtrafikens verksamhet 
grundar sig på ett frivilligt samarbete mellan de regionala 
trafikhuvudmännen och de tågoperatörer, som kör trafik på 
nettoavtal samt SJ AB, som har ensamrätten till den kommersiella 
järnvägstrafiken på nationell nivå. 
 
Trafikhuvudmän 
Trafikhuvudmannens uppgift är enligt lag (1997:734) om ansvar 
för viss kollektiv persontrafik att handha länstrafikansvarigas 
ansvar för den lokala och regionala linjetrafiken för 
persontransporter. Enligt lagen ska trafikhuvudmännen främja en 
tillfredsställande trafikförsörjning samt planera och upphandla 
trafik. Ansvaret omfattar även färdtjänst och riksfärdtjänst i sådana 
kommuner som överlåtit sina uppgifter till trafikhuvudmannen i 
länet. I uppdraget ingår att verka för att transporterna skall vara 
tillgängliga för funktionshindrade och att ägna uppmärksamhet åt 
taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande 
taxiförsörjning. 
    Verksamheten skall anges i en trafikförsörjningsplan som 
trafikhuvudmannen årligen antar efter samråd med dem som är 
länstrafikansvariga. I planen skall det tas upp åtgärder för 
handikappanpassning av trafiken. Har en kommun överlåtit sina 
uppgifter enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst till 
trafikhuvudmannen, skall trafikhuvudmannens 
trafikförsörjningsplan omfatta även resor enligt dessa lagar. I 
trafikförsörjningsplanerna skall det även redogöras för 
miljöskyddande åtgärder. I praktiken har trafikhuvudmännen i 
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huvudsak upphandlat all trafik. Efter överenskommelse med 
landstinget eller en kommun i länet får trafikhuvudmannen även 
upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana 
transportändamål som kommunerna eller landstinget skall 
tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. 
 
Trafikutövare 
Över 90 procent av kollektivtrafiken är i dag upphandlad. Därför är 
det i de allra flesta fall en privat entreprenör som är trafikutövare 
och kör trafiken utifrån ett avtal denne har slutit med en 
trafikhuvudman. Entreprenörens ansvar och roll styrs till mycket 
stor del av detta avtal. I många fall handlar det om att utifrån ett 
s.k. bruttoavtal utföra en viss mängd trafik.  
Detta innebär att det är den privata operatörens personal som 
resenären träffar på bussar samt i tåg och spärrarna på stationerna. 
Samtidigt är det trafikhuvudmännen och dess personal som enligt 
de allra flesta avtalen har ansvar för kundrelationen. Detta upplevs 
ofta av resenärerna som förvirrande, inte minst vid klagomål, då 
resenären ofta inte ska vända sig till personalen i trafiken utan till 
trafikhuvudmännens personal.  
    En annan något speciell omständighet är att det är operatörens 
personal som tar betalt i fordon och i spärrar, medan det är 
trafikhuvudmännen som sätter priserna och vanligen tar hand om 
alla biljettintäkter. 
 
Kund/resenär 
Kundens eller resenärens roll är naturligtvis ytterst ur detta 
perspektiv att konsumera kollektivtrafiktjänster. Men för att 
andelen kollektivtrafikresenärer ska kunna öka måste det 
samhälleliga uppdraget hos samtliga aktörer som påverkar 
kollektivtrafiken ställa resenärernas behov och krav i centrum. 
 
Gränssnitt 
Inom den upphandlade regionala och lokala kollektivtrafiken finns 
det en ”huvudprocess” – från de mest grundläggande 
ställningstagandena i riksdagen till det ansvar som kommuner och 
landsting/regioner bär och den styrning de utövar ända 
genomförandet av trafiken och det konkreta mötet med resenärerna 
i trafiken. Det är en process som består av flera delprocesser. En 
väsentlig fråga är hur gränssnitten mellan de olika processerna 
hanteras.  
    Ett viktigt gränssnitt går mellan den politiska styrningen och den 
kommersiella/kundorienterade där trafiken planeras. Den politiska 
styrningen måste fungera och samtidigt den kommersiella. Den 
politiska styrningen skapar förutsättningar och sätter ramar för den 
kommersiella verksamheten. Detta innebär att den politiska 
styrningen bör ligga på en generell nivå och vara tydlig, 
konsekvent, långsiktig och uthållig mm. Trafikhuvudmannens 
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uppgift är att med utgångspunkt i den styrning som ägarna och 
uppdragsgivarna utövar forma strategier och planer för hur trafiken 
ska utvecklas. I detta sammanhang kan kundorienteringen ses som 
ett medel för att förverkliga uppdraget från ägare och 
uppdragsgivare.  
    Ett annat viktigt gränssnitt går mellan trafikhuvudmännen, de 
entreprenörer som utför trafiken och kunderna/resenärerna. Vem 
ska äga kunden, trafikhuvudmannen eller entreprenören?33  
 

Bilaga 3 Arbetsgruppens förslag och det transportpolitiska 
delmålet om ett jämställt transportsystem 
Om de viktigaste förslagen från arbetsgruppen ansvar, roller, avtal 
genomförs och om framgångsfaktorerna som framhålls i denna 
underlagsrapport utgör grunden för den fortsatta utvecklingen av 
den kollektiva trafiken kommer kollektivtrafikens andel av 
persontransporterna att öka.  
    Förslagen och framgångsfaktorerna kommer att få mycket 
positiva effekter på det transportpolitiska delmålet om ett jämställt 
transportsystem. De kommer, om de genomförs, att för det första 
att leda till att, såväl befintliga som potentiella, resenärers krav och 
behov sätts i fokus för utvecklingen av kollektivtrafiken. Eftersom 
fler kvinnor än män reser kollektivt kommer kollektivtrafiken 
framförallt att utvecklas utifrån kvinnors resebehov och 
resemönster. Om intäktsrelaterade incitament som baseras på 
antalet resenärer används i avtalen blir det ekonomiskt lönsamt för 
buss- och tågföretag att utveckla kollektivtrafiken utifrån bl.a. 
kvinnors resmönster 
    För det andra kommer det ökade utbudet av kollektivtrafik 
innebära ökade resemöjligheter och ökad tillgänglighet för såväl 
kvinnor som men, men eftersom använder kollektivtrafik i högre 
grad än män kommer effekten att bli som starkast för kvinnor. 

 
33 PM från Gunnar Davidsson 2007-10-04, ”KOLLframåt – synpunkter på hur 
arbetet kan läggas upp” 
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Sammanfattning 
Kollektivtrafikbranschen i Sverige har en väl utvecklad kultur som 
bygger på ett produktionsparadigm. För att på allvar kunna öka 
kollektivtrafikens marknadsandel måste branschen utvecklas mot 
en mer affärsmässig servicekultur och en ökad kundorientering.  
 
Den här rapporten beskriver på ett kortfattat sätt skillnad mellan att 
arbeta i produktionsperspektivet och serviceparadigmet (det nya 
tillstånd branschen måste sträva efter) och hur vägen dit kan se ut.  
 
Arbetet har utgått från en modell, framtagen av Vargo & Lusch 
2004,”Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, som 
handlar om att gå från en produktionslogik till en servicelogik. I 
modellen beskrivs sex dimensioner där tillståndet beskrivs i termer 
av hur producenterna betraktar och agerar gentemot kunden.   
 
De sex dimensionerna är   

• Utbytet av/ med kunden 
• Synen på kunden 
• Värdet för kunden 
• Interaktion med kunden 
• Hur kapitalisera – väg för ekonomisk tillväxt? 
• Perspektiv – hur ser tidshorisonten ut som präglar affären 

 
Nedan några av de mest väsentliga faktorerna som belyses i 
rapporten.   
Branschens kunskap om marknaden måste öka, en stark ökning av 
kunskapen om kunden och dennes behov är en förutsättning för att 
kunna sälja tjänsten och nå ut till flera och därmed öka 
marknadsandelen. Analysmetoder och marknadsundersökningar 
måste utvecklas och närma sig de traditionella 
konsumentbranscherna. Ett exempel på ett introvert analystänk är 
när branschen pratar om att minimera reseuppoffringen för kunden 
istället för att vända på logiken och prata om värdeskapande 
aktiviteter gentemot olika kundgrupper. Ökad kunskap innebär att 
en mer affärsmässig syn på verksamheten och möjlighet att 
prisdifferentiera kommer att igångsättas. 
 
Kunden måste synliggöra, låter som en floskel, men är tyvärr sann. 
Problemet idag är att avtal sluts mellan THM och trafikföretag och 
inte mellan producent och konsument. Nya avtalsformer är en 
förutsättning för att lyckas med att öka resandet.  
 
Vem skall ”äga” kunden och vem skall ha kontroll över affären är 
två mycket väsentliga frågor att fundera över. Här bestäms 
förutsättningarna för en lång tid framöver. Ett bra sätt att hitta rätt 
lösning kan vara att definiera ett antal områden som måste fungera.  
• Hur kan vi säkra att kunden inte hamnar mellan stolarna?    
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• Vilken gemensam syn på slutkunden bör vi ha – vad skall 
kunden tycka, känna och göra? 

• Vilka mått är det som beskriver om vi skapar värde för kunden 
och marknaden? 

• Vilka mått är det som vi skall styra verksamheten utifrån?  

 

Är det möjligt att bygga en affärsmässig 
servicekultur? 
Över tid utvecklar all verksamhet någon form av kultur. Kultur är 
något som är djupt rotad i en verksamhet uppbyggt på normer och 
värderingar som finns i företaget och som delas av organisationens 
medlemmar. Mats Alvesson, i sin bok ”Organisationskultur och 
ledning” från 2001, lyfter fram med hjälp av Hofstede några 
antaganden om kulturella fenomen.  
 

• De är relaterade till historia och tradition 
• De har ett visst djup, är svårgripbara, svåra att förklara och 

måste uttolkas 
• De är kollektiva och delas av medlemmar av en grupp eller 

grupper. 
• De är primärt idémässiga till sin karaktär, dvs. de har att 

göra med betydelser, föreställningar, tro, idéer och andra 
ogripbarheter.  

• De är holistiska (dvs. ska ses från ett helhetsperspektiv), 
intersubjektiva (byggs upp av gemensamma berättelser) 
och emotionella, snarare är rationella och analytiska. 

• De uttrycks i symbolisk form och är tillgängliga via 
tolkning av symboler.  

 
Kollektivtrafikbranschen i Sverige har en väl utvecklad kultur som 
bygger på ett produktionsparadigm (se Enquist, 1999, KomKom, 
nulägesrapport KollFramåt). Kan branschen utvecklas mot en mer 
affärsmässig servicekultur och är det nödvändigt för en ökad 
kundorientering? Vi menar att det är möjligt. Vi kommer i det 
följande visa även på att det är nödvändigt för att verkligen nå en 
ökad kundorientering.  
 
Innan dess behöver några ytterligare klargörande göras. 
 
Föreliggande rapport har sin hemvisst mellan rapporten ”Vision 
och mål för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling” som ger 
riktning och rapporten ”Ansvar/roller/avtal” som ska omsätta 
grundfilosofin i affärsmässig servicekultur till praktisk handling 
avseende ansvar, roller och avtal.  
 
Vision 
Det är framförallt visionen i det första dokumentet som för oss har 
blivit ”riktningsgivare” mot en affärsmässig servicekultur: 
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Vår vision är att många fler människor ska uppleva 
kollektivtrafiken som värdeskapande genom att den: 

- underlättar livet i vardagen 
- ökar tillgängligheten till utbildning och arbetsmarknad 
- bidrar till en bättre miljö 

 
 
Den första punkten är central i en kundorienterad servicelogik där 
vi talar om värde-i-användning. Den andra punkten handlar också 
om värde-i-användning som driver såväl samhällsnytta som 
kundnytta. Den tredje punkten driver mer samhällsnytta, men kan 
också ses som en förstärkning av kundnytta på individplanet (se t 
ex ökning av tågresande).  
Den därefter beskrivna värdegrunden tjänar som 
vägledningsdokument för att skapa mobilitet för förändring mot en 
kundorienterad servicekultur.  
Vår gemensamma värdegrund bygger på att alla aktörer i 
branschen drivs av att skapa värde för dem vi är till för  och att 
vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Det 
innebär att vi: 

- är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga 
           behov.  

- har tillit till och förtroende för varandras vilja och 
     förmåga att bidra till samverkande helhetslösningar. 
- är öppna inför nya idéer som bidrar till värdeskapande 

och hållbarhet. 
 
Om vi ser på Hofstedes punkter ovan så handlar kultur om att de 
måste utgå från gemensamma värderingar och föreställningar. Vi 
måste dela en gemensam föreställningsvärd och gemensamma 
berättelser. Branschen måste tillsammans samlas kring visionen 
och  den värdegrund som ligger till grund för visionen. 
Värdeskapande och Hållbarhet är här två centrala begrepp som 
ligger till grund för en värdekspande hållbar kollektivtrafik.    
 
Ett tydligt exempel på detta är den starka företagskultur som finns 
inom IKEA som bygger på en hållbarhetskultur djupt förankrad i 
den småländska myllan som delas av såväl medarbetare, kunder 
och underleverantörer och som styrs upp av IWAY (IKEAS 
uppförandekod som säkerställer såväl kvalitet, miljöhänsyn som 
arbetsvillkor/ mänskliga rättigheter). 
 
Föreliggande rapport kan också ses som ”riktningsgivare” till den 
nästkommande rapporten ”Ansvar/roller/avtal”. Det kan finnas 
eventuella överlappningar mellan de båda rapporterna. Vår 
ambition har dock varit att hålla vår rapport relativt kort och 
koncentrera oss på att teckna en möjlig väg mot kundorientering 
byggd på en affärsmässig servicekultur. Denna bild har byggts upp 
utifrån goda exempel i praktiken med inspel från sekreterare, 
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ordförande och övriga medverkande i arbetsgruppen, exempel från 
serviceföretag utanför branschen, modern forskning kring 
servicelogik etc. En avstämning mot arbetsgruppen 
ansvar/roller/avtal har också gjorts löpande eftersom ordförande/ 
sekreterare deltar som gruppmedlemmar även i den arbetsgruppen.    
 

Utgångspunkt ”Värdeskapande hållbar 
kollektivtrafik”  
För att kunna använda inspelet kring vision ovan som 
riktningsgivare krävs att vi reflekterar över rollfördelningen mellan 
aktörerna utifrån ett intressentperspektiv. Vi ser kollektivtrafiken 
som ett nätverk kring ”värdeskapande hållbar kollektivtrafik 
(Enquist, 1999; 2003 och 2007).  
 
Figur – generell intressentmodell kollektivtrafiken 
 

THM Operatör

Ägare Kund

Samhällsnytta / 
ägarnas inflytande

Kundnytta 

 
 
  
För att förstå styrningen av ovanstående intressentnätverk så blir 
två styrningsformer centrala: ägarstyrning kontra 
managementstyrning. Ägarstyrning uppmärksammar 
spänningsfältet mellan principalen (ägarna, den som ger uppdraget) 
och management (den som verkställer). Managementstyrning inom 
ramen för kontexten kollektivtrafik uppehåller sig kring spänningen 
mellan trafikhuvudmannen och operatören. Den 
styrningsproblematiken handlar om upphandlingsunderlag, 
genomföra upphandling, skriva kontrakt samt uppföljning efter att 
kontrakt skrivits. I denna fas är uppmärksamheten mer 
koncentrerad till verksamhetsstyrning. Såväl ägarstyrningen som 
managementstyrningen av detta intressentnätverk ”kollektivtrafik” 
utgörs av avtalsmässiga förhållanden. 
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Utmaningen inom kollektivtrafiken som ett värdeskapande 
intressentnätverk är att samordna/navigera två processer som 
samverkar i samma trafiksystem och som genererar värde-i-
användning (value-in-use) som kan utgöras av såväl samhällsnytta, 
effektivitet som kundnytta.  Det är här som servicelogiken 
kombinerat med ett värderingsbaserat tänkande kan lösa upp 
dikotomin samhällsnytta – effektivitet – kundnytta och istället se 
det som del i en värdeskapande process styrd av gemensamma 
värderingar. 
 
Ägarstyrning kontra managementstyrning måste gå i takt och vila 
just på gemensamma värderingar som skapar tillit i 
intressentnätverket som framgår av värdegrunden.  
 

Bakgrund  
Kunden i centrum och fokus på kunden och liknade tillrop har hörts 
från kollektivtrafikbranschen företrädare från 1990- t och framåt. 
Efter den svenska ekonomins recession 1992 blev det rent generellt 
ett större fokus på att öka intäkterna bland THM och minska 
ägarnas bidrag. Minskningen av ägartillskottet skedde dock i första 
hand genom att minska produktionskostnaderna genom 
upphandlingar under 90-t. Upphandlingar pressade operatörens 
prisbild och en effektivitetsvinst i produktionsledet uppstod.  
 
Denna konkurrens kom aldrig kollektivtrafikens kunder 
(konsumenten) tillgodo utan enbart ägarna. I en bransch med 
fungerande konkurrens hade mycket av ”de tävlandes” arbete 
utmynnat i åtgärder för att öka resandet genom nöjda kunder. Nu 
fick de tävlande fokusera på att pressa priset och operatörerna 
började följaktligen att slimma organisationerna (lean production) 
vilket innebar att alla avdelningar/ funktioner som inte ingick i 
produktion och planering skalades bort (marknadsföring - 
affärsutveckling, HR till stora delar etc).  
Trafikföretagen påbörjade sin utveckling – eller ska vi säga sin 
”implodering” – mot att bli bemanningsföretag och inte en partner i 
en gemensam affär.  
 
Hur kunde då den svenska kollektivtrafiken välja en affärslogik där 
operatörernas faktiska och enda sätt att spara (tjäna) pengar på, är 
att bussen är tom. Hur kan THM acceptera och t o m försvara, 
denna i ett affärsperspektiv sett logiska kullerbytta.  
 
Denna slutrapport, som naturligtvis bara blir ett embryo av vad vi i 
arbetsgruppen skulle vilja ta upp men p g a projektet korta 
tidsperspektiv kommer vi att på en övergripande sätt förklara hur 
det gick till (affärslogiken) och hur vägen ser ut mot ett nytt 
affärsperspektiv som domineras av ett service perspektiv och där 
viktiga grundstenar i den gemensamma affären är  bygd på tillit, 
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dialog och bra relationer mellan parterna (ägare, THM, operatör 
och kund)  
 

Syfte / uppdrag 
I denna PM, avseende affärsmässighet & kulturförändring, beskrivs 
vägen från den ”gamla” produktions/ producent dominerade 
affärsperspektivet till en för branschen ny branschlogik som bygger 
på en servicedominerad affärslogik  
 
En av framgångfaktorerna i arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken är att inom sektorn skapa en gemensam syn på 
vart vi ska och hur vi vill att kollektivtrafiken ska utvecklas. En 
viktig utgångspunkt för gruppens arbete har därför varit den utkast 
till vision som SLTF under okt/nov 2007 tagit fram.  
 

Beskrivning av produktionsparadigmet 
Första steget i (förändrings)processen blir här att beskriva hur den 
traditionella affären är uppbyggd idag. Beskrivningen görs genom 
att relatera hur verksamheten dels är strukturerad och dels vilken 
logik man använder gentemot kunden och marknaden under ett 
antal nyckelparametrar vars syfte är att förklara/ ge en bild av var 
en bransch/ organisation befinner sig på vägen mot den nya 
servicelogiken. 
 
Parametrarna är;  
Utbytet av/ med kunden - sker genom att sälja en resa 
Synen på kunden 
Värdet för kunden 
Interaktion med kunden 
Hur kapitalisera – väg för ekonomisk tillväxt? 
Perspektiv – hur ser tidshorisonten ut som präglar affären 
 
 
I nedan tabell är parametrarna i den vänstra kolumnen och i den 
högra beskrivs hur den traditionella affären (producentperspektivet) 
är organiserad och uppbyggd. Med uppbyggd avser vi hur 
producenterna betraktar och agerar gentemot kunden, hur affären är 
organiserad etc. För att göra det konkret har vi i tabellen lagt in 
beskrivningar av de kännetecken som beskriver stora delar av 
dagens THM verksamhet. Modellen kommer från Vargo & Lusch 
2004,”Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, som 
handlar om att gå från en produktionslogik till en servicelogik.  
 

Produktionsparadigmet (den traditionella 
affären) –nuläget  
Nedan begrepp och nyckelord som i korthet beskriver dagens 
kollektivtrafik utifrån den s.k. producent/ produktionsperspektivet 
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Utbytet av/ med kunden - 
sker genom att sälja en resa 
 

 
Sälja produkten 

Utgångspunkten är många gånger ur ett fördelningsperspektiv och 
priset skall vara rättvis. Ingen segmentering sker vare sig mot olika 
gruppers behov genom produktdifferentieringar olika priser.  
 
Själva kundmötet tas inte tillvara, främst genom att operatörerna 
arbetar enligt bruttoavtalsmodeller 
 
Aktiv försäljning och uppbyggda försäljningsorganisation finns till 
stora delar inte (ett oengagerat sälj) 
 
Den information som går ut från THM är passiv information 
(avgångstider, linjer, etc) den syftar inte till att påverka.  

 
 
Synen på kunden 
 
 

Kunden är idag endast ett objekt 
Kunden är många gånger osynlig, en förklaring är naturligtvis att 
medborgarperspektivet präglar synen på marknaden. 
 
Ett starkt ”Inifrån och ut tänk” dvs. egna produktionen sätts i första 
rummet, ett tydligt exempel här är utformningen av tidtabeller och 
linjenummer som utgår från planeringsverktyg istället för enkla 
linjenummer som människor kan komma ihåg   
 
THM ägare och ledningar ser verksamheten mer som ett 
samhällsuppdrag istället för en affär. 
   
Verksamhet sker i bruttoavtal där entreprenören inte kan påverka 
affären struktur och har framförallt ” ingenting för” att ta initiativ i 
kundmötet. .    
 

 
 
 
 
Värdet för kunden 
 
  

 
Kopplas till produktens fysiska egenskaper  

(t.ex. antal avgångar i rätt tid) 
 
Mycket av arbetet har gått ut på att och ”Lära folk tidtabellen”.  
 
Värdet för kunden (nöjdhet) eller annorlunda uttryckt, företagets 
leveransförmåga av produkten/ tjänsten mäts i fysiska termer t.ex. 
antal turer i rätt i tid/ pålitligheten.  
 
Många gånger har trafikproduktionen blivit ett mål i sig eftersom 
det är vad ägarna beställer, vilket kopplas till en trafikplan som är 
utbudsstyrd utifrån politiska önskemål.  
 
Ett exempel är att många gånger utgår/ styrs hela produktionen av 
samhällsfaktorer som t.ex. skolan vilket blir en grundförutsättning 
istället för en möjlighet att utveckla och samordna trafiken. 
 

 
Interaktion med kunden 
 

 
Transaktion – betala! 

Relation till kunderna måste beskrivas som låg/  eller mycket 
ytlig. Varje ”affär” avslutas efter köp – vilket också synliggörs 
genom att branschen räknar påstigande och på en generell nivå har 
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dålig uppfattning om det är 100 personer som åkt 10 ggr eller 
1000 individer som gjort en resa vardera.   
 
För trafikföretaget blir – återigen – kunden något som man kan - 
”fundera över vad man ska med kunden till”   
 

 
Hur kapitalisera – väg 
för ekonomisk tillväxt? 
  

 
Kontroll över affären –  

ett producent perspektiv där någon bestämmer. 
 

Kontroll över har affären har idag enbart THM, affären kan 
beskrivas som hårt reglerad och detaljstyrd vad gäller produktionen 
av tjänsten. THM har initiativet vad gäller utveckling av 
tjänsten och de villkor som affärens parter skall genomföra 
arbetet under.  
 
Entreprenören har bruttoavtal och blir följaktligen passiv, helt enligt 
bemanningsföretagslogiken. 
  
Affärens framgång mäts i termer av kostnadskontroll och subobti-
meringar är vanliga eftersom verksamheten är budgetsstyrd. 
 
Relationen mellan THM och operatör präglas av ”mer piska än 
morot”. Många incitament som THM skapar har ringa eller knappt 
någon inverkan på trafikföretagets ekonomiska utfall.   
Avsaknad av externa signalsystem 

 
Perspektiv – hur ser 
tidshorisonten ut som 
präglar affären 
 
 

Statiskt 
 

Enkelt uttryck kan man säga att Kortsiktighet präglar affären – 
vilket innebär långsiktiga låsningar. Det långsiktiga agerandet 
som krävs för att bygga förtroende gentemot marknaden saknas 
till stora delar.    

 

 

Vägen till serviceparadigmet - mellansteget 
Vad man vill bli – den profil man önskar i framtiden är oftast lätt 
att beskriva. Svårare däremot brukar vara att beskriva vägen till det 
nya tillståndet. Här kommer begrepp som identitet, kultur, image 
etc. in i förändringsarbetet och vare sig vi vill det eller inte så 
präglar det aktiviteterna och sättet att arbeta under resan.  
 
Utbytet av/ med kunden – sälja produkten 
En stark ökning av kunskapen om marknaden och kunden och 
dennes behov är en förutsättning för att kunna sälja tjänsten och nå 
ut till flera och därmed öka marknadsandelen.  
Ökad kunskap innebär också att det många gånger förhärskande 
”lika till alla tänket” kan luckras upp och försvinna eftersom 
kunskapen kommer att innebära en mer affärsmässig syn på 
verksamheten och möjlighet att prisdifferentiera kommer att 
igångsättas.  
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Ett bra exempel är SJ som från mitten av 90-t fram till dags dato 
totalt har ändrat hela prissättningsstrukturen. Från en ”rigid”/ ej 
flexibel struktur med fasta priser har man nu enbart flexibla priser 
som styrs av önskad service nivå och naturligtvis efterfrågan i 
relation till utbud. ”Denna förändring hade inte varit möjlig utan 
en hög och upparbetad kunskap om kunder och dess behov knutet 
till produkten”1. 
   
Synen på kunden – mer än ett objekt 
I den ideala världen är naturligtvis den allmänna linjebundna 
kollektivtrafiken en bransch med ett starkt marknadsdriv och ett 
minimum av subventioner. För att nå dit är ett av de första och 
nödvändiga stegen att ändra affärsstrukturen. Idag är branschen, 
trots att slutanvändaren är en vanlig konsument, organiserad i en 
s.k. B2B struktur. B2B betyder ”business to business” och 
indikerar att affärsuppgörelsen sluts mellan två företag och inte 
mellan leverantör och konsument. Detta gäller speciellt vid 
användandet av bruttoavtal.  
 
Här måste branschen få en insikt i att strukturen skall vara B2C 
dvs. ”business to consumer” vilket innebär att företaget närmast 
kunden också ansvarar för affären med kunden. Här finns det en 
uppenbar risk att så länge den s.k. B2B strukturen består kommer 
inte heller de värdeskapande aktiviteterna att utvecklas i någon 
snabbare takt i jämförelse med nuläget eftersom kunden är mer 
eller mindre osynlig i dagen bruttoavtal. 
 
Samhällsuppdraget måste kunna brytas ner i kundperspektiv, idag 
blir samhällsperspektivet för dominerande. På något sätt har THM 
företagsledningar blivit experter på att tolka de politiska signalerna 
och propåerna från ägarna vilket heller inte är underligt eftersom 
flera vd.ar i olika undersökningar2 upplever att den politiska 
styrningen blivit mer och mer detaljerad under 2000-t. Här finns en 
uppenbar risk att dialogen med slutkonsumenten har kommit i 
skymundan. 
 
Kunskap måste m a o byggas upp, här är det viktigt att kunna 
identifiera var pengarna (intäkterna) finns (linjer, avgångar, etc.) 
som bidrar till att skapa resurser.  
- Vilka linjer är lönsamma och bidrar till minskat TB? 
- Skapa affärsområden med tydliga resultat som bidrar till att 

differentiera synen på verksamheten, såväl internt som bland 
ägarna.  

                                                 
1 Citat - Gunnar Sävenstedt, SJ, nov 2007 

2 Vad sitter i väggarna, kulturstudie 2005, Carin Eriksson-Lindvall, samt VTI 
rapport; Nya former för ersättning i kollektivtrafiken, Nilsson, Pyddokke m.fl., 
2006 
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- Lära sig ta betalt – differentiera prissättningen, idag finns det 
många exempel där THM erbjuder oerhört billiga långväga 
resor som konkurrerar med affärsmässiga (ej subventionerade 
trafik) och också sätter marknadsmekanismen ur spel samt 
bidrar till onödigt höga ägarbidrag (aktieägartillskott).  

- Viktigt att THM ges möjligheter att satsa och prioritera 
långsiktigt på linjer och geografiska marknader.  

- För att ett långsiktigt perspektiv skall kunna lyckas måste också 
THM ges möjlighet att behålla överskott i bolagen/ alternativt 
att entreprenören ges möjlighet till vinst.  

 
Analysmetoder och marknadsundersökningar måste utvecklas och 
närma sig de traditionella konsumentbranscherna (B2C). Ett 
exempel på ett introvert analystänk är när branschen pratar om att 
minimera reseuppoffringen för kunden istället för att vända på 
logiken och prata om värdeskapande aktiviteter gentemot olika 
kundgrupper.  
 
Kunden måste tas på allvar och bli synliggjord. 
• Utveckla metoder för segmentering som passar in på 

kollektivtrafikbranschen (behov, betalningsvilja, situation etc.).  
• Utveckla produkter efter behov, snabbussar bör ha ett högre 

pris. Idag omöjliggörs detta pga. gemensamma s.k. 
rättvisetaxor. Ett rättvisetänk som stänger ute människor från 
kollektivtrafiken eftersom deras behov är annorlunda är vad 
som erbjuds.  

 
Värdet för kunden - kopplas till kundens behov 
I produktionsparadigmet kopplades värdet för kunden företagets 
förmåga att leverera en pålitlig produkt eller tjänst och i 
kollektivtrafiken innebär det exempelvis att antalet turer i rätt tid 
blir ett mått på framgång.  
 
För att kunna attrahera och skapa relation med kunderna måste 
branschen utveckla sin förståelse övar vad som skapar värde för 
kunden. Ett sätt att definiera värde för kunden kan vara att skilja på 
hygienfaktorer och ”motivatorer”. Motivatorer kan enklast 
beskrivas som faktorer som adderar mervärde till tjänsten, dvs. 
förutom att kunden kom fram i tid (hygienfaktor) så blev kunden 
utvilad eftersom hon/han inte behövde köra bil utan fick tid till 
annat.  
   
1. Säkerställ att hygienfaktorerna fungerar – kunna lita på!  
2. Beskriva kundens erhållna vinster/ fördelar som uppstår för 

individen när kollektivtrafiken används 
3. Utveckla kunskapen om tjänsten och även dess popularitet (dvs. 

den sociala acceptansen). Detta kan/ bör göras med olika 
allianser / partnerskap. 

o Skolan och andra samhällsintressenter 
o Privata företag med vinstintressen  
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Utifrån ovan så bör ett övergripande varumärkesstrategi initieras. 
Företagets varumärke är också en spegelbild av organisationens/ 
branschens arbetsgivarmärket, d v s hur lätt eller svårt är det att 
attrahera och anställa de människor som svarar mot våra behov.  
 
I framtiden måste branschen även applicera sitt tänk och affärslogik 
i termer av CSR (Corporate Social Responsibilities) eftersom det 
kommer att påverka varumärket utifrån hur produktutveckling och 
kommunikationen utförs i ett CSR perspektiv.  
 
Idag har kollektivtrafiken mer eller mindre blivit en s.k. bulkvara 
(commodity). Utmärkande för en bulkvara är att den inte kan skapa 
mervärde förutom precis den uppgift man köpt varan för. Översatt 
till kollektivtrafik blir det att leverera människor från Punkt A till B 
i tid. Här är det m a o väsentligt att kollektivtrafiken får en insikt i 
behovet av att tjänsten skapar mervärde.   
 
Några exempel; 
Konsum Värmland har till vissa delar valt att gå sin egen väg i 
relation till det gängse inom KF. Istället för att köpa centralt 
framtagna livsmedelsprodukter som kräver frakter har man istället 
valt en annan lösning. Man har ett eget lokalt bageri och ett eget 
charkuteri genom att utveckla och skapa bra relationer med 
bönderna i när området. Nu kan man erbjuda ett mervärde för 
konsumenterna som själva kan välja om de vill stödja det egna 
närområdets producenter genom att köpa lokala produkter.  
 
Ett annat exempel från Värmland är företaget Löfbergs Lila (kaffe) 
som har breddat sitt sortiment ordentligt med ”Fair trade” och 
ekologiskt odlade kaffeprodukter där kunden nu kan addera ett 
mervärde till själva bulkvaran genom att välja rätt och må bra både 
själsligt och fysiskt (kaffet är naturligtvis lika gott).  
 
Mycket av att förstå kundens behov handlar om att intressenterna i 
branschen måste samarbeta och ta ett gemensamt ansvar men 
naturligtvis olika roller. Begreppet ”Shared values – shared 
meenings” innebär att vi inte bara har gemensamma värderingar 
utan även insikten i hur vi kan nå målen och hur arbetet skall 
bedrivas.  
 
Exempel på konkreta verktyg som måste vidareutvecklas och 
användas med större allvar är; 
• Utveckla dialogen med kunden, kundpaneler, kvalitativa 

undersökningar, etc   
• Utveckla kommunikationen, branschen måste i ett första steg se 

kommunikationen som något mer än bara reklam och budskap 
som utgår från produktens fysiska företräden.  

• PR-arbetet, skapa intresse genom bra Pr-arbete. 
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• Bredda synen på tjänsten, istället för att tillhandahålla buss- och 
tågresor m.m. kanske erbjudandet även kan innehålla t.ex. 
Bilpooler som adm. av THM/ operatör vilket breddar affären 
till att underlätta för människor att förflytta sig.  

 
Interaktion med kunden – transaktionen 
Hur skall interaktionen med kunden utvecklas? Vilka möjligheter 
finns att ”komma närmare” kunden under köpet, själva 
transaktionen? 
 
Ett bra exempel på att involvera och skapa ett engagemang är SJ 
som påbörjat auktioner på sina biljetter, auktionerna har skapat att 
större intresse hos kunderna. Försäljningen har något av ett lotteri 
över sig där vissa kunder kommer att ha tur emedan de andra som 
inte hade tur i alla fall inte får en dyrare biljett, d v s ingen förlorar. 
  
Kollektivtrafikbranschen har på generell nivå vad gäller 
kundnöjdhet två akilleshälar, den ena är bristen på lyhördhet och 
det andra är störningsinformation under resan. För den senare är 
huvudproblem många gånger inte de som redan är ombord utan de 
som står på hållplatser och väntar på bussen. Västernorrlands läns 
Trafik arbetar på att utveckla störningsinformationen via 
prenumeration genom SMS till mobil nedbrytet på linje. Kunden 
prenumererar på de linjer man önskar.  
 
Lyhördheten kan och bör utvecklas via en starkare återkoppling till 
användarna, inte bara på individnivå utan här kan det vara viktigt 
att återkoppla via media och göra annonser om frågor och svar.  
 
I företags världen pågår en intensiv miljöcertifiering för närvarande 
som inte bara inbegriper källsortering och avfall utan även påverkar 
resepolicies för tjänsteresor och nästa steg kommer att bli hur 
medarbetare reser till/ från arbetet. Detta är en unik möjlighet för 
kollektivtrafiken att inte bara sy ihop erbjudanden/ paket utan även 
kliva fram och visa på  branschens arbete och betydelse inom CSR 
. Här kan nämnas Länstrafiken i Norrbotten som anställt säljare 
med syfte att påverka företagens tjänsteresor och de facto varit 
ganska framgångsrik.  
 
Hur kapitalisera – väg för ekonomisk tillväxt?  
Vem skall ”äga” kunden och vem skall ha kontroll över affären är 
två mycket väsentliga frågor att fundera över. Här bestäms 
förutsättningarna för en lång tid framöver. Ett bra sätt att hitta rätt 
lösning kan vara att definiera ett antal områden som måste fungera 
och inte stirra sig blind på dagens struktur och makt att bestämma.  
• Hur kan vi säkra att kunden inte hamnar mellan stolarna?    
• Vilken gemensam syn på slutkunden bör vi ha – vad skall 

kunden tycka, känna och göra? 
• Vilka mått är det som beskriver om vi skapar värde för kunden 

och marknaden? 
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• Vilka mått är det som vi skall styra verksamheten utifrån?  
 
Här kan också poängteras (återigen) behovet av och möjligheten att 
kunna få anlägga ett långsiktig syn på ekonomin. Underskott år 1 
skall inte förstöra satsningar som betalas och kapitaliseras senare. 
 
I slutänden är det den organisation som ansvarar för kund som 
svarar upp och har mandat för att utveckla och respondera på 
relationen med kunderna. 
 
Perspektiv, statiskt eller dynamiskt?    
Idag har vi konstaterat att affären många gånger har ett kortsiktigt 
perspektiv men tyvärr skapat långsiktiga låsningar. Hur skall då 
långsiktighet prägla affären?  
Ett exempel kan vara IKEA som skriver långsiktiga 
utvecklingsavtal med sina leverantörer och som främjar bägge 
parters vinster och utvecklingsperspektiv.  
 
Vem har systemansvaret – och hur skall aktörer inom systemet få 
friare roller. Gruppens förslag är här att Vägverket och Banverket 
(inte Transportinspektionen) ges ett ägar- och systemansvar för att 
driva utvecklingen.  
 

Det nya serviceparadigmet – Målet   

Utbytet av/ med kunden 
I produktionsparadigmet var fokus på att sälja en resa utan krav att 
skapa någon relation med kunden. I det nya serviceparadigmet 
kännetecknas affären och relationen av en tvåvägs kommunikation 
där mycket av syftet är inriktat på problemlösning utifrån kundens 
behov. Kommunikationen är dubbelriktad eftersom kundernas 
förslag också syftar till att utveckla leverantören av tjänsten.  
 
Förutom en intensivare relation med kunderna har 
kollektivtrafikbranschen också differentierat synen på kunderna. 
Genom att segmentera marknaden utifrån människors behov och 
olika situationer där kollektivtrafiken är ett relevant alternativ har 
mycket av kollektivtrafikens produkter och tjänster fått en större 
acceptans eftersom de nya riktas mot mer specifika grupper, 
exempel på det är prissystem (målgruppsanpassat istället före 
rättvisemärkt), tydligare ”produktifiering” (express/snabbussar med 
högre pris etc.), en marknadskommunikation som talar till olika 
grupper och får ett genomslag och acceptans eftersom den utgår 
från olika gruppers olika behov.  
 
Mycket av tvåvägskommunikationen med marknaden och kunderna 
sker genom kundpaneler och marknadsundersökningar. 
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Eftersom affären är organiserad i ett vinn-vinn förhållande (se 
nedan - hur kapitalisera) har också engagemanget för kunden ökat, 
kundens problem har blivit mitt problem.  
 
I grunden av verksamheten finns servicelöften med ett tydligt 
ansvar och där förtroendeskapande åtgärder genomförs och 
återkoppling sker per automatik.  
 
 

Synen på kunden 
Den utvecklade kommunikationen (tvåvägs) har också inneburit att 
kunden tas på ett större allvar. Kunden har mer eller mindre blivit 
en medkreatör av tjänstekonceptet och branschen präglas nu av ett 
starkt ”utifrån och in” tänk.  
 
Den utvecklade synen på kunden har inte bara inneburit en 
breddning av kundperspektivet i termer av olika segment utan även 
till en uppdelning av tjänsten i termer av privat- och tjänsteresande, 
där olika funktioner har bildats för att med kraft kunna utveckla 
tjänsten och skapa relation genom dialog och olika avtal/ 
erbjudanden. Andra exempel på en breddning av tjänsten kan vara 
ta ett helhetsperspektiv på människors vardagsresor i allmänhet och 
därmed kunna bistå med bilpooler och underlätta samåkning där 
kollektivtrafiken är en viktig partner eftersom samåkning många 
gånger fungerar bäst i ena riktningen.     
 
En annan viktig förändring sker dock genom att insikten växer fram 
att kunden (slutanvändaren) är förutsättningen för affären. Därmed 
får också det gamla synsättet - nämligen att politikerna många 
gånger är garanten och en förutsättning för affären - ge vika och 
därmed minskad betydelse. Politikerna är naturligtvis viktiga 
intressenter även i framtiden.   
 

Värdet för kunden  
I produktionsparadigmet knyts kundens behov starkt till det egna 
företagets produkt och värdet för kunden kopplas följaktligen till 
exempelvis produktens kvalitet i termer av antal turer i rätt tid etc.  
 
I det framtida service paradigmet är naturligtvis den funktionella 
kvaliteten viktig men reducerad till att vara en av flera viktiga 
indikatorer på kundens behov tillfredsställs. I exempelvis 
varumärkes modeller framträder en mycket mera mångfacetterad 
bild av behov som måste tillgodoses – på en övergripande nivå 
handlar det naturligtvis om att förenkla vardagen för människor och 
individens behov av att uppnå fördelar som att slippa köra bil, 
slippa parkera, spara pengar, att kollektivtrafiken är populär 
(socialt acceptabel att använda), förmågan till att skapa relation 
och visa empati m.m. är viktiga faktorer som har sin grund i många 
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gånger underliggande behov hos individen som vill bli bekräftad. 
Detta är också ett exempel på begreppet ”value in use” som 
används inom service och tjänsteutvecklingsforskningen.  
 
För att undvika missförstånd är naturligtvis åtgärder som kortar 
restiden oerhört viktiga som (snabbare, egna körfält etc.) men det 
sorteras under funktionell kvalitet.  
 
Återigen, som poängterats tidigare, ser vi här ett starkt behov av att 
segmentera marknaden/ kunderna i olika behovsgrupper för att 
kunna styra utbud och olika tjänsteutvecklingskoncept mot behov.  
 

Interaktion med kunden 
Interaktionen med kunden bygger på lyhördhet och visad empati/ 
förståelse. Här bör poängteras att perspektivet måste vara brett och 
här handlar det inte bara om att skapa relation och dialog med 
kunder utan här ingår alla branschens intressenter som har ett 
inflytande på eller är beroende av branschen förmåga att leverera.  
 
Nyckelordet här är dialog, genom dialog utvecklas förståelse och 
därmed insikt om såväl realistiska mål men också om behov av 
framtida investeringar (kan vara fysiska åtgärder lika  mycket 
behov av medel till kampanjer och andra åtgärder).  
 
Kundprogram måsta tas fram, mervärdet för kund beskrivas och 
konstant återkoppling till hur vi lyckas.  
 
  

Hur kapitalisera – väg för ekonomisk tillväxt?  
Till skillnad från produktionsparadigmet där affärens bestäms av en 
stark producent som har kontroll över affären kännetecknas den 
nya affären av att vara en gemensam affär. En gemensam affär där 
alla parter har ett tydligt vinn - vinn perspektiv även om det inte 
alltid mäts i termer av pengar.  
 
Genom tydliga roller har också parternas frihetsgrad ökat avsevärt, 
det som kännetecknar affären är nu tillit till varandra och det som 
styr åtgärderna är kundens behov.  
I princip alla affärer i framtiden regleras genom nettoavtal (utom 
där kollektivtrafiken har definierats som en socialtjänt, i glesbygd 
m.m.). Ägarna har återgått till en mer övergripande målstyrning 
och ”styr och påverkar” genom gemensamt uppsatta mål och 
indikatorer som mäter graden av framgång.  
 
Den organisation som ligger närmast kund är också den 
organisation som arbetar med och beslutar om utformningen av 
trafiken, priser och marknadskommunikationen. Naturligtvis sker 
all utformning av de olika konkurrens- och relationsskapande 
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medlen (pris, plats, produkt, promotion och personal) i nära 
samspel mellan intressenterna men huvudansvaret för hur bestäms 
av bolaget som möter kunden.     
 
Om mycket av Management i det gamla produktionsparadigmet var 
inriktat på planering och produktion samt administration av 
gemensamma taxesystem har management i det nya 
serviceparadigmet övergått till att ha mer fokus på affärsutveckling 
och där marknadsföring och relationsskapande åtgärder är det 
centrala i arbetet med att skapa värde för kunderna. 
 
 

Perspektiv - tidshorisont 
I framtiden kommer kollektivtrafikaffären att präglas av ett 
dynamiskt agerande med hör kreativitet eftersom kunders behov 
och krav kommer att sätta sin prägel på verksamheten. De korta 
kontraktstiderna och strikt reglerade avtal ersätts och kvar får vi en 
verksamhet där investeringar i marknaden kommer att löna sig d v 
s avtalstidens längd gör det lönsamt att ta initiala kostnader som ger 
en marknadsmässig avkastning.  
 

Åtgärder 
Nya nyckeltal krävs i serviceparadigmet  
Att utveckla en affärsmässig servicekultur ska ses som en 
långsiktig utvecklingsprocess. Värdeskapande för kunden och 
hållbarhet är två begrepp som kräver att branschen skapar/ 
vidareutvecklar nyckeltal (Key Performance Indictors) som är mer 
kundorienterade/ intressentrelaterade samt hållbarhetsrelaterade 
utifrån såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv. 
 
Inom den privata sektorn så har de företag som följer FNs åtagande 
i Global Compact också åtagit sig att följa en GRI-standard (Global 
Reporting Initiative, med säte i Amsterdam). En sådan standard 
används även för delar av Public Agency Sector som vill markera 
att de har ett uttalat intressent och hållbarhetsperpspektiv. GRI  
skulle kunna även utvecklas för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i 
Sverige blir då världsledande att skapa en standard som bygger på 
kund och intressentfokus utifrån ett värdeskapande 
hållbarhetsperspektiv. GRI är obligatorisk för de företag som 
anslutit sig till Global Compact.  
 
Branschen med SLTF och BR i spetsen plus progressiva THM och 
Operatörer går samman för att utveckla en GRI standard för svensk 
kollektivtrafik för att säkerställa en värdeskapande hållbar 
kollektivtrafik.  
 
SAMOT/ Karlstads universitet med Bo Enquist som projektledare 
skulle kunna ta på sig ansvaret att stå för konceptutveckling/ 
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säkerställning mot GRI plus kvalitetssäkring av 
utvecklingsprocessen som ett aktionsforskningsprojekt. Även 
industridoktorander inom Värmlandstrafik kan delta i denna 
utvecklingsprocess. Det är dock branschen som måste i slutänden 
stå för sina egna nyckeltal.  
 
Värdeskapande hållbar kollektivtrafik   
Koordinera ägarstyrning  kontraktsstyrning  
SAMOT kommer att under 2008 förse branschen med lärande 
exempel (bra exempel och sådana delar där vi kan konstatera att 
Sverige ligger i framkant) kring helhetslösningar av värdeskapande 
hållbar kollektivtrafik som också inkluderar finansiering av 
underskottsbidrag, ägarstyrning, kontraktsstyrning etc från 
Kalifornien, Tyskland, Schweiz, Irland och Holland. Bo Enquist är 
projektsamordnare, UITP och Bernt Nielsen används som 
sakkunniga.  
 
Lärprocess – hur utveckla en värdeskapande hållbar 
kollektivtrafik? 
Att gå från en produktionskultur till en affärsmässig servicekultur 
handlar inte om att ”bygga” en ny kultur utan istället om 
utvecklingsprocesser. Som stöd för dessa processer kan interaktiva 
lärprocesser organiseras och även 
vidareutbildning/vidareutveckling av branschen till en vinnarbrnsch 
Deskriptiv – skapa berättelser (bra o mindre bra exempel) 
Instrumentell – nya nyckeltal (GRI) 
Normativ – värderingar, normer regelverk (vision och värdegrund, 
vad betyder den för min organisation) 
 
Detta måste branschen själva organisera. SAMOT kan ha en roll 
här. 
 



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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Sammanfattning 
Det finns många möjligheter att öka kollektivtrafikandelen genom 
förändrad beskattning och regler. Idag är bilen utgångspunkten, 
normen för beskattning och planering av resor och transporter. En 
förändring av regelverket till att bli mer färdmedelsneutralt skulle 
förändra denna snedvridning och därmed gynna kollektivtrafiken. 
Arbetsgruppen för lagar och regler i KOLL Framåt föreslår att 
följande förändringar i skattelagstiftningen och andra regelverk 
utreds vidare: 
 
Förmånsbeskattning 
Gör kollektivtrafikkort till en skattefri förmån på samma sätt som 
bidrag till friskvård. 
 
Reseavdrag 
Ändra reseavdragssystemet till ett avståndsbaserat system som är 
oberoende av det valda färdmedlet. Det nuvarande avdragssystemet 
gynnar bilresor skattemässigt före kollektivtrafikresor, en obalans 
som kan lösas med ett avståndsbaserat system. Vidare är ett 
avståndsbaserat system enklare att kontrollera vilket borde minska 
risken för skattefusk.  
 
Krav på tydligare resepolicy hos statliga organisationer och hos 
kommuner 
Kräv genom regleringsbrev eller i författning att samtliga statliga 
verksamheter och bolag där staten har betydande ägarandel inför 
och sedan genomför en resepolicy som gynnar kollektivtrafiken. 
Vidta åtgärder för att stimulera kommuner att införa liknande 
regler. 
 
Bränsleskatt för kollektivtrafiken 
Undanta kollektivtrafiken helt eller delvis från energi- och 
koldioxidbeskattningen på dieselolja som används i fordon för 
persontransport, på liknande sätt som det redan sker för 
arbetsfordon i andra näringar. 
 
Fordonsskatt 
Inför en differentierad fordonsskatt för kollektivtrafikfordon som 
stimulerar särskilt energieffektiva och rena fordon och inför 
särskilda skattelättnader för bussar med innovativ och miljövänlig 
teknik som alternativa bränslen eller hybriddrift.  
 
Öka tågets konkurrenskraft gentemot flyg 
Inför ekonomiska styrmedel som gör det mindre attraktivt att flyga 
kortare sträckor när det finns markbaserade 
kollektivtrafikförbindelser. 
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Beskattning av fri parkeringsplats 
Skärp kraven på och kontrollen av förmånsbeskattning av 
friparkeringsplats vid arbetet. 
 
Transportplaner 
Skapa lagutrymme för krav på transportplaner för större 
arbetsplatser och trafikgenererande verksamheter och stimulera 
införandet av transportplaner. 
 
Parkeringsnormer och parkeringsplatsavgifter 
Skapa lagutrymme för införandet av mer restriktiva 
parkeringsnormer och möjligheten att införa en kommunal avgift 
på parkeringsplatser på privat mark. 
 
Statsbidrag 
Skapa ett mer flexibelt system för statsbidrag för kollektivtrafik 
som är mindre låst till infrastrukturinvesteringar och även 
möjliggör stöd till andra åtgärder som utvecklar kollektivtrafiken, 
t.ex. ett integrerat biljettsystem. 
 
Kollektivtrafikneutralt stöd till miljöfordon 
Se över stödsystemet för miljöfordon så att de inte konkurrerar med 
kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Detta gäller särskilt 
undantaget från trängselskatt och olika kommunala 
parkeringsförmåner. 
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Nuläge 
Idag är bilen utgångspunkten och normen för beskattning och ofta 
också för planering av resor och transporter. Exempel på detta är 
förmånsbilssystemet som gör det billigare att äga och köra bil 
jämfört med privat bil. För kollektivtrafiken saknas motsvarande 
möjlighet, det är idag ingen lönsam förmån att arbetsgivaren 
tillhandahåller kollektivtrafikkort. 
 
Ett annat exempel är reseavdraget, där majoriteten av de avdrag 
som görs är för arbetsresor med bil.  
Gällande planering finns det idag tydliga tendenser till mer eller 
mindre påtvingat bilanvändande, dvs bilen antas vara den 
rörlighetsskapare som gör att samhällsfunktioner som affärer, skola 
och arbete, trots att de blir mer och mer utspridda, ändå kan nås 
inom dygnets 24 timmar. En utveckling som gör att 
kollektivtrafiken har svårt att hävda sig och som även strider mot 
målet av en hög tillgänglighet för samtliga samhällsgrupper. 
 

Mål 
Målet med de föreslagna förändringar av regelverket gällande 
beskattning och lagar är att göra dessa mer färdmedelsneutrala än 
idag för att på så sätt öka möjligheterna för kollektivtrafiken att 
kunna öka sin markandsandel gentemot bilen och även flyget. 
 

Framgångsfaktorer - Angreppssätt 
Förändring av lagar och regelverk för att främja en ökning av 
kollektivtrafikandelen.  
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Åtgärder: Beskattning 
Kollektivtrafiken berörs idag på många skatteområden, till exempel 
genom moms på biljettpriset, fordonsskatten, skatt på bränslet samt 
genom arbetsgivaravgifter. Viktigt för kollektivtrafiken är att den 
totala beskattningsnivån inte höjs och att skatteregler som idag 
relativt sett gynnar biltrafiken ses över. Kollektivtrafiken har svårt 
att öka sin marknadsandel om dess skattetryck relativt bilen ökar, 
till exempel genom en höjning av dieselskatten. Nedan anges en 
rad konkreta förslag inom beskattningsområdet som kan förbättra 
för kollektivtrafiken. 

Förmånsbeskattningsregler 

Bakgrund 
Dagens regler för förmånsbeskattning gör att arbetsgivare som vill 
tillhandahålla kollektivtrafikkort eller cykel till sina anställda 
betalar full arbetsgivaravgift för hela beloppet och mottagaren 
skattar för hela förmånen. Därmed blir inte ett kollektivtrafikkort 
eller cykel mer attraktivt för en anställd än motsvarande belopp i 
(netto)lön. 
När det gäller förmånsbeskattning av tjänstebil är reglerna mer 
generösa. För förmånstagaren är en tjänstebil i regel något billigare 
än om han/hon skulle äga motsvarande bil själv. Vidare finns det en 
rad reduceringar av förmånsskatten som ska stimulera användande 
av miljöbilar och introduktion av ny teknik. Exempel på detta är 
reducerat förmånsvärde för bilar som kan drivas med gas eller 
etanol samt för hybridbilar. Särskilt för dessa bilar blir det betydligt 
mer förmånligt att ha en tjänstebil än att äga motsvarande bil själv. 
Om arbetsgivaren även betalar drivmedlet för privata körningar så 
beräknas skattevärdet av förmånen utifrån marknadsvärdet gånger 
en faktor 1,2 (Komplementregeln)1. Detta leder till att det blir mer 
förmånligt att låta arbetsgivaren betala bränslet än att betala 
drivmedlet själv med skattad inkomst, särskilt vid hög 
marginalskatt. 
Denna obalans i beskattning av transportförmåner gör att det är mer 
attraktivt att tillhandahålla och välja bil som löneförmån än 
kollektivtrafikkort eller cykel. Vidare är denna särbehandling av ett 
färdsätt problematisk utifrån ett genusperspektiv, eftersom det idag 
är fler män som har möjlighet att använda tjänstebil, medan 
kvinnor i större utsträckning än män nyttjar kollektivtrafik. Enlig 
Kvinnomaktutredningen2 var 1998 90% av dem som hade 
tjänstebil män. Denna bil bekräftas även av mer aktuella källor, till 
exempel SIKA rapporten Jämställda Trans 3

 
 

1 www.skatteverket.se, 2007-11-01. Drivmedel vid bilförmån. 
2 Kvinnomaktsutredningen, 1996: Ty makten är din…, SOU 1998:6 
3 SIKA, 2002:Jämställda transporter? Så resor kvinnor och män. 

http://www.skatteverket.se/
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I inkomstskattelagen finns en rad förmåner som är helt befriade 
från beskattning och arbetsgivaravgift t.ex. bidrag till friskvård4. 
Skattebefrielsen motiveras med att de samhällsekonomiska 
fördelarna överväger nackdelen av uteblivna skatteintäkter. 

Förslag 
Ändra beskattningsreglerna så att kollektivtrafikkort och cykel blir 
en skattefri löneförmån. 
 
Ändra komplementregeln för drivmedel som betalas av 
arbetsgivaren så att den effektiva kostnaden för privatpersonen 
motsvarar tankning med skattad inkomst.  

Effekt 
Befrielse från förmånsbeskattning skulle göra det attraktivt för 
arbetsgivare och anställda att ha kollektivtrafikkort eller cykel som 
löneförmån och skulle bidra till ökat kollektivtrafikresande och 
cykling.  
 
En ändring av komplementregeln för drivmedel minskar den 
skattesubventionering av drivmedel för privat bruk som idag i 
praktiken sker om arbetsgivaren betalar drivmedlet för medarbetare 
med hög marginalskatt. 

Diskussion 
Att öppna möjligheten för en skattefri förmån i form av månadskort 
eller cykel är en kostnad för staten, men sammantaget kan vara 
samhällsekonomiskt lönsamt om åtgärden leder till minskad 
biltrafik. Detta gäller särskilt i tätort där vinsten med förbättrad 
luftkvalitet och minskad trängsel är som störst. Även 
förmånsbeskattning av cykel är en fråga som berör 
kollektivtrafiken, eftersom människor som cyklar till arbetet med 
stor sannolikhet även nyttjar kollektivtrafiken i större utsträckning, 
t.ex. under vinterperioden. 

Källor 
Miljövårdsberedningen, 2006: Strategi för minskat 
transportberoende.  
 
Miljövårdsberedningens promemoria 2006:2. Statens offentliga 
utredningar, s. 82 ff  
 
Inkomstskattelagen (1999:1229), kap. 11. 
 
Trafikkontoret, Göteborgs stad, 2005Miljövänliga arbetsresor – Ge 
företagen verktygen 

 
4 Inkomstskattelagen (1999:1229), kap. 11. 
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Kollektivtrafikkommittén: Kollektivtrafik med människan i 
centrum (SOU 2003:67), s. 308. 

Reseavdrag 

Bakgrund 
Reseavdraget i dess nuvarande form gynnar arbetsresor med bil 
eftersom avdraget minskar kostnaden för bilpendling samt för att 
avdragsgränsen på 7000 kronor gör att inget avdrag vanligen kan 
göras för kollektivtrafikresor. Nuvarande avdragssystem är 
dessutom svårkontrollerat för Skatteverket och medvetet eller 
omedvetet felaktiga avdrag är vanliga och gynnar bilanvändningen 
ytterligare. Vid granskningar av deklarationer har över hälften av 
samtliga reseavdrag varit felaktiga5. 
 
Reseavdraget har ett starkt symboliskt signalvärde – den sätter den 
norm som samhället/staten anser vara ett normalt sätt att resa och 
som ska gynnas. Dessutom har reseavdraget en kraftig ekonomisk 
styreffekt. Den genomsnittliga skattesänkningen genom 
reseavdragen ligger i storleksordningen 4-5000 kronor per år och 
person, en påtaglig subventionering av arbetsresor. 
Cirka 950 000 personer nyttjar idag reseavdraget och det totala 
reseavdraget ligger i storleksordningen 11 miljarder kronor per år. 
Detta motsvarar en skattesubvention/ skattebortfall på 4-5 miljarder 
kronor årligen6.  
 
Skattefelet på grund av felaktiga deklarationer uppskattas uppgå till 
över tre miljarder kronor årligen, de förlorade skatteintäkter till 
cirka 1,4 miljarder kronor årligen.2 
 
Reseavdraget i dagens form är även problematiskt utifrån ett 
genusperspektiv. Män reser i större utsträckning med bil än 
kvinnor, kvinnor reser däremot något längre sträckor med lokal 
kollektivtrafik än vad män gör7. Ett avdragssystem som gynnar ett 
färdmedel som i betydligt större utsträckning används av ett av 
könen bidrar inte till ett jämställt trafiksystem. 

Förslag 
Ändra reseavdragssystemet till ett avståndsbaserat system som är 
oberoende av det valda färdmedlet. Avdragssystemet borde 
åtminstone likställa kollektivtrafik och bil, helst ska det vara 
förmånligare att åka kollektivt. 

 
5 Skatteverket, 2005: Resor till och från arbetet hårdgranskas, 
www.skatteverket.se/pressmeddelanden/05_lokala/linkoping_050401.html 
6 Finansdepartementet 2004, Förslag för avståndsbaserad reseavdrag, Ds 2004:xx, opubl, 
7 SIKA, 2005: Transporter och kommunikationer, SIKA Årsbok 2005, s.74 ff. 
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Effekt på kollektivtrafiken 
Ett avståndsbaserat reseavdragssystem skulle gynna 
kollektivtrafiken jämfört med dagens system som gynnar 
arbetspendling med bil. Sannolikt blir skillnaden för en 
kollektivtrafikresenär liten jämfört med idag, däremot kan 
bilpendlare uppleva att avdragsmöjligheten minskar och att 
arbetsresor med bil blir dyrare. Detta torde öka antalet människor 
som väljer kollektivtrafik. Forskning om hur människor uppfattar 
kostnader visar att vi reagerar starkare på en kostnadshöjning än en 
på en kostnadssänkning, det vill säga en kostnadshöjning på 
bilresor har en starkare efterfrågedämpande effekt än vad en 
kostnadssänkning (t.ex. i kollektivtrafiken) leder till ökad 
efterfrågan8. Åtgärden ger sannolikt en snabb effekt när den införs. 
Effekten kan möjligen  öka med tiden om kollektivtrafik-utbudet 
förbättras och fler människor har möjlighet att välja kollektivtrafik 
för arbetspendling.  

Diskussion 
Avståndsberoende reseavdrag är ett steg i rätt riktning för att 
minska den positiva särbehandlingen av biltrafiken och skulle 
tydligt gynna kollektivtrafiken och bidra till ett mer jämställd 
trafiksystem. Reseavdrag som är oberoende av det valda färdmedlet 
finns redan i Norge och Danmark och dessa länder kan bidra med 
erfarenhet om hur ett färdmedelsneutralt system skulle kunna 
utformas. 
 
Ett avståndsbaserat system är lättare för Skatteverket att kontrollera 
och bör leda till minskade administrativa kostnader samt minskat 
antal felaktiga avdrag. Ett avståndsbaserat reseavdragssystem och 
dess konsekvenser finns beskrivet mer detaljerat i en tidigare 
utredning från Finansdepartementet1 och i andra utredningar, se 
avsnittet källor. 
 
Avdragsnivån hos ett avståndsbaserat system bör kunna utformas 
på ett sätt som är kostnadsneutralt jämfört med dagens system. 
Särskilda regler kan behövas för personer med långa arbetsresor 
utan tillgång till allmänna kommunikationer (framförallt i 
glesbygd). Oavsett vilket system för reseavdrag som väljs finns 
svårigheter kring hur överkompensation av vissa grupper ska kunna 
undvikas och hur det kan säkerställas att den verkliga glesbygden 
inte drabbas onödigt hårt. Frågan borde därför utredas vidare i syfte 
att utarbeta ett konkret förslag, med tidigare utredningar som 
grund. 

 
8 Litman, Todd, 2006:1: Transportation Elasticities – How Prices and Other 
Factors Affect Travel Behaviour. Victoria Transport Policy Institute, Victoria 
(Can), www.vtpi.org 
 

http://www.vtpi.org/
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Källor 
Finansdepartementet, 2004: Förslag för avståndsbaserad 
reseavdrag, Ds 2004:xx, opubl. 
 
Miljövårdsberedningen, 2006: Strategi för minskat 
transportberoende. Miljövårdsberedningens promemoria 2006:2. 
Statens offentliga utredningar, s. 80ff  
 
Göteborgs stads bakgrundmaterial om resavdrag, Nya Lagar, 

www.nyalagar.nu 
 
Kollektivtrafikkommittén, 2003: Kollektivtrafik med människan i 
centrum (SOU 2003:67), s. 312 ff. 
 
Skatteverkets PM om förenkling av reseavdraget: Förenklingar av 
reseavdraget och för övriga utgifter, PM 030303, Riksskatteverket. 
 
Naturvårdsverket & Energimyndigheten, 2007: Den svenska 
klimatstrategins utveckling. En sammanfattning av 
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till 
kontrollstation 2008. s. 72 ff. 
 
Vägverket, 2004: Klimatstrategi för vägtransportsektorn, Vägverket publikation 2004:102, 
s.64 ff. 

Statens offentliga utredningar, 2005: Bilen, biffen, bostaden. 
Slutbetänkande av Utredningen om en handlingsplan för hållbar 
konsumtion för hushållen (SOU 2005:51), s. 121 ff. 

Bränsleskatter (motordrivna fordon) 

Bakgrund 
Bränsleskatten, särskilt skatten på diesel, påverkar 
kollektivtrafikens ekonomi eftersom bränslet utgör en stor 
kostnadspunkt. En förändring av bränsleskatten  påverkar därför 
kollektivtrafiken kraftigt. 
 
Kollektivtrafikbranschen arbetar intensivt med att öka andelen 
alternativa bränslen, men i dagsläget är diesel fortfarande det 
dominerande drivmedlet i den vägburna kollektivtrafiken. För 
personbilar i Sverige är däremot det dominerande bränslet bensin. 
Förändringar i bränslebeskattningen som fördyrar diesel i relation 
till bensin förskjuter därmed kostnadsbalansen till nackdel för 
kollektivtrafiken. 
 
Vissa branscher som använder dieselbränsle får betydande 
återbetalning av energi- och CO2-skatten på bränslet. Den som 
bedriver yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks-, eller 
vattenbruksverksamhet har rätt att få tillbaka 77% av 

http://www.nyalagar.nu/
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koldioxidskatten på den dieselolja som förbrukats i verksamhetens 
arbetsfordon, motsvarande cirka 2 kronor per liter9.  
Långsiktigt behöver höga CO2- och energiskatter inte vara till 
kollektivtrafikens nackdel, men på kort sikt är skattehöjningar en 
klar nackdel i ett skede när kollektivtrafiken behöver satsa för att 
öka sina marknadsandelar. Den långsiktigt relevanta frågan för 
kollektivtrafiken är det relativa kostnadsläget gentemot 
privatbilismen snarare än absoluta prisnivåer. Om en 
bränsleskattehöjning påverkar den upplevda reskostnaden med bil 
mer än reskostnaden med kollektivtrafik borde den gynna. 

Förslag 
Undanta fordon som yrkesmässigt används för kollektiv 
persontrafik helt eller delvis från energi- och 
koldioxidbeskattningen på dieselolja, på liknande sätt som det 
redan sker för arbetsfordon i andra näringar. Detta kan t.ex. ske 
genom återbetalning av energi-/koldioxidskatten (helt eller delvis) 
för företag som har tillstånd för yrkesmässig persontransport för 
den bränslemängd som använts i bussar. Återbetalningen kan 
organiseras på liknande sätt som redan sker för jord- och 
skogsbruk.  

Effekt på kollektivtrafik 
Höjningar av dieselskatten som inte kompenseras på något sätt 
påverkar kollektivtrafikens driftskostnader och leder till högre 
biljettpriser, minskad turtäthet eller ökad kostnad för upphandlaren. 
Samtliga konsekvenser minskar kollektivtrafikens konkurrenskraft. 
På samma vis har en kostnadssänkning en positiv effekt på 
kollektivtrafiken. 

Diskussion 
Flera näringssektorer åtnjuter redan idag fördel av reducerad 
energi- och koldioxidskatt. Kollektivtrafiken uppfyller en viktig 
samhällsfunktion och skatten på bränslet har så stor negativ effekt 
för näringen att det kan vara motiverat med en 
återbetalningslösning i likhet med andra branscher. För en 
reducerad eller slopad energiskatt för kollektivtrafik talar även att 
en ökad kollektivtrafikandel sannolikt leder till en reduktion av den 
totala energianvändningen om det sker på bekostnad av bilresor. 
En utgångspunkt för en diskussion om nivån på 
skatteåterbetalningen till kollektivtrafiken är rimligen den 
återbetalningsnivån som idag används för yrkesmässig jordbruks-, 
skogsbruks-, eller vattenbruksverksamhet, dvs. 77% av 
koldioxidskatten, motsvarande cirka 2 kronor/liter diesel.  

 
9 Skatteverket, 2007:  Informationsblad Återbetalning av skatt på dieselolja, SKV 5061 
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Källor 
Lag (1994:1776) om skatt på energi 
 
Skatteverket, 2007:  Informationsblad Återbetalning av skatt på 
dieselolja, SKV 5061 

Fordonsskatt 

Bakgrund 
Differentierad fordonsskatt är ett styrmedel som idag används för 
att påverka valet av personbil. Så kallade miljöbilar får kraftiga 
skattelättnader, i personbilsbeskattningen finns en 
koldioxidkomponent och särskilt rena dieselbilar premieras. Även 
om det idag finns en viss differentiering i beskattningen av 
kollektivtrafikfordon så har inte skattelättnaderna för miljöbilar och 
dieselbilar med partikelfilter följts av motsvarande förändringar av 
beskattningen av kollektivtrafikfordon. Även om effekten sannolikt 
är begränsad har beskattningsbalansen förskjutits till personbilens 
fördel – det har blivit förmånligare att äga bil, men inte billigare att 
åka kollektivt. Effekten förstärks av olika lokala subventioner som 
fri parkering eller befrielse från skyldighet att betala trängselskatt 
för miljöbilar.  

Förslag 
Inför en differentierad fordonsskatt för kollektivtrafikfordon som 
stimulerar särskilt energieffektiva och rena fordon. Skatten ska 
baseras på fordonens dokumenterade utsläppsnivåer (t.ex. 
utsläppskrav motsvarande Euro 5 och förbrukningskrav) snarare än 
på årsmodell för att även motivera eftermontering av 
avgasreningsutrustning i befintliga fordon. 
 
Inför en särskild skattelättnad för bussar i högsta miljöklass som 
använder alternativa bränslen, motsvarande liknande satsningar på 
personbilssidan (miljöbilsbonus m.m.). En särskild skattelättnad 
kan även vara motiverad för att stimulera införandet av innovativ 
teknik som hybridteknik i bussar, på liknande sätt som hybridbilar 
gynnas genom reducerad förmånsbeskattning. 

Effekt på kollektivtrafiken 
En differentiering av fordonsskatten för bussar så att rena och 
energieffektiva fordon gynnas på bekostnad av fordon med höga 
utsläppsvärden skulle påskynda en förnyelse och standardhöjning 
av fordonsbeståndet. Förslaget skulle vidare motivera till en 
snabbare modernisering av fordonsflottan vilket förutom 
förbättringar av utsläppsnivåer även bidrar till högre trafiksäkerhet 
och tillgänglighet till fordonen för barn och funktionshindrade. 
Däremot är det inte givet att en differentierad fordonsbeskattning i 
sig gynnar kollektivtrafiken i stort, det beror på om den totala 
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fordonsbeskattningen förblir på samma nivå, sänks eller höjs. En 
bibehållen skattenivå för fordon med höga utsläppsvärden och 
tydliga skattereduktioner för särskilt rena/snåla fordon skulle totalt 
sett minska skattetrycket och gynna kollektivtrafiken. 

Diskussion 
Med hänsyn till de kraftiga skattelättnader som ges till miljöbilar är 
det motiverat att införa liknande reduktioner även för 
kollektivtrafikfordon med låg miljöbelastning, särskilt med hänsyn 
till den klart positiva miljöeffekten av en ökad kollektivtrafikandel. 
Sänkt fordonsskatt för rena bussar ökar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft, om inte samtidigt den sammanlagda 
fordonsbeskattningen för branschen höjs. En differentiering av 
fordonsskatten baserad på utsläppsnivå skulle även skapa ett 
ekonomiskt incitament att eftermontera mer avancerad avgasrening 
i befintliga fordon. 

Källor 
Vägtrafikskatteutredningen, Skatt på väg, SOU 2004:63, s. 365 ff. 

Öka tågets konkurrenskraft gentemot flyg genom beskattning 

Bakgrund 
Fastän flyg kan ses som en form av kollektivtrafik så är det 
motiverat att överföra korta flygresor på högst några hundra 
kilometer till mindre miljöbelastande färdmedel som  tåg och i viss 
mån buss. Detta kan ske genom att göra markbaserad 
kollektivtrafik mer konkurrenskraftig genom förkortad restid, ökad 
komfort och ett förhållandevis lågt pris. Infrastrukturförbättringar 
för tågtrafiken diskuteras inte här men kan spela en viktig roll för 
att förbättra tågets konkurrenskraft. 
Idag är allt flyg, både inrikes och internationellt, helt befriat från 
bränsleskatt. För internationella förbindelser regleras beskattningen 
genom internationella bestämmelser, däremot finns det inga 
principiella hinder att beskatta bränsle för inrikes flyg. 
Vidare täcks underskottet för ett antal icke-statliga flygplatser 
genom ett driftbidrag. År 2007 betalades driftbidrag på 
sammanlagd 102 miljoner kronor till 18 icke-statliga flygplatser10. 

Förslag 
Inför en beskattning på det bränsle som förbrukas vid inrikes flyg. 
Förbrukningen för varje flygning kan förhållandevis lätt redovisas 
eftersom innehållet i bränsletankarna är kända vid både start och 
landning och uppgifterna dokumenteras. Genom att beskatta den 
faktiska förbrukningen vid inrikesflyg snarare än själva bränslet vid 
tankningstillfället undviks att plan i inrikes flygtrafik tankas 
utomlands för inrikes flygningar. 

 
10 Luftfartsstyrelsen 2007, www.luftfartsstyrelsen.se, Flygplatser – Infrastruktur - Statliga bidrag 

http://www.luftfartsstyrelsen.se/
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Ett alternativ eller komplement är att se över driftsbidragen till 
flygplatser som mest används för kortdistansflyg (till exempel 
motsvarande tre timmars tågresa), där det går att ersätta flyg med 
andra kollektiva färdsätt. 
Ett ytterligare alternativ är höjda start-/landningsavgifter som 
drabbar korta flygningar förhållandevis mer än långa flygresor.  

Effekt 
Stärkt konkurrenskraft för tåget på viktiga stadsförbindelser inom 
Sverige. 

Diskussion 
Beskattning av flyget och flygbränslet är en fråga som i stor 
utsträckning regleras av internationella avtal. Vidare pågår det 
diskussioner att införa ett system för handel med utsläppsrätter för 
flyget som också kan påverka flygpriset. För tågtrafikens 
konkurrenskraft är det inte så viktigt vilket styrmedel som används, 
däremot hur flygpriserna påverkas. Det måste dock beaktas att det 
för vissa interregionala förbindelser är svårt att ersätta flyget med 
andra färdmedel, t.ex. till och från Gotland. 

Källor 
Regeringskansliet, 2005: Promemoria: Skatt på flygresor.  
 
Luftfartsverket, 2004: Redovisning av regeringsuppdrag angående 
möjligheter att utvidga avgiftsdifferentiering avseende 
kväveoxidutsläpp samt uppdrag avseende försutsättningar för och 
effekt av att beskatta luftfartens bränsle inom ramen för det nya 
energiskattedirektivet. 
 
Förordning (2006:1577) om statligt driftbidrag till icke statliga 
flygplatser 
 
Luftfartsstyrelsen, 2005: Flygets utveckling. Rapport 2006:3. s. 54 

Beskattning av fri parkeringsplats 

Bakgrund 
Förutom förmånsbeskattningsreglerna för bil och kollektivtrafik 
finns det även andra förmåner vars beskattning kan påverka 
kollektivtrafiknyttjandet. En viktig förmån i sammanhanget är 
tillgång till fri parkering vid arbetsplatsen. Fri parkering är ett 
tydligt incitament för att använda bil och minskar kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Parkeringsplatsernas betydelse för 
kollektivtrafikutvecklingen belyses mer detaljerat i trafikkontorets i 
Göteborgs Stad bakgrundsrapport Bil eller Buss.11  
 

 
11 Trafikkontoret Göteborg, 2007: Bil eller Buss? 
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Enligt skattereglerna för beskattning av fri parkeringsplats ska 
förmånen tas till beskattning till marknadsvärde, däremot inte om 
bilen används i tjänst över ett visst antal dagar och en viss årlig 
körsträcka. Marknadsvärdet varierar kraftigt mellan olika orter, 
från i stort sett noll i glesbygd och småorter till hundratals kronor 
per månad i storstäderna. Frågan om förmånsbeskattning av 
parkeringsplatser är därmed främst en storstadsfråga och det är 
även i storstäderna det ofta är lättast att ersätta bilresor med 
kollektivtrafik. Statistiska Centralbyrån har för inkomståret 2005 
tagit fram antalet personer som har parkeringsförmån enligt 
skatteblanketten KU10, där arbetsgivaren kryssar för 
parkeringsförmån. Enligt SCB:s uppgifter hade 32 781 personer 
angivit beskattningsbar fri parkering12. Sannolikt är siffran 
betydligt lägre än det verkliga antalet parkeringsplatser som 
tillhandahålls gratis. 
 
Redovisningen av parkeringsförmånen upplevs idag som 
komplicerad av många arbetsgivare, eftersom det finns en rad 
undantag samt att det beskattningsbara värdet inte alltid är enkelt 
att bestämma13. Dessa svårigheter gör det även svårt för 
Skatteverket att kontrollera om deklarationen är korrekt. 

Förslag 
Ändra beskattningsregeln så att en fri parkeringsplats alltid blir en 
beskattningsbar förmån, oberoende av om en privat bil används i 
tjänsten eller ej. 
 
Förenkla deklarationen av förmånen genom att Skatteverket 
redovisar tabeller med förmånsvärdet för respektive ort och/eller 
stadsdel. 
 
Ge Skatteverket direktiv att skärpa kontrollen av beskattningen av 
fri parkeringsplats. 

Effekt 
En förstärkt kontroll beträffande förmånsbeskattningen av 
parkeringsplatser eller en förenkling så att fri parkering alltid är en 
beskattningsbar förmån gör det mindre förmånligt att välja bilen till 
och från arbetet och gynnar därmed kollektivtrafiken. Vidare gör 
förslaget det mer intressant att införa en bilpool eller andra 
alternativ för tjänsteresor. 

Diskussion 
Att beskatta parkeringsplatser vid arbetet för bilar som används i 
tjänsten skulle förenkla redovisning och kontroll av förmånen och 
därmed minska skattefusket. Även för personer som behöver bil i 

 
12 Sveriges Riksdag, 2007. Fri parkering i deklarationen, PM 2007-05-04, Dnr. 2007:700 
13 Personal Aktuellt, 2007-11-14, http://www.personalaktuellt.se/fragorochsvar/frbeskattning.htm 



 

  15 
 
 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Beskattning/Regelverk 

tjänsten är parkeringsplatsen i praktiken en förmån, eftersom den 
underlättar för bilpendling till arbetet. Alternativet, t.ex. en firmabil 
som  inte körs privat gör detta tydligt.  

Källor 
Trafikkontoret Göteborg, 2007: Bil eller Buss? Parkeringsplatser 
och kollektivtrafiknyttjandet. Intern rapport, opubl. Kontaktperson 
Trafikkontoret; Anders Roth. 
 
Skatteverket, 2007: Skatteverkets skrivelse 050104, 
www.skatteverket.se 
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Åtgärder: Övriga regelverk 
Förutom ändrade skatteregler finns en rad andra möjligheter att 
påverka kollektivtrafikens utveckling genom ändrade regelverk. Ett 
exempel är förändringar i plan- och bygglagen (1987:10) så att det i 
samhällsplaneringen tydligare krävs god tillgänglighet med 
kollektivtrafik. Planeringsfrågor diskuteras i andra grupper inom 
KOLL Framåt. 
 
Nedan visas en rad andra, konkreta förslag som kan förbättra för 
kollektivtrafiken. 

Krav på tydligare resepolicy hos statliga organisationer och 
hos kommuner 

Bakgrund 
Samtliga arbetsgivare kan genom tydliga resepolicies styra sina 
arbetsresor så att primärt kollektivtrafik används där så är möjligt. 
Detta sker i viss mån redan idag, men skulle kunna utvecklas i 
större utsträckning. Särskilt statliga myndigheter och bolag, men 
även kommuner, borde kunna gå före och minska resandet genom 
ökad användning av till exempel videomöten samt genom att i 
första hand använda kollektivtrafik för sina tjänsteresor.  
Vidare kan arbetsresor i offentlig sektor främja nyttjandet av 
kollektivtrafik för resor till och från arbetet, till exempel genom att 
begränsa utbudet av parkeringsplatser, bidrag till kollektivtrafikkort 
med mera (se även tidigare avsnitt), samt genom att påverka att det 
finns lämpliga hållplatser och förbindelser för de egna anställda. 

Förslag 
Deltagarna i KOLL Framåt går före och implementerar respolicies 
med målet att öka andelen kollektivtrafikresor i det egna resandet. 
 
Inför en författningsbestämmelse, lämpligtvis i 
myndighetsförordningen (2007:515) om att 
förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ha resepolicies. I 
regleringsbrev och ägardirektiv till samtliga statliga myndigheter 
och bolag där staten har en stor ägarandel bör anges att dessa ska ta 
fram och genomföra respolicies som tydligt gynnar 
kollektivtrafiknyttjande före bil. Rekommendationer, exempel och 
verktyg för arbetet med att öka kollektivtrafiknyttjandet för 
arbetspendling till offentliga arbetsplatser tas fram och sprids. 
Dolda subventioner till bilpendling, främst parkeringsplatser och 
tjänstebil tas bort. 
 
Även resor till och från arbetet ska omfattas av verksamheternas 
respolicy. Ett exempel är Göteborgs stads resepolicy där dessa 
resor tydligt ingår i policyn. 
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Både kommuner och privata företag uppmanas och stödjas att 
införa liknande respolicies. 

Effekt 
Staten är direkt eller genom statsägda bolag en betydande 
arbetsgivare. En respolicy som tydligt styr tjänste- och arbetsresor 
skulle därför ha en betydande effekt på kollektivtrafiken. 
Vidare är ett tydligt ställningstagande för kollektivtrafiken från 
offentliga verksamheter ett tecken att staten går före och kan bli en 
signalhandling som motiverar kommuner och näringslivet att ta 
efter. 

Diskussion 
Genom förordningsbestämmelser till förvaltningsmyndigheter och 
ägardirektiv till statsägda bolag har staten en unik möjlighet att 
direkt påverka resandet på ett stort antal arbetsplatser. Krav på en 
tydlig, möjligen gemensam respolicy som gynnar kollektivtrafiken 
för samtliga statliga myndigheter skulle vara en stark signal till 
omvärlden och kollektivtrafikbolagen.  

Källor 
Göteborgs stads resepolicy. 
 
Naturskyddsföreningen, 2007: Riktlinjer för Arlanda Express 
miljöpris för bästa respolicy. www.snf.se 

Transportplaner 

Bakgrund 
I en rad länder, främst Nederländerna, Storbritannien, Frankrike 
och Italien, har det skapats lagutrymme som möjliggör för 
kommuner att kräva så kallade transportplaner för större 
arbetsplatser eller transportintensiv verksamhet. Målet med 
transportplaner är att ge verksamhetsutövarna ett större ansvar för 
att minska de negativa effekter av trafiken som de ger upphov till. I 
transportplanen ska det redovisas hur biltrafiken kan begränsas och 
hur mindre miljöstörande transportsätt som t.ex. kollektivtrafik 
kommer att gynnas. Ansvaret för genomförandet av transportplanen 
ligger hos verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren. Ofta är 
kravet på transportplaner knutet till plan- och tillståndsprocessen.  
Ett liknande styrmedel är idag inte tillgängligt för kommuner i 
Sverige. Däremot skulle kommuner sannolikt redan idag i större 
utsträckning kunna förhandla med exploatörer om krav på 
transportplaner vid bygglovsförhandlingar. 
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Förslag 
Skapa lagutrymme (främst i plan- och bygglagen) för att 
kommuner ska kunna kräva transportplaner som syftar till hög 
kollektivtrafikandel i plan- och tillståndsprocessen. 
 
Ge tydlig vägledning till kommunerna om vilka krav som kan 
ställas, stödja utvecklingen av positiva exempel och sprid 
erfarenheterna mellan kommuner. Detta kan ske i samarbete mellan 
Boverket och Vägverket. 
 
Sprid kunskap och goda exempel om transportplaner till 
kommunerna, till exempel genom Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
 

Effekt på kollektivtrafiken 
Krav på transportplaner för samtliga större nyetableringar som ger 
upphov till mycket resande skulle ha en tydligt positiv effekt på 
kollektivtrafiken, eftersom exploatören från början måste se till att 
det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och ett attraktivt 
utbud.  
 
En sammanställning av effekten av transportplaner hos 20 stora 
arbetsgivare i Storbritannien visar att arbetsgivarna genom åtgärder 
i transportplanerna i genomsnitt lyckades minska antalet bilar för 
resor till arbetet med 14 per 100 medarbetare, motsvarande en 
minskning av bilpendlingen med 18%14. En stor del av reduktionen 
av bilpendlingen kan förklaras med ökat kollektivtrafikresande. 
 
Om transportplaner även kan krävas av redan befintliga 
verksamheter blir styreffekten betydligt större. 

Diskussion, alternativa förslag 
Krav på trafikplaner och ett tydligare ansvar för exploatörer (även 
kostnadsmässigt) kan ha en stark positiv effekt på 
kollektivtrafikens utveckling. Detta kräver lagändring men torde 
inte vara omöjligt för nya etableringar. Däremot kan det vara 
svårare att kräva trafikplaner för befintliga verksamheter, eftersom 
påtryckningsmöjligheten (till exempel att det krävs en transportplan 
för att få bygglov) är mindre. I områden där miljökvalitetsnormer 
överskrids borde det dock vara möjligt att kräva av verksamheter 
att ta fram och genomföra transportplaner. 
I vissa länder finns även exempel på krav på (del-)finansiering av 
kollektivtrafiksatsningar genom exploatörer (Polen, Storbritannien, 
Irland) samt krav på kompenserande åtgärder om en etablering 
leder till försämringar för kollektivtrafiken (Storbritannien). 

 
14 Department for Transport, 2002: Making travel plans work. Lessons from UK case studies. London. 
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Källor, vidare underlag för förslaget 
Lundgren, Karin, 2004: Arbetet med Gröna resplaner i Bäckebol- 
ett externt handelscentra i Göteborg. Vägverket Region Väst 
 
Department for Transport, 2005: A guide on travel plans for 
developers. London. 
 
Department for Transport, 2002: Making travel plans work. 
Lessons from UK case studies. London. 
 
Förslaget finns beskrivet med ett PM hos Göteborgs stads satsning 
Nya Lagar15. Vidare finns en rad positiva exempel från utlandet, 
särskilt Storbritannien, Frankrike och Italien och Irland. 

Parkeringsnormer och parkeringsplatsavgifter 

Bakgrund 
Tillgängligheten och priset på parkeringsplatser i tätort är en 
avgörande faktor för hur attraktivt det är att resa med bil eftersom 
restid, bekvämlighet, planerbarhet och kostnad påverkas. En 
förändring av tillgängligheten och kostnad för parkeringsplatser 
påverkar därmed den relativa konkurrenskraften av 
kollektivtrafiken gentemot bilen. Tillgången till och priset på 
parkeringsplatser är ett av de mest kraftfulla styrmedlen för 
biltrafik i tätort. Hur många platser som är tillgängliga styrs vid 
nybyggnation av parkeringsnormer. Idag används ofta lagstiftning 
(plan- och bygglagen) som argument att ett visst antal 
parkeringsplatser måste tillhandahållas vid nybyggnation. 
 
För arbetspendling är särskilt tillgängligheten och priset på 
långtidsparkering i omedelbar närhet till arbetsplatsen avgörande. I 
några länder ges kommunerna möjlighet att införa en särskilt avgift 
på långtidsparkeringar på privat mark/vid arbetsplatser, t.ex. i 
Storbritannien (work place parking levy) och Australien. 

Förslag 
Förtydliga plan- och bygglagen så att kommuner får möjlighet att 
förutom miniminormer även sätta maxtak för antalet särskilt 
anordnade parkeringsplatser i detaljplanen. Antalet 
parkeringsplatser kan även kopplas till tillgängligheten med 
kollektivtrafik – ju bättre tillgänglighet med kollektivtrafik, ju färre 
parkeringsplatser tillåts. Den formen av tillgänglighetsbaserad 
norm används till exempel i Zürich. 
 
Skapa lagutrymme för kommuner att ta ut en avgift för (heldags-
)parkering av fastighetsägaren enligt brittisk eller australiensisk 
modell. Därmed skapas ett incitament att hålla antalet särskilt 

 
15 www.nyalagar.nu 
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anordnade parkeringsplatser minimalt respektive att omvandla 
långtidsparkering till korttidsparkering. Om avgiften för 
parkeringsplatsen dessutom öronmärks för kollektivtrafiksatsningar 
kan åtgärden ha en dubbel effekt. Förslaget omfattar inte 
parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade. 

Effekt på kollektivtrafik 
Tillgången till parkeringsplatser, särskilt för heldagssparkering, är 
en avgörande faktor som påverkar hur attraktiv bilen är som 
färdmedel för arbetspendling.. En mer restriktiv strategi och 
effektiva åtgärder när det gäller parkeringsplatser främjar därför 
kollektivtrafiken. En förutsättning är att det finns en attraktiv 
kollektivtrafik som kan nyttjas i stället för bilen.  
Att belägga arbetsplatsparkering med en kommunal avgift skapar 
ett incitament för arbetsgivare och pendlare att överväga andra sätt 
att resa än med bil. 

Diskussion, alternativa förslag 
En mer restriktiv hantering av parkeringsplatser i tätort, både när 
det gäller tillgänglighet och pris, har sannolikt stor betydelse för 
kollektivtrafiknyttjandet. Detta gäller särskilt arbetspendling om 
tillgången till gratis eller billiga parkeringsplatser i omedelbar 
närhet till arbetsplatser kan minskas. 

Källor 
Enoch, Marcus, 2001: Workplace parking charges Down Under. 
Traffic Engineering and Control, november 2001, London, 
www.tecmagazine.com 
 
Litman, Todd, 2006:2 Parking Taxes Evaluating Options and 
Impacts. Victoria Transport Policy Institute 
 
UK parliament, House of Lords, 2000: Transport Bill Part III, Road 
User Charging and Workplace Parking Levy, Part II: Workplace 
Parking Levy. www.parliament.uk 
 
Zürich, 2006: Fakt 1, Parkplatzzahlen für Zürich, Verkehrsplanung, 
Stadt Zürich 
 
 
Trafikkontoret Göteborg, 2007: Bil eller Buss? Parkeringsplatser 
och kollektivtrafiknyttjandet. Intern rapport, opubl. Kontaktperson 
Trafikkontoret; Anders Roth. 

Statsbidrag 

Bakgrund 
Idag går statsbidrag till kollektivtrafiken främst till investeringar i 
fysisk infrastruktur, exempelvis terminaler och hållplatser. 

http://www.tecmagazine.com/
http://www.parliament.uk/
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Investeringar i annan sorts infrastruktur som till exempel 
introduktionen av samordnade och integrerade biljettsystem 
(”smarta kort”), utvecklingen av reseinformationssystem eller 
utbildningar står däremot i praktiken utanför bidragssystemet. 

Förslag 
Bredda urvalskriterierna för stadsbidrag till kollektivtrafik så att det 
möjliggör stöd till fler åtgärder som utvecklar kollektivtrafiken, 
t.ex. ett integrerat biljettsystem. 

Effekt 
Kollektivtrafikens attraktionskraft ökar tack vare att satsningar 
möjliggörs inom flera områden och staten når en större effektivitet i 
användningen av stadsbidrag för kollektivtrafik. 

Diskussion 
Statsbidrag får inte bli ett driftsbidrag, men kan genom att ta en del 
av utvecklings- och initialkostnaden vara en katalysator för att få en 
positiv utveckling att komma till stånd. Idag är mottagarkretsen av 
bidrag för begränsad. En vidgad mottagarkrets skulle även kunna 
bidra till att flera pendelparkeringar och cykelparkeringar blir 
verklighet.  

Kollektivtrafikneutralt stöd till miljöfordon. 

Bakgrund 
Vissa fordonskategorier är undantagna från skyldigheten att betala 
trängselskatten i Stockholm, till exempel så kallade miljöbilar. 
Vidare erbjuder flera städer olika andra förmåner för miljöbilar i 
form av gratis parkering. Denna särbehandling av vissa bilmodeller 
är tänkt som marknadsstöd och har fungerat bra i ett 
introduktionsskede. När dessa bilmodeller blir vanliga, ökar stödet 
däremot även bilens attraktivitet jämfört med kollektivtrafiken, om 
än endast för vissa modeller. 

Förslag 
Se över stödsystemet för miljöfordon så att de inte konkurrerar med 
kollektivtrafiken i storstadsregionerna. Detta gäller särskilt 
undantaget från trängselskatt och olika parkeringsförmåner. Skärp 
stegvis kraven på vilka bilar som är berättigade till olika 
subventioner så att antalet stödberättigade bilar förblir begränsat 
samt att kraven förblir teknikdrivande. 
 
De nationella skattereglerna behöver ses över av staten, de lokala 
förmånerna av respektive kommun. 

Effekt 
Minskad konkurrens för kollektivtrafiken från miljöbilar. 
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Om intäkter från trängselskatten kan styras till investeringar och 
driftsstöd för kollektivtrafiken kan dessutom kollektivtrafikens 
kvalitet och kapacitet förbättras. 

Diskussion 
Målet med stödet till miljöbilar är inte att konkurrera med 
kollektivtrafiken, utan att bidra till en förändring i fordonsparken. 
Om antalet miljöbilar börjar nå en nivå där förmånen leder till att 
de blir en konkurrent till kollektivtrafiken har stödet sannolikt 
redan uppfyllt sitt syfte att stimulera marknaden.  
 
För att undvika ökad konkurrens med kollektivtrafiken och ändå 
bibehålla ambitionen att vara teknikdrivande måste definitionen för 
miljöbilar skärpas så att antalet stödberättigade fordon begränsas. 
Stimulansen att förnya fordonsparken med miljöbilar genom 
drivmedels-beskattning och/eller fordonsbeskattning borde vara 
tillräckligt enligt de inledande förslagen. Eftersom miljöbilar har 
samma platsbehov och på samma sätt konkurrerar med 
kollektivtrafiken som konventionella bilar borde därför undantaget 
från trängselskatt och olika parkeringsförmåner stegvis ses över. 
Eftersom många förmåner för miljöbilar är lokala, har kommunerna 
möjlighet att anpassa förmånerna till de lokala förhållandena. 



Åtgärder enl område 
Beskattn./Regelverk

Åtgärderna är förslag till till åtgärder från arbetsgruppen. Förslagen ska 
förankras, konkretiseras ock prioriteras i det fortsatta arbetet med att 
genomföra handlingsprogrammet.

Huvudåtgärd Delåtgärd Startdatum Slutdatum Syfte
Beräknad 
kostnad

Förslag till 
huvudan-
svarig aktör

Övriga 
aktörer

Geografiskt 
område

Kräver 
ändring i 
lagstiftning

Andra 
hinder

Vad krävs för att det ska 
hända något?

Förändra regelverket för 
reseavdragen

Att likställa kollektivtrafik 
och bil, helst ska det vara 
mer lönsamt att åka 
kollektivt

Kan utformas 
kostnadsneut
ralt Staten+H7

Hela landet, 
dock ev. med 
särskilda regler 
för personer 
med ovanligt 
långa 
arbestresor  
(glesbygd) Ja

Kompensera kollektivtrafiken 
för (höjningar av) 
bränsleskatter (återbetalning 
eller undantag) 

Att hålla ner 
kollektivtrafikens 
driftskostnader så att 
konkurrenskraften inte 
försämras Staten Hela landet Ja

Inför differentierad 
fordonsskatt för att stimulera 
till energieffektivare och 
renare fordon

Att påskynda en 
förnyelse och 
standardhöjning av 
fordonsbeståndet hos 
kollektivtrafiken 

Beronede på 
utformningen 
av 
differentierin
gen. Kan 
vara 
kostnadsneut
ral. Staten Hela landet Ja

Beskatta flygbränsle för 
inrikes flyg / se över 
flygplatsstöd för flygplatser 
med (alltför) många 
kortdistansflygningar 

Att stärka tågets 
konkurresnkraft gentemot 
flyget

Negativ 
kostnad för 
staten, ökar 
statens 
intäkter Staten Hela landet Ja

Kan vara i 
konflikt med 
pågående 
överläggningar 
om att integrera 
flyg i handeln 
med 
utsläppsrätter.

Ändra regelverket för 
förmånsbeskattning 

Att öka antalet 
kollektivtrafikresenärer/fle
xresenärer genom att 
tillåta att arbestgivare ger 
reskort till anställda utan 
att drabbas av skatt  och 
utan arbetstagaren 
beskattas 

Små, 
eftersom 
reskort idag 
nästan inte 
förekommer 
som förmån. 
Därmed blir 
skattebortfall Staten Hela landet Ja

Skärp kontrollen av 
beskattning av fri p-plats vid 
arbetsplatsen

Beskattning av p-plats 
gör det dyrare att åka bil 
till arbetet och gynnar 
därmed kollektivtrafiken

Sannolikt 
negativ 
kostnad, 
eftersom 
adminstrativa 
kostnader 
kompensera
s av höjda Skatteverket Hela landet



Ändra regler för beskattning 
av fri p-plats vid 
arbetsplatsen så att fri p-plats 
alltid är en beskattningsbar 
förmån.

Beskattning av p-plats 
gör det dyrare att åka bil 
till arbetet och gynnar 
därmed kollektivtrafiken

Negativ 
kostnad, 
eftersom 
administratio
nen 
förenklas. Staten Hela landet Nej

Skapa lagutrymme för att 
kräva transportplaner (PBL)

Större 
arbetsplatser/utövare av 
trpt.intensiv verksamhet 
tvingas ta ansvar för att 
minska negativa 
miljöeffekter som deras 
verksamheter ger upphov 
till. Staten Hela landet Ja

Förtydliga/ändra PBL

A. Ge kommuner verktyg 
att sätta maxtak för antal 
p-platser i detaljplanen 
=> färre platser styr över 
till ökat nyttjande av  
koll.trfk.                             
B. Skapa lagutrymme för 
kommuner att 
avgiftsbelägga privat 
tomtmarksparkering. 
Fördyring av bilpendling 
=> kollektivtrafikens 
relativa konkurrenskraft 
ökar (öronmärkta intäkter 
till koll.trfk fördubblar 
effekten) Staten Hela landet Ja

Ändrade resepolicys hos 
statliga myndigheter, bolag 
samt hos kommuner 

För arbetstagare där så 
är möjligt skall 
resepolicyn styra tjänste-
/arbetresor till 
kollektivtrafiken Staten

Kommuner, Koll 
Framåt deltagare Hela landet Ja

Ändra reglerna för 
statsbidrag

Flexiblare regler för 
infrastrukturanslag 
möjliggör stöd till 
utveckling av t. ex. 
integrerade biljettsystem  Staten Hela landet Ja

Färre undantag för s.k. 
miljöfordon

Att minska 
miljöfordonens 
attraktivitet, till fömån för 
kollektivtrafiken. Kommuner

Staten, 
Vägverket Stora städer Ja
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 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

Sammanfattning 
 
”Vägverket och Banverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling. Programmet ska föreslå tillräckliga åtgärder 
för att kollektivtrafikens andel av transporterna ska öka.”1  
 
I uppdraget har ett antal delområden pekats ut som särskilt viktiga 
för en stärkt kollektivtrafik. En grupp har bildats till varje område. 
Den här gruppens uppdrag är att utifrån området Satsning på 
medelstora och stora städer ta fram ett underlag för KOLL Framåts 
åtgärdsprogram.  
 
För att få till en märkbar ökning av kollektivtrafikandelen i landet 
bör fokuseringen ske på satsningar där de har störst effekt, och det 
är i pendlingsstråk med mycket trafik eller i medelstora och stora 
städer. Resultatet av gruppens arbete pekar också i den riktningen. 
 
Vi anser att samhället, politiker, tjänstemän och allmänhet, bör ha 
som målsättning att kollektivtrafikresandet ska fördubblas fram till 
år 2018. För att uppnå en fördubbling har vi ett förslag på 
angreppssätt och ett antal förslag på åtgärder.  
 
Vårt förslag på angreppssätt går ut på att samtliga inblandade parter 
bör ingå ett samverkansavtal och enas om en gemensam vision om 
ökat kollektivtrafikresande. Med den visionen som ledstjärna ska 
alla parter förbinda sig att arbeta med de tre delar som vi anser är 
avgörande för framgång. Dessa tre delar är: 
 

- Infrastruktur 
- Trafik 
- Kundinriktning/kommunikation  

 
Våra förslag på åtgärder handlar om att starta en satsning för att 
påverka samhällets attityd till kollektivtrafiken, och ett antal 
delåtgärder för att nå dit. Vi ser behovet av demonstrationsprojekt 
som kan erhålla medel för att genomföra särskilda satsningar på 
kollektivtrafiken. En akademisk påbyggnadsutbildning bör kunna 
ge ökad insikt och kunskap om kollektivtrafikens villkor. Vi tror att 
strukturplaner för samordning av bebyggelse och kollektivtrafik 
behövs på nationell, regional och lokal nivå, och vi pekar på 
behovet av lagändringar på vissa punkter. Ett särskilt 
kompetenscentrum för kollektivtrafik och hållbart resande skulle 
kunna utveckla framtidens kollektivtrafik, fungera som motor och 
stöd till kommunerna i deras arbete och ta fram underlagsmaterial 
och utbildningsmaterial vid behov. 
 

                                                 
1 KOLL Framåt. Delrapport 2007-06-30, s 2 
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 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

De åtgärder som arbetsgruppen föreslår kommer att få en positiv 
effekt på flera viktiga samhällsmål ex miljö/klimatmålen, 
ekonomisk tillväxt och sociala mål som främjande av ett ur 
genusperspektiv mer jämställt samhälle. 

 
 

Deltagande i gruppen: 
 
En arbetsgrupp har bildats för att genomföra uppdraget och den har 
utgjorts av: 
 

• Mats Henriksson, Länsstyrelsen Västernorrland, ordf  
• Annelie Paavo, Vägverket sekr  
• Gunilla Östberg, BR, Busslink  
• Bernt Nielsen, Göteborgs stad 
• Sören Bergerland, Karlstad buss  
• Göran Lundblad, Skånetrafiken 
• Bengt Holmberg, LTH 
• Tobbe Eriksson, TEM 
• Anki Ingelström, Banverket  

 

Nuläge 
 
Vår grupp har sett några konkreta problem som vi med våra förslag 
vill lösa. Framkomligheten för kollektivtrafiken är i dagsläget för 
låg, och bilköer förlänger restiden för kollektivtrafiken i staden. 
Långa restider gör därför kollektivtrafiken till ett mindre attraktivt 
val för resenären. Det saknas också på många håll effektiva 
bytespunkter och ett ”hela resan” perspektiv, som underlättar 
transporten till och från stationen eller hållplatsen.  
 
Många kommuner har en vilja att öka kollektivtrafikresandet men 
förmår ändå inte samplanera bebyggelse och kollektivtrafik. 
Busslinjer dras för att nå så många platser som möjligt och därmed 
blir linjerna ineffektiva och långsamma. Ny bebyggelse eller nya 
arbetsplatser förläggs för långt ifrån stationer och hållplatser istället 
för att nyttja de fördelar som närheten kan ge. Kollektivtrafiken får 
svårt att bli ett attraktivt alternativ till bilen för de som pendlar till 
jobb eller skola.  
 
Kollektivtrafiken uppfattas också av många som svår att förstå sig 
på, helt enkelt inte användarvänlig. Olika biljettsystem och priser 
försvårar för kunden. Det saknas ett kundperspektiv och en 
samordning mellan de olika parter som planerar och tillhandahåller 
kollektivtrafiken.  Dåligt fungerande kollektivtrafik innebär också 
att resemöjligheterna blir orättvisa och ojämlika bla ur ett 
genusperspektiv. 
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 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

 
Det kollektiva resandet i stora och medelstora städer i Sverige idag 
har behov av att ta nästa steg mot en mer hållbar utveckling både 
vad gäller resenärernas behov av transporter och miljön i våra 
städer. Vår uppfattning är att kollektivtrafiken kan utvecklas på ett 
sätt som dramatiskt skulle öka resandet och därmed också minska 
miljöbelastningen. Idag lider kollektivtrafiken av en allt för låg 
status i synen från både våra politiker och samhället som helhet. 
Kraftfulla insatser för att höja statusen skulle stödja utvecklingen 
av kollektivtrafiken in i framtiden. 
 
   

Mål 
 
Målet med kollektivtrafiken i stora och medelstora städer, som 
gruppen formulerat, är: 
 
”Till år 2018 ska kollektivtrafikresandet fördubblas i tätorter från 
20 000 invånare och uppåt.”   
 
Vi menar att detta är möjligt att uppnå, vilket bland annat arbetet 
som Skånetrafiken utfört visar på. En fördubbling av 
kollektivtrafikresorna i staden ska ses som en självklar vision för 
alla stora och medelstora städer men bör vara målet för alla städer 
med mer än 20 000 invånare.  
 
Här hämtar vi inspiration från trafiksäkerhetens nollvision och på 
samma sätt som den har kraftsamlat kring trafiksäkerhet ska vår 
vision kraftsamla kring kollektivtrafikresande och bli känd i 
samhället.  
 
 

Framgångsfaktorer 
 
För att kunna uppnå en fördubbling av kollektivtrafikresandet i en 
stad behövs en gemensam vision som samtliga parter som har 
ansvar för kollektivtrafiken i kommunen kan enas kring. En 
gemensam vision som alla ser fördelarna med skapar drivkraft och 
gör att samtliga inblandade parter blir vinnare. Den skapar också 
samverkan, som är en viktig framgångsfaktor. Man undviker en 
situation där ansvaret skjuts åt sidan och skapar istället klara motiv 
för alla inblandade att ta sin del av ansvaret.    
 
Ytterligare en framgångsfaktor är kunskap, hos medborgare såväl 
som hos politiker och tjänstemän. Den kunskap som finns 
framtagen i tidigare utredningar och pilotprojekt måste föras ut på 
ett brett plan, för att höja statusen på kollektivtrafikresandet och 
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  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

stärka en positiv attityd till kollektivtrafik. Kopplingen till hållbar 
utveckling blir viktig.   
 
Givetvis behövs det också avsättas medel för genomförande av 
diverse satsningar och demonstrationsprojekt. Jämför man med de 
enorma summor som läggs in i bilindustrin enbart för 
marknadsföring framför allt från näringslivets sida blir behovet 
tydligt att medel behövs för att få fart på kollektivtrafikresandet.  
 
 

Angreppssätt 
 
Vi tror att kommuner, trafikhuvudmänn och entreprenörer måste 
arbeta med tre komponenter eller ”ben” för att bli framgångsrika. 
Man måste skapa en infrastruktur som underlättar ett 
kollektivtrafikresande, man måste ha en bra produkt att erbjuda, 
och man måste sälja in den genom kommunikation och information 
till medborgarna/kunderna (aktivt trafikantstöd).  
 
För att få bilister att övergå till att resa kollektivt krävs oftast 
minskad restid. De åtgärder som är mest effektiva är 
bussprioritering i tätorten eftersom det är inne i staden som tid kan 
sparas i störst utsträckning. Att förbättra infrastrukturen i staden 
kan innebära kostsamma åtgärder vilket kan behöva stöd i form av 
statsbidrag eller liknande. Men infrastrukturåtgärder handlar också 
om att bygga attraktiva bytespunkter, informationssystem, planera 
bebyggelse i stråk längs en stark kollektivtrafiklinje mm.  
 
En bra produkt kan innebära bra busstyper som är smidiga och 
miljövänliga. Det innebär också att köra täta turer, att ta fram en 
tydlig tidtabell som är logisk och lätt att lära in, och att prioritera att 
köra turerna längs de stråk där flest kunder finns. Det gäller att 
våga prioritera och att köra turerna centralt och gent.  
 
Det tredje benet handlar om aktivt trafikantstöd, eller mobility 
management. Alltså information till kunden. Det är viktigt att göra 
fördelarna med kollektivtrafiken kända för kunden, så att kunden 
övertygas eller lockas att välja att resa kollektivt. Klimathotet gör 
att vi måste hitta nya sätt att transportera oss, och många människor 
är villiga att dra sitt strå till stacken och är därmed öppna för 
sådana inspel. Hälsovinsterna är enorma med att gå till 
busshållplatsen istället för att direkt sätta sig i bilen, och det har 
visat sig att de som reser kollektivt rör på sig mer än de som tar 
bilen.  
 
Slutligen bör det etableras en organisationsstruktur som stöttar upp 
och driver arbetet. En styrgrupp med representanter från samtliga 
inblandade parter fungerar som den drivande motorn i arbetet med 
kollektivtrafiken. Det är viktigt att styrgruppen är eniga om 
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  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

visionen. I varje ”ben” som nämndes ovan skall representanter från 
respektive organisation finnas med. 
 

Åtgärder 
 
Nedan listas ett antal åtgärdsförlag och delåtgärder som gruppen 
enats kring. Dessa åtgärder bör kunna leda till en situation där 
kollektivtrafikresandet ökat markant i stora och medelstora städer.  
 
De åtgärder som arbetsgruppen föreslår kommer att få en positiv 
effekt på flera viktiga samhällsmål ex miljö/klimatmålen, 
ekonomiska tillväxtmål och sociala mål som främjande av ett ur 
genusperspektiv mer jämställt samhälle. 
 
 

Nationell satsning 
 
Regeringen bör ge Vägverket och Banverket i uppdrag att 
genomföra en nationell satsning (med Nollvisionen som förebild). 
Det långsiktiga målet är att minst 50% av det motoriserade resandet 
ska vara kollektivt, och i ett kortare perspektiv ska vår vision visa 
att det går att fördubbla kollektivtrafikresandet i varje tätort med 
fler än 20 000 invånare. 
 
Delåtgärder: 

Vägverket och Banverket får uppdrag 
Vägverket och Banverket får i uppdrag att genomföra den 
föreslagna nationella satsningen. (Eventuellt kan uppdraget gå till 
den nedan föreslagna organisationen för hållbara transporter) 
Satsningen riktas mot hela samhället men med särskilt fokus mot 
planerare, trafikhuvudmän och politiker.  
 

Genomför landsomfattande informationskampanj 
Genomför en landsomfattande informationskampanj riktad till alla 
medborgare samt en kortutbildning för alla de yrkeskategorier som 
är och bör vara inblandade i kampanjarbetet med att utveckla den 
nya kollektivtrafiken. Det kan vara trafikplanerare och 
gatuutformare, stadsplanerare, kollektivtrafikplanerare, 
marknadsförare och informatörer med flera. 

Skapa incitament genom att avsätta medel för 
demonstrationsprojekt 
 
Vårt andra åtgärdsförslag går ut på att skapa incitament för 
handling genom att avsätta medel till genomförandet av 
demonstrationsprojekt i större och medelstora städer för de 
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  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

kommuner som ställt upp på och förbundit sig till visionen och den 
strategi som beskrivs nedan. Detta för att stimulera fullskalig 
tillämpning av all den kunskap och erfarenhet som finns.  
 
Strategin innebär att de i kommunen som skapar infrastruktur, de 
som beställer kollektivtrafiken och de som tillhandahåller den 
måste samverka om en gemensam vision med utgångspunkten att 
kollektivtrafikresandet i Sverige ska fördubblas. De verktyg som 
behövs för att nå dit skall vara de tre ”benen” som beskrevs under 
rubriken ”Angreppssätt”: 
 
- Infrastrukturen 
- Produkten (tjänsten som levereras till kunden) 
- Kommunikation (hur vi säljer in och informerar om produkten) 
 
Med hjälp av demoprojektbidrag skapas ett incitament till de städer 
som utvecklat bra, övertygande och intressanta åtgärder och 
arbetsformer för att öka trafiken i enlighet med visionen. Ett 
referensprojekt och bra exempel är bland annat det arbete som 
bedrivits i Göteborg under namnet K2020.  
 
Delåtgärder: 

Formulera villkor 
Formulera och fastställ villkor/krav för erhållande av stöd till 
demonstrationsprojekt, utveckla bedömningskriterier och metoder 
för utvärdering. 
 

Organisation 
Bygg upp en organisation med inblandade parter i de städer som 
avser att delta i demonstrationsprojekt. 
 

Formulera krav på åtgärder 
Formulera och fastställ de krav på åtgärder som avses genomföras i 
demonstrationsprojekten i respektive kommun. Se till att väsentliga 
åtgärder finns med från de tre områdena enligt ovan och att 
samtliga parter enas om en gemensam vision som ska styra arbetet. 
 

Formulera krav på aktiv samverkan 
Formulera och fastställ villkor/krav på aktiv samverkan mellan 
lokal och regional kollektivtrafik. 
 

Ta fram en utbildning 
 
Skapa förutsättningar för en akademisk påbyggnadsutbildning i 
kollektivtrafik och kollektivtrafikens villkor. Detta för att skapa en 
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bred kunskapsbas inom till exempel stadsplanering, trafikplanering, 
regional utveckling och marknadsföring. 
 

Lagändringar 
 
Ställ krav i direktiv och lagtext som att det ska finnas 
strukturplaner för samordning av bebyggelse och kollektivtrafik på 
lokal, regional och nationell nivå. 
 
Delåtgärder: 

Krav i PBL 
Inför ett krav i PBL att det ska finnas en kommunal strukturplan för 
bebyggelse och kollektivtrafik i alla kommuner. 
 

Skärp krav på trafikkonsekvensbeskrivning 
Skärp kraven på redovisning av trafikkonsekvenser vid 
nyexploatering inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningar och 
strategiska miljöbedömningar, exempelvis genom indikatorer som 
restidskvoter och gångavstånd till station/hållplats. 

Inför krav i RUP 
Inför ett krav att RUP:en, det Regionala Utvecklingsprogrammet, 
ska innehålla en regional strukturplan för kollektivtrafik. 
 

Nationell strukturplan 
Ge Vägverket och Banverket i uppdrag att ta fram förslag på en 
nationell strukturplan för kollektivtrafik som en del av verkens 
långsiktiga transportplaner. 
 

Genomför lagändringar för att skapa incitament till 
kollektivtrafikresande 
 
Utred och genomför erforderliga lagändringar för att skapa de 
ekonomiska incitament som skulle behövas i städerna för att 
åstadkomma en fördubbling av kollektivtrafikresandet. Det kan till 
exempel vara att arbetsgivaren ska kunna tillhandahålla icke 
beskattade busskort, att kommunerna ska kunna införa skatt på 
parkeringsplatser i städerna (enligt engelsk förebild), att ta ut 
bilavgifter, att ta bort skatteförmåner för företagsbil och att 
företagsbilar ska kunna utnyttjas som bilpoolsbilar utan 
förmånsvärde.  
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Tydliggör möjlighet att ta över huvudmannaskap 
 
Tydliggör möjligheter för stora och medelstora städer att ta eget 
ansvar för kollektivtrafiken. Det finns städer som är egna 
huvudmän eller sköter planeringen själva, som Karlstad och Lund. 
De har tagit ett eget ansvar som gett positiv resandeutveckling. 
Även andra städer som Landskrona och Helsingborg, där 
Skånetrafiken har huvudmannaskapet, har fått positiv 
resandeutveckling. Det är inte så att egen stadstrafik alltid är en 
förutsättning – men i vissa lägen kan det interkommunala 
samarbetet gynnas positivt. Vi vill förtydliga att kommunalt 
huvudmannaskap givetvis inte är något självändamål i sig, men den 
tanke vi har med detta är att man inte ska hindra en ambitiös 
kommun som vill genomföra en satsning eller ett projekt.   
 
Delåtgärd: 

Genomför erforderlig lagändring 
Genomför den lagändring som krävs för att möjliggöra den 
utvecklingen. 
 

Skapa ett kompetenscentrum för framtida kollektivtrafik och 
hållbart resande 
 
Organisationens syfte är att utveckla framtidens kollektivtrafik på 
ett kraftfullt sätt. En uppgift bör vara att samla kunskap och stödja 
större och medelstora städer under kampanjen och 
demonstrationsförsöken. Uppdraget ska även inkludera att samla in 
internationell kunskap och erfarenhet och sprida exempel från 
omvärlden. Städer som deltar i demonstrationsprojekten bör ingå i 
organisationen.  
 
Här kan man dra nytta av K2020 i Göteborg som ett exempel. 
Erfarenheter man har dragit från det projektet bör föras ut i landet 
som inspiration till egna projekt.  
 
I ett sådant kompetenscentrum skulle näringslivet kunna bli en 
inviterad part. Vi bör dra nytta av deras erfarenheter och skapa 
nätverk. Näringslivet satsar stora summor på bilindustrin, och det 
är tänkbart att ett samarbete skulle kunna gynna utvecklingen även 
inom kollektivtrafiken.  
 
Delåtgärder: 

Kunskapsunderlag för planering 
Ta fram och sprid kunskapsunderlag för planering av 
kollektivtrafik och bebyggelse 
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Ta fram handbok 
Ta fram en handbok för etablering av fasta 
kollektivtrafikanläggningar, mm. (Görs just nu i projektet Den 
Goda Staden) 
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 KOLL framåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

Bilaga 1 
 
Koll Framåt - Specifik satsning medelstora o stora 
städer 

 

Kan K2020 förstärka gruppens arbete? 
 
I denna PM försöker jag kombinera de åtta punkter vi kommit fram 
till med projektet K2020. Frågan uppstår: Kan K2020 förstärka 
eller gödsla vårt arbete?  
Svar: Ja, för huvuddelen av punkterna. 
 

A. Kort om K2020 
• Tre tjänstemän drog igång arbetet 2002.  
• Vision: Dubbelt antal kollektivt resande i Göteborgsområdet 2020.  
• Samverkan med ”Hållbar Utveckling i Regionen – HUR2050”.  
• Samarbete mellan Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket, 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Västra Götalandsregionen. 
• Politikerna tog över 2005 – ”Detta är vårt projekt” 
• Bred remiss till alla kommuner och instanser – full uppslutning. 
• Mycket konkret målbild är nu beslutad i projektets styrgrupp, vilken är identisk med 

GRs styrelse (= tunga kommunalråd i samtliga kommuner). 
• Idag arbetar ett 50-tal tjänstemän i projektet. Sju arbetsgrupper (Trafikering, 

Infrastruktur, Knutpunkter, Marknad, Centrum, Finansiering, Pilotprojekt) 
• Projektet skall vara klart sommaren 2008 för att därefter gå in i linjen. 

 
(Anm. En längre version kan ingå i slutrapportens brödtext). 
 

B. Koppling till Gruppens åtgärder: 
1. Genomför en kraftfull nationell långsiktig 
kampanj för att genomföra ”Koll framåt:s” samlade 
åtgärdsförslag, för att på så vis uppnå en 
resandeökning med kollektivtrafik på 100% under 
10 år 
 
K2020 hade tidigt ”fördubblad 
kollektivtrafikresande i Göteborgsområdet” som 
målsättning. Tre skäl till detta: 
(1) Förväntad generell resandeökning fram till år 
2020 kan inte tas emot av biltrafiksystemet. 
Kollektivtrafiken måste därför ta större delen av 
resandeökningen. 
(2) Projektet ”Hållbar utveckling i 
Göteborgsområdet” – HUR2050 – förutsatte en 
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väsentlig förändring av resmönstret i regionen – från 
individuellt bilresande till resurssnålare 
förflyttningssätt. 
(3) Nivån ”fördubblad” visar att det krävs helt andra 
ökningsnivåer än man hittills arbetat med och är 
dessutom lätt att kommunicera. 
Målsättningen ”fördubblad” har definitivt fastnat i 
medvetandet hos politiker, tjänstemän, media och 
intresserad allmänhet.  
 
En målsättning är ju normalt en konkretisering av en 
vision. Redan K2020s målsättning överensstämmer 
med Gruppens vision. 
 

2. Skapa incitament genom att avsätta medel för 
stadsbidrag (statsbidrag??) till genomförandet av 
demonstrationsprojekt 
 
K2020 är ett samarbetsprojekt mellan kommunala, 
regionala och statliga aktörer. Utan att det explicit har 
uttryckts – eller andelar har angetts – så har andan i 
K2020 varit att alla parter medverkar ekonomiskt i 
projektets realisering. Inom K2020 finns 
demonstrationsprojekt i form av två pilotprojekt. Även 
för dessa kommer troligtvis en gemensam finansiering 
att arrangeras.  
 
K2020 ställer gärna upp som ett eller flera 
demonstrationsprojekt, både som helhetsgrepp och med 
någon eller några av sina delprojekt. 
 
3. Skapa förutsättningar för en postgymnasial 
utbildning i kollektivtrafik 
 
Kommentar: 
Ej hanterat i K2020 
 
4. Genomför en lagändring så att krav ställs att 
utarbeta strukturplaner 
 
Kommentar: 
Frågor av denna art har inte diskuterats inom K2020. 
Resultatet av K2020 skulle dock kunna utgöra exempel 
på strukturplaner på regional och lokal nivå och 
dessutom stödja kravet på den nationella nivån. 
 
5. Utred och genomför erforderliga lagändringar för att 
skapa ekonomiska incitament som stödjer satsningen på 
kollektivtrafiken 
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  Specifik satsning i stora och medelstora städer 

Frågor av detta slag ingår inte explicit i K2020-arbetet. 
Dock, K2020 hade inledningsvis tre arbetsgrupper – 
Trafikering, Infrastruktur och Knutpunktsutveckling. 
Snart infann sig behov för en arbetsgrupp med ”mjuka 
åtgärder” – marknadsföring, information, 
attitydpåverkan, bilpooler, intermodalitet. 
Arbetsgruppen tog fasta på den verksamhet som i 
Göteborg går under namnet ”Aktivt trafikantstöd” som 
är den lokala översättningen av Mobility management. 
Arbetsgruppen har fått en allt större roll i projektet 
K2020. Närliggande är Göteborgs Stad Trafikkontorets 
arbete med förändrade lagar och förordningar. Se 
hemsidan www.nyalagar.nu.  
 
Frågan tas med säkerhet upp i den arbetsgrupp som leds 
av Anders Roth, Trafikkontoret. 
PS Göteborg bjuder gärna Koll Framåt på ordet ”Aktivt 
trafikantstöd”. DS 
 
6. Tydliggör möjlighet för de större och medelstora 
städerna att ta över huvudmannaskapet för 
kollektivtrafiken 
 
Kommentar: 
(1) Organisatoriska frågor av detta slag har inte varit 
aktuella för K2020. 
(2) Beträffande eventuella hinder för primärkommunal 
THM så säger lagen att samtliga kommuner och 
landsting/region måste vara överens om organisationen 
av trafikhuvudmannen – annars blir det 
kommunalförbund. Detta kan ses både som ett hinder 
och en möjlighet eftersom kommunalförbund betraktas 
som en mindre lyckad organisationsform. Dock – en 
översyn av lagstiftningen har initierats.  
 
 
 
7. Skapa en organisation för hållbart resande som 
samlar kunskap och stödjer bla större och medelstora 
städer, under kampanjen 
 
Kommentar: 
Använd gärna K2020 som exempel. 
 
8. Ta fram och sprid kunskapsunderlag för planering av 
kollektivtrafik och bebyggelse. 
 
K2020 är i sig en lärande process. Många personer inom 
olika organisationer och kulturer har bragts samman på 
ett nytt sätt vilket har ställt krav på ömsesidig förståelse 

http://www.nyalagar.nu/
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och respekt för oliktänkande.  
 
Kommentar: 
Använd gärna K2020 som exempel inom den föreslagna 
utbildningskampanjen.

 



Åtgärder enligt område  "Specifik 
satsning medelstora och stora städer"

Målet är att kollektivtrafikresandet skall 
fördubblas i stora och medelstora 
städer från 20 000 invånare på 10 år.

Åtgärderna är förslag till till åtgärder från arbetsgruppen. Förslagen ska förankras, 
konkretiseras ock prioriteras i det fortsatta arbetet med att genomföra 
handlingsprogrammet.
Huvudåtgärd Delåtgärd Startdatum Slutdatum Syfte Förslag till 

huvudansv-
arig aktör

Övriga aktörer Geografiskt 
område

Kräver 
ändring i 
lagstiftning

Vad krävs för att 
det ska hända 
något?

1. Genomför en kraftfull nationell 
långsiktig satsning för att genomföra 
”Koll framåt:s” samlade åtgärdsförslag, för 
att på så vis fördubbla 
kollektivtrafikresandet på 10 år. (Förebild 
kan vara Nollvisionen)

1.1 Ge Vägverket och Banverket i 
uppdrag att genomföra den förslagna 
nationella kampanjen. (Ev. kan 
uppdraget gå till den nedan föreslagna 
organisationen för hållbara 
transporter.) Kampanjen inriktas mot 
hela samhället men med särskilt fokus 
mot planerare, trafikhuvudmän och 
politiker.

Så snart 
regeringen fattat 
beslut om det, 
förslagsvis 
under våren 
2008. 

Minst tre år 
senare, det tar 
tid att starta 
igång stora 
projekt och se 
resultat.

Flytta fram kollektivtrafikens 
position hos planerare, 
beslutsfattare och medborgare, och 
ett steg mot att förverkliga Koll 
framåts övergripande mål.

BoV, BV och 
VV

SLTF, SKL och 
BR Sverige Nej

Pengar och 
drivande personer 
samt politiskt 
initiativ.

1.2 Genomför en landsomfattande 
informationskampanj (riktad till alla 
medborgare) samt en kortutbildning för 
alla de yrkeskategorier som är och bör 
vara inblandade i kampanjarbetet med 
att utveckla den nya kollektivtrafiken. 
Trafik- och gatuplanerare, 
stadsplanerare, 
kollektivtrafikplanerare, 
marknadsförare och informatörer mfl.

Se ovan Se ovan

Sprida kunskap om 
kollektivtrafikens fördelar och 
planeringsförutsättningar och skapa 
samverkan.

Se ovan
Något 
universitet? SKL Se ovan Nej Se ovan

2. Skapa incitament genom att avsätta 
medel till genomförandet av 
demonstrationsprojekt i större och 
medelstora städer – för att stimulera 
fullskalig tillämpning av all den kunskap 
och erfarenhet som finns. Krav på att tre 
delar finns med i arbetet: Infrastruktur, 
trafikproduktion och kommunikation (aktivt 
trafikantstöd)

2.1 Formulera och fastställ villkor/krav 
för erhållande av stöd till 
demonstrationprojekt, utveckla 
bedömningskriterier och metoder för 
utvärdering.

Se ovan Tio år senare

Skapa urvalsprinciper som gör att 
pengarna kommer till mest nytta

VV och BV Se ovan Nej
Ett tydligt utpekat 
ansvar.

2.2. Bygg upp en organisation med 
inblandade parter i de städer som 
avser att delta i demonstrationsprojekt.

När ansökan 
beviljats

Enligt 
projektets 
tidplan

Få de tre benen infrastruktur, 
trafikproduktion och 
kundkommunikation att samverka 
på ett nytt och slagkraftigt sätt mot 
samma mål

Inblandade 
parter

Den som beviljat 
bidraget

En stor eller 
medelstor stad Nej

Pengar och 
drivande personer



2.3 Formulera och fastställ de krav på 
åtgärder som avses genomföras i 
demonstrationprojekten i respektive 
kommun: att väsentliga åtgärder finns 
med från de tre områdena och att 
samtliga parter enas om en gemensam 
vision som ska styra arbetet.

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Nej Se ovan
2.4  Formulera och fastställ villkor/krav 
på aktiv samverkan mellan lokal o 
regional kollektivtrafik.

Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Nej Se ovan
3. Skapa förutsättningar för en 
akademisk påbyggnadsutbildning i 
kollektivtrafik och kollektivtrafikens 
villkor för att skapa en bred kunskapsbas 
inom tex stadsplanering, trafikplanering, 
regional utveckling och marknadsföring.

Så snart 
regeringen fattat 
beslut om det, 
förslagsvis 
under våren 
2008. bestående

Öka kompeteensen och kunskapen 
kring vad som krävs för att öka 
kollektivtrafikens andel av 
persontransportarbetet

Universitetsvärl
den Sverige Nej

4. Ställ krav i direktiv och lagtext om 
att det ska finnas strukturplaner för 
samordning av bebyggelse och 
kollektivtrafik på lokal, regional och 
nationell nivå. 

4.1 Inför ett krav i PBL att det skall 
finnas en kommunal strukturplan för 
bebyggelse och kollektivtrafik i alla 
kommuner.

2008
2009 
(bestående)

Skapa ökat underlag för 
kollektivtrafiken genom att den dras 
där folk bor, och att öka resandet.

Regeringen Sverige Politiskt initiativ 
4.2 Skärp kraven på redovisning av 
trafikkonsekvenser vid nyexploatering 
inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningar och 
strategiska miljöbedömningar.

Se ovan Se ovan

Öka förståelsen för vilka 
konsekvenser som uppkommer vid 
exploatering och få fram konkreta 
åtgärder för att förhindra negativa 
effekter.

Se ovan Sverige Se ovan
4.3 Inför ett krav att RUP:en, 
Regionala Utvecklingsprogrammet, 
ska innehålla en regional strukturplan 
för kollektivtrafik.

Se ovan Se ovan

Öka samarbetet över 
kommungränserna för att 
underlätta och bygga upp 
kollektivtrafikresandet

Se ovan Sverige Se ovan
4.4 Ge Vägverket och Banverket i 
uppdrag att ta fram förslag på en 
nationell strukturplan för kollektivtrafik 
som en del av verkens långsiktiga 
transportplaner.

Se ovan Se ovan

Se ovan

Se ovan Sverige Se ovan



5.  Genomför erforderliga lagändringar 
för att skapa ekonomiska incitament 
som stödjer satsningen på 
kollektivtrafiken. Tex. parkeringsnormer, 
rättvisa regler för "stöd" till arbetsresor, 
parkeringsskatt, bilavgifter i större och 
medelstora städer, bilpooler. 

Se ovan Se ovan
Öka incitamenten för att resa 
kollektivt Se ovan Sverige Ja

Politiskt initiativ, 
höjning av 
kollektivtrafikens 
"status"

6. Tydliggör möjlighet för de större och 
medelstora städerna att ta över 
huvudmannaskapet för 
kollektivtrafiken. Villkor att samverkan 
sker med regional huvudman vad avser 
specificerade frågor.

6.1 Genomför erforderlig lagändring

Så snart 
regeringen fattat 
beslut om det bestående

Stödja större och medelstora städer 
som genom eget huvudmannaskap 
vill öka kraften i arbetet kring 
kollektivtrafikfrågorna och föra dem 
närmare stadsbyggnadsfrågorna 
och infrastrukturfrågorna

Regering och 
riksdag VV?

Större och 
medelstora 
städer Ja

Förståelse för att 
olika lösningar 
faktiskt kan vara bra 
ur ett nationellt 
perspektiv där man 
lokalt tar tillvara 
kraften där den 
finns. Förståelse för 
den nära kopplingen 
mellan kollektivtrafik 
och 
stadsbyggnadsfrågo
rna

7. Skapa ett kompetenscentrum för 
framtida kollektivtrafik och hållbart 
resande. Kan samla kunskap och stödja 
bla större och medelstora städer, under 
kampanjen och demonstrationsförsöken. 
Uppdraget skall även inkludera att samla 
in internationell kunskap och erfarenhet. 
Städer som deltar i 
demonstrationsprojekten bör ingå i 
organisationen.

7.1 Ta fram och sprid 
kunskapsunderlag för planering av 
kollektivtrafik och bebyggelse.

Stötta, samla och sprida kunskap Regering Se ovan Nej? Politiskt initiativ
7.2 Ta fram en handbok för etablering 
av fasta kollektivtrafikanläggningar, 
mm



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Pendling över länsgränser 

Sammanfattning 

Frågeställning 
Människors rörelsemönster ändras och arbetsmarknaderna växer. 
Pendling över länsgränser blir allt vanligare. Denna nödvändiga 
utveckling hämmas i många fall av att trafik- och taxesystemen är 
baserade på länen som geografiska enheter. 

Arbetsgruppens sammanfattning 
• Arbetsgruppen är enig om att en länsgräns inte skall få 

hindra/komplicera bra trafikplanering 
• Arbetsgruppen är enig om att spårbunden trafik är stommen 

till hållbar volympendling 
 

• Arbetsgruppen är oenig om regleringen av järnvägen och 
THM invändningsrätt 
Dessa punkter är markerade med röd kursivstil senare i 
dokumentet. 

 
• Aktivitet: Att ansvarig sektorsmyndighet gör en karta över 

hela Sverige där alla pendlingsströmmar kartläggs 
(oberoende om de görs med bil eller kollektivtrafik idag) 

Nuläge 

Bakgrund  
• Det pågår i Sverige, liksom i de flesta andra länder, sedan 

många år en utveckling med ökat resande och växande 
funktionella regioner för boende, arbete, utbildning, service 
mm. Detta är en utveckling som går hand i hand med 
utvecklingen av förutsättningarna att resa, enskilt eller 
kollektivt, och möjliggörs nu inte minst genom den 
regionaltågstrafik som växer i många delar av Sverige. 

• Både det regionala och interregionala resandet ökar på 
många håll mycket kraftigt med ca 10-15% per år 

• Inom regionerna kring storstäderna förekommer såväl 
regionala som interregionala resor och olika trafiksystem 
som drivs av dels kommersiella buss- och tågoperatörer 
samt skattefinansierade THM 

• Pendlingsbenägenheten minskar drastiskt efter 60-90min 
medan avståndet i sig är irrelevant. Förhållandet har varit 
stabilt i många årtionden 

• Järnvägen är det snabbaste landtransportmedlet där framför 
allt regionaltågstrafiken bidrar till att vi får funktionella 
regioner som går utöver de län där vi organiserat ansvaret 
för den lokala och regionala kollektivtrafiken. 
Länsgränserna blir därigenom allt mindre relevanta för 
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avgränsning av den regionaltågstrafik som 
trafikhuvudmännen bedriver inom ramen för sitt uppdrag  

• Trafikhuvudmännen samarbetar ofta med varandra om den 
länsgränsöverskridande busstrafiken men de har begränsade 
möjligheter att organisera trafik på järnväg över länsgräns. 
Gränserna mellan länen har i många delar av Sverige blivit 
barriärer för den som vill resa mellan länen, med svagt 
trafikutbud men också splittrade pris- och biljettsystem 

• Utvecklingen inom EU går i riktning mot allt större 
marknadsöppning. I Sverige innebär det att sannolikt både 
THM och SJ kommer att bli av med sina nuvarande 
regionala och interregionala monopol inom några år. Detta 
talar för en allt större grad av samordningslösningar mellan 
THM och de kommersiella aktörerna i framtiden 

Nulägesbeskrivning 
Trafiksystem 

• Prioriteringen är inom länet och i vissa fall, oftast beroende 
på budget (pengar), kan länsöverskridande trafik bli lidande 

• Ibland dålig samordning med tidtabeller mellan 
interregional och regional trafik 

• Får ibland inte köra så långt in i länet som skulle vara 
trafikmässigt ”vettigt”. 

• Allt är inte alltid med i det andra länets kanaler, ofullständig 
annonsering 

• Numrering på linjer blir ofta felaktigt över gränser 
 

Kring de tre följande  punkterna var arbetsgruppen inte enig: 
• THM invändningsrätt inverkar på trafiksystemen 
• Planering hos THM sker i vissa fall bara till sin länsgräns, 

största problemen uppstår oftast med tågtrafik då THM inte 
har rätt att köra järnvägstrafik utanför sitt område utan 
regeringens tillstånd 

• SJs monopol på stambanor gör ibland att pendeltågstrafik 
mellan grannlän försvåras. Skånetrafikens prövning av 
möjligheten att köra Öresundstågen i egen regi till 
Göteborg, Alvesta respektive Kalmar ställer frågan på sin 
spets. 

 
Taxesystem 

• Taxeregler är definitionsmässigt länsberoende 
o Ett barn är ibland en ungdom, en ungdom en student 

och en pensionär en reducerad taxa osv 
o En hund är ibland ett allergiproblem ibland under 

40cm och ibland krävs barnbiljett 
o En månad är ibland 30 dagar, ibland 20 arbetsdagar, 

ibland en kalendermånad 
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o Ett periodkort fungerar på ett färdmedel fram till 
gränsen men upphör att fungera efter gränsen 

• Operatörer utanför THM-värden har ytterligare fler 
varierande regler 

• Förutsättningarna för regional pendling är väldigt olika pga 
taxenivåer (jmf tex Mälarregionen och Skåneregionen) 

Mål 
Trafiksystem 

• Att all planering av trafiksystem utgår från ett 
kundperspektiv 

• En enhetlig planering som täcker de största 
pendlingsströmmarna i Sverige oberoende av länsgränser 
skulle göras inom ett antal regioner  

• Nationellt unika hållplatsnamn och hållplatsnummer (en 
hållplats heter samma sak oberoende i vilket system eller 
annonsering den förekommer) 

• Enhetlig linjenummersannonsering mot kund oberoende om 
linjen går över länsgräns eller ej 

• Väl fungerande samordningslösningar mellan 
kommersiell tåg/buss trafik och THM-trafik 

 
Taxesystem 

• Enhetlig nationell nomenklatur (en och samma sak skall 
heta det samma överallt) 

o Hållplats, Station, Resecentrum etc 
o Biljett, färdbevis, kontrakt, periodkort etc 
o Etc 

• Enhetlig syn på hantering av resenärskategorier 
o Alla kategorier som är relaterat till ålder skall i olika 

data- och trafiksystem baseras på resenärens ålder. 
Dvs genom att resenärer säger sin ålder (tex genom 
sitt resekort) så skall de olika taxesystemen hantera 
resenären därefter. 

o Studeranden skall ha samma bevisbörda i alla 
trafiksystem 

o Pensionärer skall ha samma bevisbörda i alla 
trafiksystem 

• Enhetliga nationella regler om vad som är vad (en och 
samma sak skall vara samma sak överallt) 

o Husdjur (inkl hundar) 
o Ledarhund 
o Cyklar, skidor, barnvagnar och övrigt skrymmande 

bagage 
• Flexibla taxesystem som tillåter dynamisk prissättning för 

att få in affärsmässighet i trafik- och taxesystemen. 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Pendling över länsgränser 

Framgångsfaktorer 
Trafiksystem 

• Att låsningarna i den reglerade trafiken mellan 
kommersiell trafik och samhällsbetald THM trafik (dvs 
tågregleringen och invändningsrätten) upplöses 

• Trafikplaneringen inom naturliga pendlingsregioner måste 
kunna frikoppla sig från länsgränser 

• En tydlig part som håller ihop arbetet med unik 
hållplatsidentifiering och linjeannonsering 

 
Taxesystem 

• Bejaka dynamisk prissättning 
• Bejaka kreativitet hos entreprenörer inom län  
• Incitament som leder till Win-win-win mellan THM, 

entreprenör samt resenär 
• Bejaka korsanvändning av olika huvudmäns utbud på 

samma sträckor (tex Uppsala - Gävle som trafikeras av SJ, 
UL, Y-buss och Härjedalningen) 

• Tekniska plattformar som SMS biljetter, Resekort, 
Biljettlöst resande mm borde ha en nationell grundstruktur 
så långt som det är affärsmässigt försvarbart 

Angreppssätt 
Trafiksystem 

• Utreda tågregleringen (sker redan i annat initiativ från 
regeringen, Kommittédirektiv ”Ökad konkurrens på 
marknaden för persontransport på järnväg” Dir 2007:145) 

• Utreda invändningsrätten för THM 
• En nationell analys av nuvarande och kommande 

pendlingsströmmar 
• Definiera ett antal relativt stora pendlingsregioner (totalt 

kanske 6 st i Sverige) 
• Planera trafiken inom dessa pendlingsregioner  

o Ett alternativ är att ge THM möjlighet att planera 
en storregional trafik inom dessa pendlingsregioner 
som omfattar både lönsam och olönsam trafik 

o Ett annat alternativ är att hålla den kommersiellt 
lönsamma trafiken skild från subventionerad THM-
trafik 

• Se till att det finns förutsättningar även för 
”marginalpendling” mellan dessa pendlingsregioner (från 
en region in i en annan) 

• Utse en part som håller ihop arbetet med unik 
hållplatsidentifiering och linjeannonsering 

 
Taxesystem 

• Tänk affärsmässigt 
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 Kollframåt Underlagsrapport åtgärdsområde 
  Pendling över länsgränser 

o Trafik genererar trafik 
o Varulagret är bilisterna, - inte ”konkurrenterna” 

inom kollektivtrafik  
o En liten intäkt från en marginalresenär är mer än 

ingen intäkt så länge inte marginalkostnaden är 
större  

o Tänk ”gemensam ekonomi” 
o Vid genomförandet av tekniska lösningar skall man 

även tänka på hela kollektivtrafiksverige och utifrån 
det föreslå de mest kostnadseffektiva lösningarna 
(vilka i vissa fall kan visa sig vara de lokala och i 
andra de nationella) 

Åtgärder 
Se Bilaga 1 



Åtgärderna är förslag till till åtgärder från 
arbetsgruppen. Förslagen ska förankras, 
konkretiseras ock prioriteras i det fortsatta 
arbetet med att genomföra 
handlingsprogrammet.

Aktivitet Start Slut Syfte

Förslag till 
huvudansva
rig aktör Övriga aktör/er

Geografis
kt 
område

Kräver ändring i 
lagstiftning

Risker och 
hinder

Utreda invändningsrätten 
för THM 2008-01-01 2008-04-01

Kartlägga om 
invändningsrätten är 
konstruktiv eller destruktiv ur 
ett resenärs /kundperspektiv

Sektorsansvarig 
myndighet

THM, 
Expressbussoperatörer, 
SKL Hela landet Nej

Det kan bli en 
polariserad 
debatt som inte 
fokuserar på 
kundnyttan

Utföra en nationell analys 
av nuvarande och 
kommande 
pendlingsströmmar 2008-01-01 2008-04-01

Kartlägga vilka de verkliga 
pendlingsmönstren är 
oberoende av dagens 
länsgränser

Sektorsansvarig 
myndighet

Rikstrafiken, SIKA, SKL, 
Tågoperatörer, THM Hela landet Nej

"Hotade" län kan 
motarbeta 
framkomsten av 
denna utredning

Definiera relativt stora 
pendlingsregioner (ca 6 
st) 2008-04-01 2008-08-01

På basen av kartläggningen 
definiera vilka regioner som 
är de effektivaste att 
genomföra planerings och 
trafikeringsmässigt i Sverige

Sektorsansvarig 
myndighet

Rikstrafiken, SIKA, SKL, 
Tågoperatörer, THM Hela landet Nej

"Hotade" län kan 
motarbeta 
framkomsten av 
denna utredning

Planera trafiken inom 
pendlingsregioner 2008-08-01 2008-12-31

Skapa en kostnadseffektiv 
kundanpassad 
pendlingstrafik

THM och 
tågoperatörers 
planeringsperso
nal under 
ledning av 
regionens mest 
kompetenta 
enhet Expressbussoperatörer

Hela landet 
inom 
respektive 
region

Kräver antagligen 
ändring i 
länstrafiklagstiftningen 
men arbetet kunde 
startas med avtal mellan 
THM bolagen och 
operatörer.

Vem skall betala 
för vad och 
varför kommer 
att bli 
accentuerat

Reglera ett förfarande till 
att tillmötesgå 
marginalpendlingen i 
utkanten av dessa 
pendlingsregioner (från 
en region in i en annan) 2008-08-01 2008-12-31

Skapa ett generellt 
tillvägagångssätt hur denna 
problematik hanteras mellan 
regionerna Resekortet Samtrafiken Hela landet

Inte direkt men är 
beroende av punkten 
ovan

Svårt att hitta 
tillvägagångssätt 
som är gångbart 
i hela Sverige 
om det blir för 
styrande.



Utse en part som håller 
ihop arbetet med unik 
hållplatsidentifiering och 
linjeannonsering 2008-01-01 2008-04-01

Att möjliggöra enkla 
informationssystem för 
annonsering till kund

Sektorsansvarig 
myndighet

THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Alla tycker att 
deras 
existerande 
numrering, 
namngivning och 
annonsering är 
den bästa

Genomföra arbetet med 
unik hållplatsidentifiering 
och linjeannonsering 2008-04-01 2008-08-01

Att möjliggöra enkla 
informationssystem för 
annonsering till kund Samtrafiken

THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Alla tycker att 
deras 
existerande 
numrering, 
namngivning och 
annonsering är 
den bästa

Enhetlig nationell 
nomenklatur 2008-01-01 2008-04-01

En och samma sak skall heta 
det samma överallt såsom 
hållplats, station, reseentrum,
biljett, färdbevis, kontrakt, 
periodkort etc.

 

Resekortet

Samtrafiken, SLTF, 
THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Alla tycker att 
deras 
existerande 
nomenklatur är 
den bästa

Enhetlig syn på 
resenärskategorier 2008-04-01 2008-08-01

Alla kategorier som är 
relaterat till ålder skall i olika 
data- och trafiksystem 
baseras på resenärens ålder. 
Dvs genom att resenärer 
säger sin ålder (tex genom 
sitt resekort) så skall de olika 
taxesystemen hantera 
resenären därefter.
Studeranden skall ha samma 
bevisbörda i alla trafiksystem
Pensionärer skall ha samma 
bevisbörda i alla trafiksystem Resekortet

Samtrafiken, SLTF, 
THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Alla tycker att 
deras 
existerande 
struktur är den 
bästa och att en 
anpassning för 
systemen till fri 
åldersdefiniering 
blir "för dyr"



Enhetliga nationella 
regler om vad som är 
vad 2008-04-01 2008-08-01

En och samma sak skall vara 
samma sak överallt såsom
Husdjur (inkl hundar), 
Ledarhund
Cyklar, skidor, barnvagnar 
och övrigt skrymmande 
bagage

Sektorsansvarig 
myndighet

Samtrafiken, SLTF, 
THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Alla tycker att 
deras 
existerande 
definition är den 
bästa.

Föreslå dynamiska 
prissättningsmekanismer 
för pendling över 
länsgräns 2008-08-01 2008-12-31

Att möjliggöra en 
kundanpassad prisvärd 
taxestruktur för pendlare 
(öven åt annat håll än 
majoritetspendlingen) Resekortet

Samtrafiken, SLTF, 
THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet

Kan göra det i sådana 
fall som den politiska 
styrningen av THM 
kräver att ha full kontroll 
över taxorna, även de 
länsöverskridande

Politisk oenighet 
leder till att man 
inte finner 
kundvänliga 
lösningar

Föreslå 
incitamentsmodeller för 
hur ett win-win-win 
förhållande kunde 
skapas mellan THM, 
entreprenör och resenär 2008-04-01 2008-08-01

Att optimera 
länsöverskridande 
kollektivtrafiken med kunden 
i centrum SLTF

Samtrafiken, Resekortet, 
THM, Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Någon part 
känner att de 
förlorar makt.

Möjliggöra 
korsanvändning av olika 
huvudmäns utbud på 
samma sträckor 2008-08-01 2008-12-31

Kunden skall kunna använda 
sig av all existerande 
kollektivtrafik på en viss 
relation och alltid få tillgång 
till ett prisvärt utbud. Samtrafiken

Resekortet, THM, 
Tågoperatörer, 
Expressbussoperatörer Hela landet Nej

Någon part 
känner att de 
förlorar makt 
över "sina 
kunder".
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Sammanfattning 
Det finns inga aktuella uppgifter om befolkningens tillgång till 
kollektivtrafik i hela landet. Det finns viss begränsad statistik från 
SCB:s levnadsundersökningar 1990-91 och 1998-99. Tidigare 
gjorda uppskattningar från dessa och några andra undersökningar 
visade att ca 600 000 personer i landet har varken linjetrafik inom 
1000 meter från bostaden eller anropsstyrd 
kompletteringstrafiktrafik. Uppskattningen var även att av dem som 
har tillgång till linjetrafik saknar ca 300 000 invånare 
morgonförbindelse som kan användas för arbetsresor. På riksplanet 
saknas således uppgifter om tillgång till kollektivtrafik på 
landsbygden och vilka resmål som man kan nå med den 
trafikservicen.  
 
Region Skåne har en tillgänglighetsmodell som visar tillgänglighet 
från alla områden till olika målpunkter. Med en sådan modell för 
hela landet skulle vi kunna få en tydlig bild av tillgång till och med 
kollektivtrafik i landets olika delar. Utvecklingsarbete för att mäta 
tillgängligheten med kollektivtrafik och med bil pågår i flera andra 
län genom initiativ från bl.a. Vägverket och Banverket. 
 
Varför är då bristerna i kollektivtrafiktillgång på landsbygden så 
stora? Kan det bero på att alltför många lokala och regionala 
beslutsfattare och tjänstemän med ansvar för kollektivtrafik inte 
tror att det är möjligt att erbjuda landsbygdsbefolkningen bra 
resmöjligheter med kollektivtrafik? Det finns dock en hel del 
praktiska hinder. Samhällets resurser på kollektivtrafik är 
splittrade. Kommuner och landsting/regioner ansvarar både för den 
allmänna kollektivtrafiken och för den särskilda kollektivtrafiken, 
dvs. skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Genom att utveckla och 
samordna de lösningar och resurser som redan finns inom den 
allmänna och särskilda kollektivtrafiken skulle man kunna skapa 
mera kollektivtrafik för alla redan inom befintliga resurser. 
Ansvaret regleras dock i flera olika lagar och regler och dessa 
medför begränsningar för fullständig samordning. Med en ny lag 
om kollektivtrafik som omfattar alla samhällsfinansierade resor och 
där inga hinder finns för en utvecklad och mer samordnad trafik 
skulle man skapa möjligheter till en mer effektiv resursanvändning 
och mera trafik för samma pengar. För detta krävs dock att viljan 
att skapa bättre resmöjligheter på landsbygden finns inom 
kommuner, landsting och regioner. Ett hela-resan-perspektiv för 
information och själva resan behövs ända ut i periferin och där en 
del av resan sker som anropsstyrd resa med taxi. Idag fungerar 
oftast inte detta genom att taxi vanligtvis inte ingår som en del i 
trafikhuvudmännens biljettsystem. 
 
I allt fler landsbygdsområden saknas tillgång till taxi helt eller 
under delar av dygnet. Detta är till stor nackdel för befolkning, 
besökande och näringsliv, och även en förutsättning för att kunna 



 

  2 
 
 KOLL framåt Underlagsrapport Kollektivtrafik på landsbygd 
    

avvara privatbilen. Det är dessutom ett problem när 
samhällsbetalda transporter ska upphandlas och det inte finns 
entreprenörer att tillgå på orten. Bristen på taxi beror till stor del på 
hur upphandlingen av den särskilda kollektivtrafiken genomförts av 
trafikhuvudmännen. Olika upphandlingsmodeller påverkar 
tillgången till taxiservice för att kunna klara hela-resan-perspektivet 
även på landsbygden. Det behövs upphandlingsmodeller som gör 
att samhällsresurserna används på ett optimalt sätt och ger 
möjlighet att behålla tillräcklig taxiservice. 
 
Det finns flera goda exempel på erfarenheter av landsbygdstrafik. 
Dessa måste dock spridas bättre än hittills för att inspirera till bättre 
fungerande landsbygdstrafik. Staten bör ta ett större ansvar för 
kostnader när det gäller kollektivtrafik, bl.a. stöd till utveckling av 
nya transporsystem för landsbygden samt studier av effekter av 
olika trafiklösningar. Trafikhuvudmännen behöver ha resurser för 
att kunna ta till sig de erfarenheter av lyckade landsbygdssatsningar 
som har gjorts i Sverige och inom EU. Representanter för flera av 
de mindre länstrafikbolagen upplever dock att det är svårt att hinna 
ta till sig nödvändiga forskningserfarenheter och föra in dem i sin 
egen verksamhet. 

Nuläge 
Generellt sett minskar befolkningen i Sveriges gles- och 
landsbygder, medan storstadsområdena ökar sin befolkning. På en 
mer detaljerad geografisk nivå framträder dock ett annat mönster 
med områden med såväl krympande som växande befolkning. På 
lokal nivå går det att se områden i storstadsregioner som krymper, 
liksom man kan hitta områden i gles- och landsbygder som ökar sin 
befolkning. 
 
Det finns inga aktuella uppgifter om tillgång till kollektivtrafik i 
landet. Det finns viss begränsad statistik från SCB:s 
levnadsundersökningar 1990-91 och 1998-99. Tidigare gjorda 
uppskattningar från dessa och några andra undersökningar visade 
att ca 600 000 personer i landet har varken linjetrafik inom 1000 
meter från bostaden eller anropsstyrd kompletteringstrafiktrafik. 
Uppskattningen var även att av dem som har tillgång till linjetrafik 
saknar ca 300 000 invånare morgonförbindelse som kan användas 
för arbetsresor. På riksplanet saknas således uppgifter om tillgång 
till kollektivtrafik på landsbygden och vilka resmål som man kan 
nå med den trafikservicen.  
 
Lokalt och regionalt finns däremot tillförlitliga uppgifter. Region 
Skåne har skapat en tillgänglighetsmodell, som nu även testas av 
Vägverket i en något modifierad form i några län. Med den 
kommer man att få mera kunskap om tillgänglighet med 
kollektivtrafik. För att kunna bedöma behov och effekter av 
kollektivtrafik behöver en tillgänglighetsmodell som ger fakta 
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om hela landets tillgång både till och med kollektivtrafik 
utvecklas. 
 
En av orsakerna till svårigheterna att skapa tillfredsställande 
trafikservice är att samhällets resurser är splittrade. Kommuner 
och landsting/regioner ansvarar både för den allmänna 
kollektivtrafiken och för den s.k. särskilda kollektivtrafiken, dvs. 
skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Ansvaret regleras dock i 
flera olika lagar och regler av olika karaktär.  En stor utmaning 
för framtidens landsbygdstrafik är att säkerställa en rimlig mobilitet 
genom att utveckla och samordna de lösningar och resurser som 
redan finns. Konkret kan det innebära att transporterna samordnas 
och öppnas för alla resenärer i skolskjuts, kompletteringstrafik, 
färdtjänst och sjukresor, effektivare och anropsstyrda matningar till 
buss- och tåg, stimulera ökad samåkning och bilpooler. Detta har 
varit känt i 10-20 år men trots det sker förändringar mycket 
långsamt.  
 
Inom befintliga lagar kan kommuner, landsting och 
trafikhuvudmän samverka i stor omfattning och detta sker på flera 
håll i landet. De lagar som finns ger dock inte tillräckligt stöd för 
helt samordnade trafiklösningar. Idag kan trafikhuvudmännen 
upphandla men inte ta över ansvaret för sjukresor med taxi och för 
särskild skolskjuts vilket försvårar möjligheterna till effektiva 
beställningscentraler och effektiva samordnade av trafiklösningar. 
 
Den anropsstyrda trafiken är sällan med i länstrafikens tidtabeller. 
Det gör att resenärerna inte kan få information om samordnade 
resemöjligheter och inte heller på ett enkelt och enhetligt sätt betala 
för sin anropsstyrda resa. Hela-resan-perspektivet gäller alltså 
inte när en del av resan företas som en anropsstyrd resa. 
 
Ständigt pågående strukturförändringar, som nedläggning av 
skolor, vårdcentraler och annan offentlig och kommersiell service, 
ger ökade transportkostnader för samhället och slår sönder 
fungerande transportlösningar, särskilt då nedläggningsbeslut ofta 
tas med mycket kort varsel. 
 
Ett påtagligt problem i glest befolkade områden är att underlaget 
för trafik många gånger är så begränsat att det inte ger 
entreprenörer tillfredsställande försörjning. Detta ger längre 
framkörningar och därigenom dyrare skolskjutsar, färdtjänst och 
sjukresor för samhället. Dessutom blir allt större områden utan 
tillgång till taxiförsörjning, till nackdel för boende och näringsliv. 
 
Yrkestrafiklagstiftningen hindrar vissa möjligheter att organisera 
samåkning och andra lokala initiativ.  
 
Utvecklingen av kollektivtrafiken har nästan uteslutande varit 
fokuserad på den linjebundna trafiken. I trafiksvaga områden har 
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det visat sig att det inte är rätt lösning för den kollektiva 
trafikförsörjningen. Mer flexibla transportformer krävs för att klara 
kollektivtrafikförsörjningen i sådana områden. Den anropsstyrda 
trafiken har dock ägnats mycket lite uppmärksamhet och inte alls 
utvecklats på motsvarande sätt som den linjebundna trafiken. 
 
Man har i de flesta län bedömt att det finns en betydande potential 
för effektiviseringar av de samhällsbetalda transporterna genom en 
bättre samordning. Till en del är detta inte studerat tillräckligt. För 
att kunna genomföra åtgärder som grundar sig på säkra erfarenheter 
behövs fler studier av effekter av olika åtgärder. 
 
De större trafikhuvudmännen har oftast resurser för att kunna ta till 
sig forskningserfarenheter så att verksamheten kan utvecklas i 
enlighet med de mål som riksdagen antagit för trafikpolitiken. De 
mindre trafikhuvudmännen upplever dock att det är svårt att hinna 
ta till sig nödvändiga forskningserfarenheter.  
 
Staten bör ta ett större ansvar för en del kostnader när det gäller 
kollektivtrafikens investeringar, forskning och 
erfarenhetsspridning. Detta ansvar bör även staten ta när det gäller 
utveckling av nya transportsystem anpassade till landsbygdens 
särskilda förutsättningar och möjligheter Staten bör även ta ansvar 
för att bygga upp rutiner för att på riksnivå bättre kunna följa upp 
trafikpolitiska mål. 

Skolskjutsning 
Omkring 300 000 barn i grundskolan och särskolan åker dagligen 
skolskjuts till och från skolan till en kostnad av 2,5 miljarder kr/år 
för hela landet. Omkring 60 % av skolskjutsningen i grundskolan 
sker med den allmänna kollektivtrafiken. Till gymnasieelever som 
har mer än sex kilometer till skolan delar kommunerna ut färdbevis 
så att de kan åka med kollektivtrafiken.  
 
Kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts regleras i 
Skollagen. Kommunerna är skyldiga att anordna skolskjuts om 
sådan krävs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet. Det är 
kommunen som gör bedömningen om skolskjuts behöver anordnas 
men besluten går att överklaga till förvaltningsdomstolarna. 
Kommunerna kan inte överlåta ansvaret för skolskjutsarna till 
trafikhuvudmannen, däremot upphandlingen av skolskjutsar. 

Färdtjänst 
350 000 personer har tillstånd till färdtjänst och gör 11,5 miljoner 
resor per år. 21 000 personer har tillstånd till riksfärdtjänst och gör 
85 000 resor per år. Kostnaderna för färdtjänsten och 
riksfärdtjänsten uppgår till knappt 2,5 miljarder kr/år för hela 
landet. 
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Från 1998 regleras såväl färdtjänsten som riksfärdtjänsten i 
särskilda lagar – färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen - och 
betraktas som en kommunikationsfråga. Den som har ett 
funktionshinder och har svårigheter att förflytta sig på egen hand 
eller att åka med kollektivtrafiken har rätt till tillstånd till färdtjänst. 
Kommunerna är huvudman för färdtjänsten men kan överlåta 
huvudmannaskapet till trafikhuvudmannen. 
I förarbetena till den nya lagen om färdtjänst framhöll man att i och 
med att färdtjänsten blev en kommunikationsfråga skulle den också 
betraktas som en del av kollektivtrafiken. Kommunerna började 
planera transporterna och ett mellanting mellan färdtjänst och 
traditionell kollektivtrafik började växa fram. Utvecklingen av 
samarbetet med trafikhuvudmännen har dock försvårats av att 
lagstiftningen lagt hinder i vägen. 

Sjukresor 
Totalt ersätts närmare 8 miljoner sjukresor om året till en kostnad 
av 1,6 miljarder kronor för hela landet. Av dessa sker drygt 2 
miljoner med egen bil som ersätts med i genomsnitt 60 kr/resa. 
Kostnaderna för att administrera sjukresesystemet uppgår till drygt 
10 % av de totala kostnaderna. Ersättningen för sjukresor ingår i 
det allmänna sjukförsäkringssystemet och har funnits sedan lagen 
om allmän försäkring tillkom 1962. 

Samåkning 
Samåkning är en enkel och självfinansierande lösning för de som 
har lång bilväg till arbetet. Erfarenheter säger att man ska ha ett 
pendelavstånd enkel väg på minst 20 km för att samåkning ska 
framstå som intressant. En viktig faktor för att samåkning ska 
fungera är trygghet och bekvämlighet. Det finns emellertid en 
ovilja att resa i privata lösningar med obekanta.  Man kan arbeta 
med samåkning utifrån två olika angreppssätt. Dels att främja 
samåkning med utgångspunkt på olika arbetsplatser, dels att 
underlätta spontan samåkning genom att bygga och underhålla ett 
nät med samåkningsparkeringar. I viss mån kompletterar 
åtgärderna varandra. Samåkning ska ses som ett komplement till 
andra resmöjligheter. 

Bilpooler 
Bilpool är hyrbil till självbetjäning och är ett mellanting mellan 
hyrbil, egen bil och lånad bil. Bilpool är ett komplement till övriga 
färdmedel och fungerar när man klarar sina dagliga resor med annat 
än bil eller vid vissa tillfällen behöver två bilar. Bilpool fungerar 
bäst i avgränsat geografiskt område och där man har hög 
biltillgång. Det gör glesa landsbygdsområden som minde lämpliga 
för start av bilpool, men eventuellt kan mindre tätorter ha bilpooler. 
För resor från större orter till perifera områden kan bilpool vara ett 
av flera alternativ. 
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Goda exempel 
Det finns flera goda exempel på erfarenheter av landsbygdstrafik. 
Om vi väljer att lyfta fram erfarenheter kan dessa lättare utnyttjas 
av fler än om vi beskriver hela projekt där kanske vissa delar varit 
mindre lyckade.  
 
Det finns många goda exempel på hur skolskjuts planerats för att 
ge fler resenärer i många landsbygdsområden en bra kollektivtrafik. 
Det kan ske genom att öppna skolskjutsturer även för andra 
resenärer. I ett nästa steg kan anpassning av skoltider göras så att 
skolskjutsen stämmer för fler resändamål. För att ytterligare 
förbättra kollektivtrafiken för alla kan den tidigare skolskjutsen 
planeras som linjetrafik och finnas i tidtabell som övrig linjetrafik. 
 
Flera utredningar har visat på stora möjligheter att använda 
anropsstyrd trafik både för att sänka kostnader och för att förbättra 
trafikutbud. Erfarenheten är att anropsstyrd trafik kan sänka 
kostnaden då den ersätter tidtabellsbunden linjetrafik med liten och 
oregelbunden efterfrågan 1, 2. Anropsstyrd trafik kan förbättra 
trafikstandarden i stora områden med liten efterfrågan eftersom den 
bara kostar pengar när den används.  
 
Den anropsstyrda trafik som funnits längst och som lockat flest 
resenärer har ett givet resmål t.ex och trafikerar efter en tidtabell 
t.ex. anslutning till stomlinjetrafik eller regionaltåg. Den trafiken är 
lätt att informera om och resenärerna förstår lättare servicen när de 
vet när turerna går.  
 
De lösningar som medfört största besparingarna är när hela eller 
delar av bussomlopp kunnat ersättas av anropsstyrd trafik. Den 
lösning som lockat flest färdtjänstresenärer att byta från taxiresa är 
anropsstyrd trafik med mötesplatser, men den lösningen fungerar 
bäst i tätorter. För att resenärerna är det viktigt att bokning av resor 
går enkelt och snabbt. System för automatisk bokning och stöd för 
personalen i beställningscentralen att ge bra upplysning och få 
uppgifter om den som ringer är mycket viktigt. Snabbheten är extra 
viktig om man planerar att bokning även skall ske med 
mobiltelefon. 

                                                 
1 Slutrapport för projekt Glitter Försök med utvecklad landsbygdstrafik. Vägverket publikation 

2003:89 
2 Områden och tider för anropsstyrd trafik – exempel Hisingen. Göteborgs kommun Rapport 9:2001. 
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Mål 
Tillgängligheten med kollektivtrafiken på landsbygden skall vara 
sådan att det är möjligt att resa till och från arbete, utbildning, 
service och fritidsaktiviteter.  

 
Tillgängligheten mäts och redovisas som andelen 
boende inom 1000 m till kollektivtrafik med minst 5 
restillfällen per dag.3 

 
Effektivt utnyttjande av samhällets resurser. 

Effektivt utnyttjande mäts och redovisas i 
personkilometer per fordonskilometer i olika 
trafikslag. 

Framgångsfaktorer 
Anpassa trafiken till resenärernas önskemål om att resa snabbt, 
enkelt och tillförlitligt. 
 
Att ägarna tar ett samlat ansvar för hela trafiksystemet (inte som nu 
för var sin bit) så att man kan samordna trafiken effektivt och ge 
sammanhängande resmöjligheter i hela det geografiska området. Ta 
bort alla hinder att samla ansvaret för all kollektivtrafik som 
samhället stödjer eller betalar genom ny lagstiftning. 
 
Redovisa och följa upp effekter av olika åtgärder. 
 
Fungerande dialog mellan entreprenörer och upphandlare. 
 
Tillgång till bra utbildning för att klara varierande åtaganden av 
service.  
 
Åstadkomma effektiv samordning av anropsstyrd och 
tidtabellsbunden trafik. 

Angreppssätt 
Lyhördhet mot resenärer och entreprenörer. 
 
Ändrad lagstiftning. 
 
Långsiktiga lösningar som ger arbetsro. 

Huvudstrategi  
Huvudstrategin för landsbygdstrafik är effektiva stomlinjestråk 
med yttäckande anslutningstrafik. 
                                                 
3 Avståndet 1000 m har valts eftersom tidigare statistik och trafik ofta använt detta mått. 5 restillfällen 

är valt eftersom erfarenheten från flera studier är att det antalet behövs för att klara vanligaste 
resbehoven för arbete och service. Restillfällena kan avse både tidtabellsbunden linjetrafik och 
anropsstyrd trafik.  
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Resenärerna prioriterar snabb, enkel och tillförlitlig trafik. 
Kollektivtrafik i stomlinjestråk är den erfarenhetsmässigt klart 
bästa strategin för att tillgodose detta önskemål. Detta är väl 
dokumenterat och används på de flesta håll i landet för att skapa en 
attraktiv kollektivtrafik med bra standard. Ett problem är emellertid 
att stomlinjer inte klarar av hela resbehovet. Det behövs 
anslutningar för att klara ett yttäckande nät och för att klara kraven 
på handikappanpassning av kollektivtrafiken. Genom att integrera 
stomlinjerna med utvecklad matning så gynnas både stomlinjer och 
perifera områden.  De perifera delarna av trafiksystemet knyts 
samman och utgör ett viktigt underlag för stomlinjerna. 
Stomlinjerna kan få effektivare linjedragning och samtidigt som 
trafiksystemet kan klara det yttäckande resbehovet. 

Åtgärder 
(Se även bifogade excel-ark) 

Ändra kollektivtrafiklagstiftningen 
Nuvarande lag om kollektivtrafik behöver ersättas med en ny lag 
om kollektivtrafik som omfattar alla samhällsfinansierade resor, 
både allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik, dvs. 
skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Detta ger möjligheter till en 
effektivare användning av samhällets resurser och större 
möjligheter att skapa ett hela-resan-perspektiv för resenärerna även 
ute i periferin. 

Planerings- och uppföljningsmetoder 
Metoder behöver utvecklas för att både planera och för att 
kartlägga och följa tillgängligheten för all kollektivtrafik i hela 
landet. Detta kan lämpligen ske genom att utveckla en 
tillgänglighetsmodell som är GIS-baserade och där tillgängligheten 
kan visas på en mycket detaljerad geografisk nivå. En sådan modell 
tillämpas redan i region Skåne, men den bör utvecklas till att gälla 
hela landet. 

Ändrad syn på kollektivtrafik på landsbygden – opinionsbildning 
Alltför många beslutsfattare och tjänstemän tror inte att 
kollektivtrafik är något för landsbygden. För att få en utbyggd 
kollektivtrafik även i landsbygder behövs opinionsbildning i 
frågan. 

Goda exempel 
Det finns ett flertal goda exempel på erfarenheter av utbyggd 
landsbygdstrafik. Dessa erfarenheter behöver dock lyftas fram och 
spridas. 
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Ansvar från statens sida 
Staten bör ta ett större ansvar för kostnader när det gäller 
kollektivtrafik, bl.a. stöd till utveckling av nya transportsystem för 
landsbygden samt studier av olika åtgärders effekter. 

Se över olika upphandlingsmodeller för att skapa förutsättningar 
för taxiservice 
Taxiservice saknas på allt fler områden. Det beror till stor del på 
hur upphandlingen av främst den särskilda kollektivtrafiken 
genomförts. Det finns behov att objektivt belysa för- och nackdelar 
med olika upphandlingsmodeller, både för att använda 
samhällsresurserna på ett optimalt och för att behålla en tillräcklig 
taxiservice för att klara hela-resan-perspektivet även på 
landsbygden.  

Ändra lagstiftning taxameterregler 
Betalningssystem som fungerar i hela-resan-perspektivet med flera 
trafikslag, inklusive taxi, behöver utvecklas. 
Taxameterbestämmelserna behöver ses över så att de anpassas till 
krav på samordnade betalningsrutiner för kollektivtrafik. 

Bytespunkter 
Vägverket bör få uppdraget att som väghållare ansvara i större 
utsträckning än idag för att det anordnas mötesplatser/bytespunkter 
för anropsstyrd trafik och linjebunden trafik. 

Utvecklad trafikledning 
För att ge garanterad standard även vid integrerad trafik mellan 
buss tåg och taxi krävs säkra och tillförlitliga byten mellan 
trafikslagen. 

Ändra lagstiftning upphandling 
Stora landsbygdsområden saknar idag taxiförsörjning. Det behövs 
därför åtgärder för att tillförsäkra landsbygder tillgång till 
entreprenörer, både för samhällsbetalda transporter och taxiservice, 
men även annan samhällsservice. Trafikhuvudmännen bör ges 
möjlighet att tillgodose resbehov genom att själva, eller 
tillsammans med andra myndigheter, upphandla även annan service 
eller samordna trafikering med annan lokal service. 
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Åtgärder Kollektivtrafik på landsbygd 

Huvudåtgärd Delåtgärd 
Start-
datum 

Slut-
datum Syfte 

Beräk-
nad 
kostnad 

Huvud-
ansvarig 
aktör 

Övriga 
aktörer 

Geo-
grafiskt 
område 

Kräver ändring i lag-
stiftning 

Andra 
hinder 

Vad 
krävs 
för att 
det ska 
hända 
något? 

Ändra kollek-
tivtrafiklags-
tiftningen 

Ersätta nuvarande lag 
om kollektivtrafik med 
en ny lag om kollektiv-
trafik som omfattar alla 
samhällsfinansierade 
resor, och där inga 
hinder finns för en 
utvecklad och mera 
samordnad trafik. 

  Möjlighet till 
effektiv resurs-
användning 

Hela-
resanperspektiv 
utifrån resenä-
rens perspektiv. 

 Regering 
och riks-
dag  

Kommuner 
och lands-
ting/region
er 

Hela landet Ja   

Planerings- 
och uppfölj-
ningsmetod 

Utveckla mätmetoder 
för att kartlägga och 
följa tillgängligheten för 
all trafik i hela landet, 
GIS-baserade utifrån 
rut-statistik. 

  Ge underlag för 
effektiv plane-
ring och uppfölj-
ning 

 SIKA 

VV/BV 

THM, övri-
ga trafik-
verk, Riks-
trafiken, 
GBV 

Hela landet Nej   

Ändrad syn på 
kollektivtrafik 
på landsbyg-
den 

Arbeta för att föra in en 
ny syn på att kollektiv-
trafik är något även för 
landsbygden - opini-
onsbildning. 

  Förändra attity-
der och beteen-
de till kollektiv-
trafik på lands-
bygd 

 Regering 
och riks-
dag 

THM, 
Branschor
ganisation
er , GBV  

Hela landet Nej   

Goda exempel  Sprida goda exempel 
på erfarenheter av 
landsbygdstrafik 

  Inspirera till 
bättre fungeran-
de landbygdstra-
fik 

 SLTF 

SKL 

VV 

GBV 

THM, 
Kommu-
ner, lands-
ting/region
er  

Hela landet Nej   

Ansvar från 
statens sida 

Staten ta ett större 
ansvar för kostnader 
när det gäller kollektiv-
trafik, bl.a. stöd till 
utveckling av nya 
transportsystem för 
landsbygden samt 
studier av effekter av 
olika åtgärder. 

  Underlätta för 
nya trafiklös-
ningar på lands-
bygden 

 Regering 
och riks-
dag 

 Hela landet Nej   
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Huvudåtgärd Delåtgärd 
Start-
datum 

Slut-
datum Syfte 

Beräk-
nad 
kostnad 

Huvud-
ansvarig 
aktör 

Övriga 
aktörer 

Geo-
grafiskt 
område 

Kräver ändring i lag-
stiftning 

Andra 
hinder 

Vad 
krävs 
för att 
det ska 
hända 
något? 

Se över olika 
upphand-
lingsmodeller 
för att skapa 
förutsättningar 
för taxiservice 

Det finns behov av att 
objektivt belysa för- 
och nackdelar med 
olika upphandlingsmo-
deller. 

  Använda sam-
hällsresurserna 
optimalt och för 
att behålla till-
räcklig taxiservi-
ce för att klara 
hela-resan-
perspektiv även 
på landsbygden 

       

Ändra lagstift-
ning taxameter 
regler 

Utveckla informations- 
och betalningssystem 
som kan fungera i hela-
resan-perspektivet med 
flera trafikslag, inklusi-
ve taxi. 

  Enklare för 
resenärerna att 
hitta resmöjlig-
heter och betala 
resor 

Stimulera ut-
vecklingen 

 Regering 
och riks-
dag 

 Hela landet Alla som ges tillstånd till 
yrkesmässig linjetrafik 
och beställningstrafik 
skall tillhandahålla infor-
mation på standardiserat 
sätt och medverka i bil-
jettsamarbete som ger 
enkel information och 
enkel betalning för rese-
närerna 

Krav på taxameter ska 
inte hindra möjligheterna 
att utnyttja biljettsystem i 
allmänna kollektivtrafi-
ken. 

  

Bytespunkter Ge Vägverket som 
väghållare ansvar för 
att det anordnas mö-
tesplatser/bytespunkter 
för anropsstyrd trafik 
och linjebunden trafik. 

    VV  Hela landet Nej   

Utvecklad tra-
fikledning 

Säkra och tillförlitliga 
byten vid matningar 
mellan trafikslag (buss, 
tåg och taxi) 

  Ge garanterad 
standard vid 
integrerad trafik 

  THM 

Samtrafi-
ken 

Hela landet Nej   
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Huvudåtgärd Delåtgärd 
Start-
datum 

Slut-
datum Syfte 

Beräk-
nad 
kostnad 

Huvud-
ansvarig 
aktör 

Övriga 
aktörer 

Geo-
grafiskt 
område 

Kräver ändring i lag-
stiftning 

Andra 
hinder 

Vad 
krävs 
för att 
det ska 
hända 
något? 

Ändra lagstift-
ning upphand-
ling 

Åtgärder för att tillför-
säkra landsbygder 
tillgång till entreprenö-
rer, både för samhälls-
betalda transporter, 
taxiservice och även 
annan samhällsservice 

  Ge förutsättning 
att få lönsamhet 
för entreprenö-
rer 

 Regering 
och riks-
dag 

Kommu-
ner, lands-
ting/ regio-
ner 

Hela landet Trafikhuvudmannen ges 
möjlighet att tillgodose 
resbehov genom att, själv 
eller tillsammans med 
andra myndigheter, upp-
handla även annan servi-
ce eller samordna trafike-
ring med annan lokal 
service 

  

 



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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Sammanfattning 
Uppdraget att ta fram förslag på hur man kan få billigare fordon 
och effektivare upphandlingar var uppdraget för fordonsgruppen. 
Det finns på detta område flera relativt enkla åtgärder där 
branschen själva sitter på lösningen. Inom busstrafiken handlar det 
framför allt om: 
Ökad standardisering, större spridning på avtalsstarter och sist men 
inte minst längre tid mellan avtalets signering och avtalsstarten. 
Inom spårtrafiken handlar det främst om att få till en större 
samordning av upphandlingar, ökad standardisering, enklare 
typgodkännande samt att spårverkstäder görs tillgängliga för dem 
som vinner en upphandling. 

Nuläge 

Spårfordonsmarknaden kännetecknas av följande: 
Spårfordon har lång livslängd (30-40 år), d.v.s. nyanskaffningar 
hos respektive användare sker sällan. Om användaren upphandlar 
fordonen på egen hand kommer inte de kunskaper och erfarenheter 
som förvärvats vid varje upphandling att föras vidare till ”nästa 
gång”. Konsekvens: Svårt att bibehålla ”köparkompetens”. 
För de fordon som upphandlas med statsbidrag försvårar nuvarande 
modell samordning av inköpen till en större beställning. I 
nuvarande modell kan bidrag utbetalas antingen som 
investeringsbidrag eller hyresbidrag, Här väljer de flesta 
bidragsberättigade alternativet investeringsbidrag. Skälet till detta 
är bl.a. att man vill säkerställa hela bidraget så snabbt som möjligt, 
d.v.s. i direkt anslutning till fordonsanskaffningen. För att få 
investeringsbidrag måste mottagaren ha ett eget leveransavtal med 
fordonsleverantören så att man för utbetalaren (Banverket) kan 
styrka anskaffningen med faktura. Härigenom försvåras alla 
strävanden att göra samordnade fordonsupphandlingar och 
samordnade finansieringsupphandlingar med förmånliga leasing-
lösningar. Resultatet blir i praktiken att en stor del av statsbidraget 
”rinner ur systemet” genom högre priser och/eller sämre 
finansieringsvillkor. 
I många fall handlar det om upphandling av ett fåtal fordon. 
Konsekvens: Svårt att överhuvudtaget få in anbud. 
Ett fåtal, ofta högst två, alternativa leverantörer. Konsekvens: 
Otillfredsställande konkurrens.  
Kapitalkrävande anskaffningar. Oproportionerligt höga 
upphandlingskostnader även vid smärre 
kompletteringsanskaffningar till befintlig fordonspark. 
Konsekvens: Tidsödande och komplicerad beslutsprocess.   
 
Få uthyrare av fordon. Den kostnadseffektiva modellen för 
fordonsuthyrning som Transitio utvecklat är svår för andra uthyrare 
att konkurrera med. 
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De korta fordonsserierna gör att det är mest ekonomiskt att 
anskaffa reservdelar i anslutning till pågående tillverkning av 
fordonen. Konsekvens: Ökat kapitalbehov i samband med 
fordonsanskaffningen. 
Olika särkrav från bl. a. köpare och arbetsmiljöverket kan leda till 
speciella utföranden på fordonet. Konsekvens: Ökade kostnader för 
fordonsförsörjningen.  
För att få ett fordon godkänt för trafik krävs medverkan av en 
operatör. Konsekvens: Kan skapa oklarheter och senare krav på 
ändringsarbeten eftersom operatören inte är utsedd vid 
anskaffningstillfället. 
Monopolisering” av verkstadsanläggningar med spåranslutning. 
Existerande anläggningar behärskas i många fall av en enda 
underhållsleverantör som har långa hyresavtal med uthyraren 
Jernhusen. Konsekvens: Kostnadsdrivande till följd av obefintlig 
konkurrens.  
AB Transitio är ett offentligägt samverkansorgan vars uppgift är att 
anskaffa och förvalta spårfordon för främst regional järnvägstrafik 
åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom denna samordning 
minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen 
 

Bussmarknaden kännetecknas av följande: 
Trafikavtal startar ofta vid ett och samma tillfälle landet runt, oftast 
kring juni eller augusti, vilket innebär att busstillverkarna får ett 
mycket hårt tryck på produktionen en viss del av året och därefter 
går produktionen ner med t ex personalplaneringsproblem etc. som 
följd. Konsekvens: Kostnadsdrivande och svårt för tillverkarna att 
hinna leverera fordon på utsatt tid. Detta kan särskilt bli fallet när 
särskilda krav finns som ex fordon som drivs med förnybara 
drivmedel. 
 
Det är ofta allt för kort tid mellan anbudsförfrågan och avtalsstart. 
Detta är kostnadsdrivande.  
 
I dagsläget använder alla trafikhuvudmän Buss 2000 dokumentet 
vid sina trafikupphandlingar av Buss. Det anses allmänt som bra av 
branschens samtliga företrädare. Projektet som numer heter Buss 
2010 kan ses som ett permanent ”branschråd” med två 
övergripande syften: 

 
A. Tillhandahålla trafikhuvudmännen ett väl fungerande 

upphandlingsunderlag. Fokus ligger på funktionskraven. 
Fordonen skall vara flyttbara mellan olika avtalsområden. 

B. Att driva på utvecklingen genom att föra en bättre dialog 
med tillverkare och brukare. Fokus ligger på 
kundperspektivet. 
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Alla parter, både thm och entreprenör missar ibland och ställer 
detaljkrav i stället för funktionskrav. Ett exempel är från 
Stockholm, där SL: s tre entreprenörer beställde de nya bussarna 
från Volvo inför trängselskatteförsöket varvid man lyckades 
specificera tre olika sätt att öppna och starta bussen. Konsekvens: 
Kostnadsdrivande. 
 

Gemensamt för båda fordonsslagen 
Trafikhuvudmännen strävar efter att öka kollektivtrafikens 
attraktionskraft genom ökad komfort, kvalité och design. Det som 
blir kostnadsdrivande är att kraven trots allt varierar över landet 
fastän det övergripande målet är detsamma. Samma sak gäller när 
entreprenörer ställer olika detaljkrav i stället för funktionskrav på 
fordonen. Konsekvens: Kostnadsdrivande 
 
Typgodkännande av fordon är i dagsläget ett stort problem Det är 
ibland t.o.m. så att det i vissa fall krävs att varje unikt fordon skall 
typgodkännas. Konsekvens: Detta innebär ökade kostnader, 
resursbrist på fordon, sämre utnyttjande av fordon. 
 

Mål 
Det övergripande målet är att öka kollektivtrafikens andel av det 
totala resandet. För att nå det målet skall kollektivtrafiken erbjuda 
en god komfort, hög kvalité och attraktiv design på fordonen. Det 
är alla eniga om. 
För att komma framåt mot detta mål så behöver flera saker 
förbättras. 
För att få en effektivare spårfordonsförsörjning finns det alltså 
mycket goda skäl att så långt som möjligt samordna 
upphandlingarna. 
Sträva efter standardisering och undvika speciella lösningar och 
upphandla så långt möjligt väl beprövade konstruktioner i längre 
serier som visat sig fungera och är godkända för trafik . (Gäller 
både buss och spårburen trafik) 
 För spårtrafiken är det ett måste att få ett godkännande för trafik 
som gäller t ex oberoende av vem som är operatör.(Spårburen 
trafik) 
Befintliga trafiknära verkstäder måste göras tillgängliga för den 
som skall underhålla fordonen (Spårburen trafik). 
Oavsett fordonsslag så är ett annat kostnadseffektivt mål att ge 
tillverkare längre tid på sig att ta fram vad som beställs. Detta kan 
uppnås genom en långsiktigare planering av upphandling. 
Upphandlingar skall endast ställa funktionskrav, inte detaljkrav. 
Ytterligare ett mål är att påskynda den process som pågår om att ett 
fordonsgodkännande i ett annat land även är tillämpligt i Sverige. I 
första hand på Nordisk basis. 
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Både anbudsgivare och anbudslämnare tar ansvar för att trafikavtal 
med bussregistrerade fordon ska ha en rimlig avtalstid (7-10 år), 
samt att man inte lägger anbud som hindrar normal avskrivning. 
 

Framgångsfaktorer 
En kritisk framgångsfaktor för att få till billigare fordon är att 
branschen enas så långt det bara går om gemensam standard. Detta 
gäller i alla funktionalitet, design, ergonomi m.m. Detta självklart 
utan att göra avkall på en god komfort, kvalité och trafikekonomi 
eller annat som gör att kollektiv-trafiken är attraktiv. Viktigt är att 
detta inte skapar en monopolsituation vad gäller fordonsleverantör. 
(Detta gäller alla fordonsslag) 
En annan kritisk framgångsfaktor är att sprida ut upphandlingar 
över året vilket även kräver samarbete i planering mellan 
trafikhuvudmännen. (Detta gäller främst busstrafik). 
En tredje framgångsfaktor är att tiden från anbudsförfrågan till 
avtalsstart blir betydligt längre. Tolv månader har nämnts som en 
bra längd.(Detta gäller främst busstrafik) 
En väsentlig framgångsfaktor för att få kostnadseffektivare 
tågtrafik är att fordonsleverantören ges längre leveranstider. 
 

Angreppssätt 
Använd SLTF:s nätverk för upphandlare. Detta nätverk som är 
relativt nybildat har upphandlare framför allt för vägtrafiken, men 
även spårtrafik finns med till viss del. 
 
Nätverket skall vara samordnande organ för att uppnå en god tids-
planering. Nätverket använder sig av Buss 2010 och Transitio för 
att gemensamma funktionskrav används så långt det är möjligt. 
 
Jämför hur upphandlingar går till på andra marknader, Norden och 
övriga Europa. 
 
Ett heltäckande myndighetsgodkännande för spårfordon. Detta 
skall gälla fordonet och inte fordonsägaren eller operatören som 
varierar tid från annan. 
SLTF:s nätverk för upphandling har ett samarbete vad gäller 
förfrågningsunderlag (standardmallar för administrativa 
föreskrifter, fordonskrav, miljökrav, etc.) 
 
Offertförfrågningar skall även finnas på engelska. 
 
Vid utformning av specifika krav se till att ha med alla intressenter 
från början. 
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  Fordon 

Statlig investerings eller leasingbidrag med 50 procent i den 
omfattning som krävs för den regionala, samhällsfinansierade 
(delvis) trafiken. Ett sådant system måste utformas så att det inte 
uppstår suboptimeringar. En lösning är att bidrag endast utbetalas 
som årligt hyresbidrag till den som slutligen hyr tågen eller som 
bidrag till kapitalkostnaderna till den som väljer att ha tågen i egen 
balansräkning. (Detta gäller spårburen trafik) 
Nordiskt typgodkännandeorgan av fordon.(Främst Buss, men även 
tåg Sverige/Norge) 
 

Åtgärder 
SLTF:s nätverk för upphandlare tar ansvaret för att: 
 

• Det blir en god spridning av avtalsstarter genom hela 
landet. 

 
• Det blir rimliga tider mellan avtalets signering och 

avtalsstart, ett minimum är 8 månader, helst 12 
månader. 

 
• Att anbudsförfrågningar finns även på engelska. 

 
• Benchmarking gentemot andra marknader i Norden och 

övriga Europa. 
 
Riksdag och regering tar ansvaret för att det finns statliga 
investerings eller leasingbidrag i den omfattning som krävs för den 
regionala trafiken. Här är det mycket viktigt att eventuella bidrag 
inte bidrar till suboptimeringar. Bidragen måste därför utformas 
enligt vad som beskrivs under punkten 8 i angreppssätt 



Åtgärder enl område Fordon 

Åtgärderna är förslag till till åtgärder från arbetsgruppen. Förslagen ska förankras, konkretiseras ock prioriteras i det fortsatta 
arbetet med att genomföra handlingsprogrammet. 

Huvudåtgärd Delåtgärd 
Start 
datum 

Slut 
datum Syfte 

Beräknad 
kostnad 

Förslag till 
huvudansvarig 
aktör Övriga aktörer 

Geografiskt 
område 

Kräver 
ändring i 
lagstiftning 

Andra 
hinder 

Vad krävs 
för att det 
ska hända 
något? 

Ett godkännande av 
fordon(spårfordon) 
oavsett operatör 

Samma krav från 
Arbetsmiljöverket 
oavsett operatör 
(Arbetsgivare) 

    

Minimera oklarheter och att 
senare krav på 
ändringsarbeten 
framkommer. Detta eftersom 
operatör inte är utsedd vid 
anskaffninsgtillfället 

0 kr Järnvägsstyrelsen 
Arbetsmiljöverket
Elsäkerhetsverket
Banverket 

  Ja     

God spridning av 
avtalsstarter genom 
hela landet 

      
Ge fordonstillverkare och 
operatörer rimliga tider att få 
fram fordon (Buss) 

0 kr SLTF:s nätverk för 
upphandlare     Nej Nej Beslut i 

nätverket  

Rimliga tider från 
avtalspåskrift till 
avtalsstart 

      
Ge fordonstillverkare och 
operatörer rimliga tider att få 
fram fordon (Buss) 

0 kr SLTF:s nätverk för 
upphandlare     Nej Nej Beslut i 

nätverket  

Benchmarking 
gentemot andra 
marknader i Norden och 
Europa 

                     

Anbudsunderlag även 
på engelska       

Underlätta för utländska 
anbudslämnare och därmed 
öka konkurrensen 

 SLTF:s nätverk för 
upphandlare     Nej Nej Beslut i 

Nätverket 

Justering av regelverket 
för statsbidrag för att 
förhindra 
subobtimering. 

         Banverket           

Befintliga trafiknära 
spårverkstäder görs 
tillgänglig för 
anbudsvinnare 

         Närings- 
departementet Jernhusen         

Påskyndande av 
process som medför att 
forddonsgodkännande i 
ett annat land även 
gäller i Sverige (främst 
Norden) 

         Järnvägsstyrelsen Banverket         
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Sammanfattning 
Uppdraget till arbetsgruppen för samordnad 
infrastrukturplanering, trafikplanering och bebyggelseplanering, är 
att ta fram åtgärder som motverkar dagens brister i planeringen när 
det gäller att främja kollektivtrafik. 
En planering som skapar samma utgångspunkter hos alla ansvariga 
aktörer måste starta med en vision för trovärdig 
samhällsutveckling. Den kan sedan konkretiseras vid planering och 
utformningen av bebyggelse och kollektivtrafiksystem. Visionen: 
Planeringens utgångspunkt är att i städer och pendlingsstarka 
stråk ska minst hälften av alla resor med motorfordon vara 
kollektivtrafikresor år 2020. För att uppnå visionen behöver 
kollektivtrafiksystemen och bebyggelsestrukturen regionalt och 
lokalt utvecklas med goda samband och att utrymme tillskapas för 
en kollektivtrafik med upp till 5 gånger fler resenärer än idag. Det 
kan ske genom en förstärkt regional planering som främjar tätorter i 
samverkan, en medveten kommunal tätortsplanering som främjar 
välfungerande bytespunkter. 
Ska visionen förverkligas krävs att skarpare allianser byggs mellan 
lokala, regionala och centrala aktörer och att finansieringsfrågorna 
får tydliga lösningar. 
Även lagstiftning och planeringspraxis måste förändras. Gör 
kollektivtrafikförsörjningen till norm för tillkommande bebyggelse 
av viss omfattning, samt förenkla lagstiftningen så att parallella 
processer inte behövs för att fatta beslut enligt olika lagar.  
Slutligen krävs en tydlig satsning på kompetensutveckling av 
bebyggelse- och trafikplanerare. 
 

Bakgrund 
Vägverket och Banverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling. Det ska ske i samverkan med berörda 
myndigheter och aktörer. Programmet skall förslå tillräckliga 
åtgärder för att kollektivtrafikens andel av transporterna ska öka. 
Arbetet bedrivs i ett gemensamt projekt som benämns KOLL 
framåt (Kollektivtrafikens framgångsfaktorer och åtaganden). 
Denna rapport är en del i det arbetet och utgör en vidareutveckling 
av det inspel som DEN GODA STADEN gjorde till KOLL framåt i 
juni 2007.  
 

Uppdrag 
Under hösten har arbetet i KOLL framåt framskridit och 12 
arbetsgruppen har bildats. Denna arbetsgrupp, Samordnad 
infrastrukturplanering, trafikplanering och bebyggelseplanering, 
har i uppdrag att ta fram åtgärder som motverkar dagens brister i 
planeringen när det gäller att främja kollektivtrafik. Följande står 
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om uppdraget i ”Program från KOLL framåt, det fortsatta arbetet” 
2007-09-29: 
”Det finns fortfarande kvar ett stort mått av stuprörsplanering i 
Sverige. Infrastruktur och övrig fysisk samhällsplanering hänger 
inte samman och trafikplaneringen sker för sig. Detta hämmar den 
regionala utvecklingen. Det ger inte heller förutsättningar för att 
utveckla ”den goda staden”. Området omfattar även förslag till 
förändringar i lagstiftning ” 
 

Medverkande 
Arbetsgruppen har bestått av följande personer: 

•  Carl-Johan Engström, Uppsala kommun, ordf  
•  Jenny Kihlberg, Banverket sekr  
•  Järda Blix, Boverket  
•  Bernt Nielsen, Göteborgs stad och SLTF 
•  Ann-Charlotte Alvehag, Regionplane- och trafikkontoret, SLL  
•  Kjell Sevefjord, Resenärsforum 
•  Anki Ingelström, Banverket  
•  Lars Heineson, Kungälvs kommun 
•  Eva Hägglund, SKL observatör 

 

Arbetet har pågått från september till och med november 2007. 
Gruppen har haft två möten samt ett telefonmöte. 

 
 

Nuläge 
Stadsutvecklingen går snabbt i Sverige. Framförallt pågår en 
omvandling av städerna som få sett vidden av. Det handlar inte om 
någon tillfällig tendens utan om den omställning Sveriges ekonomi 
genomgår till följd av globaliseringen. Omställningen syns genom 
att tillväxten koncentreras till stadsregionerna och städerna förtätas. 
Den snabbaste tillväxten av jobb och ekonomi sker i stadsregioner 
där människor har ett rikt utbud av arbete, service, kultur inom 
pendlingsavstånd. Och där företag har sin marknad och störst chans 
att hitta nya medarbetare med rätt kvalifikationer. Utvecklingen är 
självförstärkande, men den kräver stora och genomtänkt insatser 
om städerna ska möta utmaningarna. 
Till detta kommer att klimathoten måste mötas. Att nedbringa 
utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har blivit en 
tvingande nödvändighet. Det påverkar varje del av samhället och 
särskilt den fortsatta utvecklingen av städerna. 
Just nu ser vi en unik möjlighet genom att tillväxtkrafter och 
hållbarhetsmål kan mötas genom en klok förtätning av städerna. 
Men det sker inte per automatik – tvärsom krävs en utvecklad 
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samverkan mellan olika sektorer och nivåer för att möjligheterna 
ska realiseras i attraktiva stadsmiljöer. 
 
 

Mål 
Ett kollektivtrafiksystem för 2000-talet bygger på en 
samhällsvision där kollektivtrafiken och samhällsstrukturen ger 
utrymme för individuell frihet. – Om vi blir mer spårburna slipper 
vi vara så bilbundna! 
 
 

Framgångsfaktorer 
Möt de nya möjligheterna genom en stor öppenhet för förändringar 
och en uttalad vilja till bred dialog mellan politiker, planerare, 
trafikhuvudmän och näringslivet. 
 
 

Angreppssätt 
Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa det goda livet och en 
hållbar samhällsutveckling. Historien visar att när man medvetet 
kombinerat utbyggnaden av bebyggelsestruktur och kollektivtrafik 
har stark och livskraftig kollektivtrafik etablerats och kunnat 
fortleva. Det är viktigt att vi idag ger samhällsplaneringen samma 
legitimitet som den hade då den styrdes av en gemensam vision att 
den fysiska samhällsutvecklingen ska tjäna tillväxt och 
välfärdsmål!  
Det främsta exemplet är det framsynta beslutet att bygga 
Stockholms tunnelbana och samtidigt skapa en bebyggelsesstruktur 
som stödde utvecklingen. Ingen annan stad kommer tillnärmelsevis 
upp i det kollektivtrafikresande som Stockholm uppvisar. Senare 
exempel är de förbättringar som gjorts i Mälardalen för tågpendling 
i storregionen.  
Beslut av detta slag krävs ånyo mot bakgrund av de kraftfulla 
utmaningar som klimathot och global konkurrens ställer på svensk 
närings- och samhällsutveckling. Vi som arbetar med infrastruktur-
, trafik- och bebyggelseplanering måste visa för allmänheten och 
beslutsfattarna att kollektivtrafiken kraftfullt kan påverka miljö- 
och trängselproblemen genom att väsentligt få upp andelen 
resenärer i kollektivtrafiken genom förutseende samhällsplanering!  
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Åtgärder 

Åtgärd 1: Skapa en trovärdig vision 

Bakgrund 

Idag saknas en gemensam vision för hur infrastruktur-, trafik- och 
bebyggelseplaneringen ska samverka för att uppnå en hållbar 
utveckling. Fortsätter vi som ingenting har hänt kommer inga större 
förändringar till stånd och kollektivtrafikandelen kommer att ligga 
kvar på samma nivå som den gjort under 40 år, dvs. generellt under 
20 procent av motoriserade resor. 

Förslag och motivering 

En planering som bygger på visioner, dvs. skapar samma 
föreställning hos alla viktiga aktörer, måste starta med bilden av en 
trovärdig samhällsutveckling som sedan kan konkretiseras i 
utformningen av bebyggelse och kollektivtrafiksystem. Därför 
läggs nedanstående förslag till vision. 

 
För att uppnå visionen behöver kollektivtrafiksystemen och 
bebyggelsestrukturen regionalt och lokalt utvecklas med goda 
samband och att utrymme tillskapas för en kollektivtrafik med upp 
till 5 gånger fler resenärer än idag. Detta bör ske genom följande 
åtgärder: 

Delåtgärder 

1.1. Regional planering ska främja tätorter i samverkan. Orternas centrala delar ska kunna 
nås bekvämt och med hög framkomlighet. Ex.Pendeltågssystemen i Stockholm, Skåne 
och Gbg, (referera till Boverkets Vision 2009) 

1.2. Kommunal planering ska främja att välfungerande bytespunkter byggas upp i 
tätorterna. Bytespunkter/stationer är också attraktiva målpunkter, - dvs. är trygga, 
tillgängliga och trivsamma - för boende, service samt kultur och rekreation. 
Kapacitetsstarka linjer förbinder bytespunkterna. Ex. stomlinjer i centrala Jönköping, nya 
Slussen och andra kopplingar mellan tunnelbana och busstrafik  

1.3. Utbyggnad bör ske så att bebyggelsetätheten blir störst i de starka 
kollektivtrafikstråken.  
Ex. Norra Älvstranden, Göteborg och fortsatt kring Tunnelbanesystemet i Sthlm (även 
om ingen ny linje har tillkommit) 

Förslag till vision 
Planeringens utgångspunkt är att i städer och 
pendlingsstarka stråk ska minst hälften av alla resor 
med motorfordon vara kollektivtrafikresor år 2020.  
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Effekt på kollektivtrafiken  

En gemensam vision som aktörerna ställer sig bakom och tror på är 
en förutsättning för framgångsrik planeringen. Det blir enklare att 
prioritera mål och åtgärder. På sikt skapas då ett effektivt 
transportsystem som ger resenären en frihet i sina resval och som 
därmed ökar kollektivtrafikandelen väsentligt. 
 

Åtgärd 2: Bygg skarpare allianser 

Bakgrund 

Idag kan det vara svårt att genomföra ett projekt. Det är många 
olika aktörer som måste samverka, men som av olika skäl i stor 
utsträckning planerar sektorsvis. Dålig samordning leder till lågt 
utnyttjande av kompetens och resurser. Det uppstår brister i kedjan 
”hela resan” för resenären – som därmed tvingas ta bil för att klara 
’vardagspusslet’. 

Förslag och motivering 

I all planering är det mycket viktigt att se på tvären i processen från 
idé till genomförande. För att lyckas behöver planeringens aktörer 
enas och projektets genomförande och finansiering klargöras. Det 
minskar risken för stuprörstänkande och istället kan arbetet 
koncentrera sig på resultatet som ger utveckling av regionen och 
för resenären en bra och sammanhållen resa. Nedanstående 
föreslås: 
2.1 Skapa ett välfungerande regionalt kollektivtrafiksystem - 

som binder samman tätorternas kärnor - genom en nära 
samverkan mellan regional utvecklingspolitik och 
trafik/infrastrukturpolitik, d.v.s. mellan kommuner, regionala 
samverkansorgan (i vissa fall län), trafikverken, 
trafikhuvudmännen samt näringslivet och 
resenärsorganisationer. Ex. Region Skånes planeringsarbete och 
RUFS i Stockholmsregionen  

2.2 Bygg ett välfungerande lokalt kollektivtrafiksystem i tätorter 
genom en nära samverkan mellan stadsutvecklingspolitik och 
trafikpolitik, d.v.s. mellan kommunen, trafikhuvudmannen samt 
fastighetsägare och resenärer. Ex. nya spårvägslinjer i 
Norrköping, tvärbanan i Sthlm, stadsutveckling i Helsingborg, 
organisationsform som i Karlstad. 

2.3 Bygg nätverk i en kommun eller region för att skapa gemensam kunskapsbas och 
gemensam syn på kollektivtrafikens utveckling. Formulera vision och strategier. Ex 
nätverket HUR 2050 i Göteborgsregionen där Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, 
Luftfartsverket, Västtrafik, kommuner, Göteborgsregionen (GR), Göteborgs hamn, BRG, 
forskare på Chalmers, och Universitetet, Länsstyrelsen samverkar för att utveckla en 
hållbar region. K2020 

2.4 Förändra förutsättningen för finansieringsplaneringen. Finansieringen (investeringar 
såväl som drift) är nyckeln till skarpa allianser. Planeringsprocessen har ett avgörande 
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delmål i att skapa medfinansiärer för att kunna säkra genomförandet. Förutsättningarna för 
finansieringsplaneringen måste radikalt förändras. Statens medfinansiering till ny regional 
infrastruktur samt kollektivtrafikanläggningar ska vara förutsägbar och falla ut i samband 
med projektens förverkligande. Regionala prioriteringar måste följas upp genom 
flexibilitet för trafikverken att medverka i regionalt partnerskap som tar ansvar för 
helhetssyn på trafiksystemets funktion. Regelverket för regional och kommunal 
medfinansiering ska förtydligas och förenklas. Statlig medfinansiering i anläggningar bör 
också kunna villkoras mot att en lokal eller regional transportplan finns antagen. 
Genomförandebeslut bottnar normalt i färdigbildade partnerskap. Incitament för privat 
medfinansiering kan kopplas till drifts- och intäktsrättigheter till anläggningen i fråga. 
Exploateringsavtal bör kunna omfatta medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar. 
Använd de erfarenheter som finns för att skapa balans mellan lönsamma investeringar och 
långsiktiga samhällsintressen. Ex. Oslo pakke 1-2-3, Göken 

2.5 Inför planeringsstöd för mindre kommuner utmed kollektivtrafiksstråk så att de 
resursmässigt kan genomföra sinsemellan samordnad översiktsplanering samtidigt med 
infrastrukturplaneringen och därmed styra upp bebyggelseutvecklingen så att 
kollektivtrafiken får underlag och dess potential utnyttjas. 
 

Effekt på kollektivtrafiken 
Med bättre samordning borde resultatet kunna visa sig relativt 
snabbt genom bättre utformade och resursmässigt starkare projekt 
som blir lättare att genomföra eftersom alla aktörer samverkar enat 
i och åt samma håll i projekten. 

Åtgärd 3: Utveckla en resurssnål samhällsplanering 

Bakgrund 

Erfarenheterna visar att konkurrens mellan kommuner, starka 
trender i företags och människors val av plats, mycket ofta gör att 
lokaliseringsprövningen, som är PBL: s grund för planmonopolet, 
görs utan de långsiktiga hänsynstaganden som PBL förutsätter 
kommer till stånd i en öppen och ansvarsfull planeringsprocess. 
Materiella regler kan användas för att minska det ’fria’ spelrum 
som praxis skapat idag. 

Förslag och motivering 

 
Det behövs skärpta materiella regler för tillämpning av PBL och 
omprövning av lokala normer som införts med stöd av lagstiftning. 
Processregler räcker inte för att nå målet om en hållbar 
samhällsutveckling. 
 
3.1 Gör kollektivtrafikförsörjningen till norm för tillkommande 

bebyggelse av större omfattning för att förändra strukturen i 
hållbar riktning! 

 
Följande frågor är viktiga exempel: 
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•  Personalintensiva och publiktunga verksamheter ska lokaliseras 
inom accepterat gångavstånd till station/hållplats i ortens 
huvudkollektivtrafiksystem. ”lokala normer” kan formuleras i 
ÖP redan nu och följas upp i detaljplaner och bygglov – men 
håller inte i praktiken eftersom kommunen inte klarar att hålla 
emot i dagens kultur. Sverige har i dag Europas högsta andel 
handel i stormarknadsform Ex. dansk och tysk lagstiftning 

•  Nytillkommande bebyggelse som inte förläggs där 
kollektivtrafiken redan är utbyggd ska försörjas med 
kollektivtrafik. Detta ska redovisas i detaljplanens 
genomförandedel s.k. grön resplan. Finansieringen, se 2.4. Ex. 
IKEA Bäckebol Göteborg 

•  Krav på utformning av tomtmark vid bygglovprövning måste 
likställa tillgängligheten för olika trafikslag. Det gäller 
bilparkering, cykelparkering, närhet till kollektivtrafik och ev. 
åtgärder som kan vidtas för att kompensera brister i något 
avseende. Om bilparkeringsnormer kan sänkas genom att t.ex. 
bilpooler införs eller genom att cykelparkeringar ordnas 
bekvämt ökar variationen och attraktiviteten i boendemiljöerna 
samtidigt som kollektivtrafiken blir konkurrenskraftigare. 

•  Transportplan (här avses t.ex. trafikstrategi enligt TRAST som 
närmast kan jämföras med det internationella begreppet 
Sustainable Urban Transport Plan, SUTP) bör regelmässigt 
upprättas och ingå i kommunens översiktsplan. Om det finns 
risk att miljökvalitetsnormer kommer att överskridas och där 
trafikförhållandena är huvudorsak till överskridandet ska 
transportplan (t.ex. enligt TRAST) med erforderliga 
åtgärdsplaner upprättas. Detta ska även krävas om avsteg görs 
från gällande riktvärden avseende t.ex. buller. 

•  Tydliggör kollektivtrafiken som ett allmänt intresse (och i 
förekommande fall som ett riksintresse) enligt 3 kap 
miljöbalken. Regeringen bör uppdra till trafikverken att i 
samverkan med Boverket och andra berörda myndigheter ta 
fram underlag enligt hushållningsförordningen för hur 
kollektivtrafikens intressen, särskilt nationella och regionala, 
ska tillgodoses i den fysiska planeringen.  

 
Effekt på kollektivtrafiken 
På längre sikt kommer bebyggelsestrukturen att ge underlag för en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik genom dels tätare bebyggelse, 
dels bättre utformade och anpassade lösningar till kollektivtrafiken. 
Detta gör i sin tur kollektivtrafiken attraktivare för resenären 
eftersom tillgängligheten förbättras. 
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Åtgärd 4: Förenkla lagstiftningen samt öka möjligheterna till 
samordning i processer som kräver beslut enligt flera lagar 

Bakgrund 

För att få tillstånd till infrastrukturanläggningar krävs att de 
genomgår de lagbundna planerings- och beslutsprocesserna. Dessa 
upplevs ofta som komplicerade och tungrodda för de inblandade 
och även svårbegripliga för utomstående intressenter.  

Förslag och motivering 

Planeringen av trafikanläggningar och den kommunala fysiska 
planeringen regleras i sidoordnade lagsystem som innebär att 
samordningsproblem uppkommer och tidsutdräkten ofta blir stor. 
Syftet bör vara att undvika dubblerade processer och 
dubbelprövningar och stärka möjligheterna till demokratiskt 
inflytande och helhetssyn på samhällsutvecklingen. Följande 
förslås därför: 
 
4.1  Skapa en övergripande bild av strukturutvecklingen i 

varje funktionell region. Gör det genom att utveckla RUP 
till att även omfatta en fysisk strukturplan som också 
innehåller en långsiktig och strategisk transportplan.  

4.2  Genomför Ansvarskommitténs förslag att RUP alltid ska 
åberopas i kommunens översiktsplan. På motsvarade sätt 
ska de kommunala översiktsplanerna påverka RUP. 
Relationen mellan RUP och regionplaneinstrumentet 
respektive översiktsplaneinstrumentet enligt PBL måste 
klarläggas i det fortsatta arbetet enligt Ansvarskommitténs 
betänkande.  

4.3  Tillämpliga delar av en förstudie eller väg- respektive 
järnvägsutredning ska kunna ske med stöd av en 
översiktsplaneprocess (ÖP eller FÖP). 

4.4  Undersök möjligheten att förenkla förfarandet vid 
upprättande av förstudier enligt VägL och JvL till att mer 
renodlat omfatta vad som krävs enligt miljöbalken.  
Viktigt är att förstudien klargör hur andra lösningar än 
infrastrukturbyggande har hanterats (4-stegsprincipen) och 
kommer att hanteras i det fortsatta arbetet. Om lagändring 
skett enligt 4.3 kan uppdelningen av ansvaret för SMB, MKB, 
förankring och samråd klargöras i förstudie. 

 4.5  En formell planprocess ska kunna åberopas för beslut 
(enligt PBL, VägL, JvL) Rättsverkande beslut med 
motsvarande miljöprövning som idag görs enligt VägL 
respektive JvL ska även kunna göras enbart med stöd av en 
genomförd detaljplaneprocess (enligt PBL) kompletterad med 
en utökad miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnad av 
trafikområden kan redan idag ske enbart med stöd av VägL 
respektive JvL. 
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4.6  Järnvägsplan skall inte behövas i tätort vid utbyggnader 
av nya spårburna kollektivtrafiksystem (om dp finns) 

4.7  Gör det möjligt att genomföra pilotprojekt med 
övergripande strategiska hållbarhetseffekter utan att de ska 
snubbla på suboptimeringar av olika sektorkrav. Kan kräva 
möjlighet till avsteg från vissa lagkrav. En förutsättning för 
detta bör vara att ha en transportplan som visar att 
pilotprojektet kan ge resultat.  

Effekt på kollektivtrafiken 

Förenklingar i planeringsprocessen förkortar tiden från idé till 
förverkligande. Det underlättar vidare för invånarna att engagera 
sig eftersom helheten kan presenteras. 

Åtgärd 5: Skärp processreglerna 

Bakgrund 

Idag finns det många gånger ett glapp i planeringen eftersom 
trafikens aktörer ofta saknas i den fysiska. Det ger upphov till 
brister ur kollektivtrafikhänseende. Det har hänt att en kommun 
planerar för ett stort nytt bostadsområde, och att 
trafikhuvudmannen inte sedan vill kollektivtrafikförsörja området 
på det sätt som var tänkt när området utformades. 

Förslag och motivering 

Det spelar ingen roll hur bra planerarna är om inte samspelet 
mellan trafik och bebyggelse tydliggörs och de olika aktörerna 
samarbetar. Redan i inledningsskedet bör infrastrukturens och 
trafikens aktörer involveras för att tillsammans utforma trafiknät 
och mobilitetsåtgärder för det aktuella området för att kunna skapa 
den trafik- och stadsmiljö som vi förtjänar. 
. 
5.1  Tydliggör krav på att trafikhuvudmannen ska ingå 

samhällsplaneringsprocessen. Uppdra samtidigt till 
trafikhuvudmannen att aktivt delta i kommunernas strategiska 
planering och stärk trafikhuvudmännens strategiska 
kompetens. 

5.2 Trafikkonsekvensutredningar ska vara en del av MKB tillplaner och program samt 
i tillståndsansökningar. Det är idag en brist att det i lagstiftningen inte tydliggörs att 
trafikkonsekvenserna av ett förslag eller en åtgärd skall identifieras, beskrivas och 
bedömas. Ex. Trast 2. 

Effekt på kollektivtrafiken 

Säkerställa att nya bostäder, verksamheter och arbetsplatser 
lokaliseras och utformas attraktivt även ur kollektivtrafiksynpunkt 
och att områdena blir kollektivtrafikförsörjda. 
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Åtgärd 6: Förbättra planeringsunderlagen  

Bakgrund 

Idag finns det ofta i brister i det underlag som planerarna använder 
vilket bl.a. leder till att planeringsunderlagen inte kommer upp till 
den kvalitet som är önskvärd för att beslutfattare ska kunna ta väl 
avvägda beslut. 

Förslag och motivering 

Med bättre underlag kan planerarna göra ett bättre arbete med att ta 
fram olika alternativ och som är anpassade till frågans art. 
6.1  Utveckla system för inhämtning av statistik och 

indikatorer för att ge tydligare underlag för bedömning av 
transportbehov och trafikkonsekvenser och effekter på hållbar 
utveckling. Skapa ett forskningsprogram som målinriktat 
utvecklar dessa frågor inom en femårsperiod. Ex. EU har 
initierat en hel del internationell forskning kring detta område 
och många indikatorer finns framtagna, flera av dessa är 
beskrivna i TRAST. En viktig och illustrativ indikator handlar 
om andelen kollektivtrafik i förhållande till andelen biltrafik. 
Att ta fram och följa upp denna indikator är idag förenat med 
stora kostnader (lokala resvaneundersökningar). 

6.2 Staten bör utveckla GIS-baserade basdata och en 
gemensam standard för landet som helhet - som kan 
användas för olika behovsbedömningar och prognoser på 
regional och kommunal nivå och för att göra geografiskt 
baserade analyser för funktionella regioner på olika nivåer 
oberoende av administrativa gränser. Ex Finland  

6.3 Komplettera användningen av och utveckla 
samhällsekonomiska modeller när det gäller 
systemlösningar. Stora strukturförändringar och större 
städers komplexa trafiksystem kräver breda angreppssätt. 
Modellerna måste kunna hantera komplexa projekts 
möjligheter att lösa transportproblem och uppnå uppställda 
samhällsmål. Dagens samhällsekonomiska modeller är mest 
lämpade att användas för att jämföra liknade projekt, t.ex. vid 
alternativjämförelser mellan olika förslag för förbättring av en 
anläggning.  

6.4 Ta fram kunskapsunderlag för att precisera hur 
kollektivtrafiken ska hävdas som riskintresse enligt 3 kap 
miljöbalken. 

 

Effekt på kollektivtrafiken – på kort och lång sikt 

Bättre underbyggda beslut leder till bättre kvalitet i 
kollektivtrafiken som i sin tur lockar till sig fler resenärer. 
 



 
Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 
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Sammanfattning 
Uppdraget till arbetsgruppen för samordnad 
infrastrukturplanering, trafikplanering och bebyggelseplanering, är 
att ta fram åtgärder som motverkar dagens brister i planeringen när 
det gäller att främja kollektivtrafik. 
En planering som skapar samma utgångspunkter hos alla ansvariga 
aktörer måste starta med en vision för trovärdig 
samhällsutveckling. Den kan sedan konkretiseras vid planering och 
utformningen av bebyggelse och kollektivtrafiksystem. Visionen: 
Planeringens utgångspunkt är att i städer och pendlingsstarka 
stråk ska minst hälften av alla resor med motorfordon vara 
kollektivtrafikresor år 2020. För att uppnå visionen behöver 
kollektivtrafiksystemen och bebyggelsestrukturen regionalt och 
lokalt utvecklas med goda samband och att utrymme tillskapas för 
en kollektivtrafik med upp till 5 gånger fler resenärer än idag. Det 
kan ske genom en förstärkt regional planering som främjar tätorter i 
samverkan, en medveten kommunal tätortsplanering som främjar 
välfungerande bytespunkter. 
Ska visionen förverkligas krävs att skarpare allianser byggs mellan 
lokala, regionala och centrala aktörer och att finansieringsfrågorna 
får tydliga lösningar. 
Även lagstiftning och planeringspraxis måste förändras. Gör 
kollektivtrafikförsörjningen till norm för tillkommande bebyggelse 
av viss omfattning, samt förenkla lagstiftningen så att parallella 
processer inte behövs för att fatta beslut enligt olika lagar.  
Slutligen krävs en tydlig satsning på kompetensutveckling av 
bebyggelse- och trafikplanerare. 
 

Bakgrund 
Vägverket och Banverket har fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling. Det ska ske i samverkan med berörda 
myndigheter och aktörer. Programmet skall förslå tillräckliga 
åtgärder för att kollektivtrafikens andel av transporterna ska öka. 
Arbetet bedrivs i ett gemensamt projekt som benämns KOLL 
framåt (Kollektivtrafikens framgångsfaktorer och åtaganden). 
Denna rapport är en del i det arbetet och utgör en vidareutveckling 
av det inspel som DEN GODA STADEN gjorde till KOLL framåt i 
juni 2007.  
 

Uppdrag 
Under hösten har arbetet i KOLL framåt framskridit och 12 
arbetsgruppen har bildats. Denna arbetsgrupp, Samordnad 
infrastrukturplanering, trafikplanering och bebyggelseplanering, 
har i uppdrag att ta fram åtgärder som motverkar dagens brister i 
planeringen när det gäller att främja kollektivtrafik. Följande står 
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om uppdraget i ”Program från KOLL framåt, det fortsatta arbetet” 
2007-09-29: 
”Det finns fortfarande kvar ett stort mått av stuprörsplanering i 
Sverige. Infrastruktur och övrig fysisk samhällsplanering hänger 
inte samman och trafikplaneringen sker för sig. Detta hämmar den 
regionala utvecklingen. Det ger inte heller förutsättningar för att 
utveckla ”den goda staden”. Området omfattar även förslag till 
förändringar i lagstiftning ” 
 

Medverkande 
Arbetsgruppen har bestått av följande personer: 

•  Carl-Johan Engström, Uppsala kommun, ordf  
•  Jenny Kihlberg, Banverket sekr  
•  Järda Blix, Boverket  
•  Bernt Nielsen, Göteborgs stad och SLTF 
•  Ann-Charlotte Alvehag, Regionplane- och trafikkontoret, SLL  
•  Kjell Sevefjord, Resenärsforum 
•  Anki Ingelström, Banverket  
•  Lars Heineson, Kungälvs kommun 
•  Eva Hägglund, SKL observatör 

 

Arbetet har pågått från september till och med november 2007. 
Gruppen har haft två möten samt ett telefonmöte. 

 
 

Nuläge 
Stadsutvecklingen går snabbt i Sverige. Framförallt pågår en 
omvandling av städerna som få sett vidden av. Det handlar inte om 
någon tillfällig tendens utan om den omställning Sveriges ekonomi 
genomgår till följd av globaliseringen. Omställningen syns genom 
att tillväxten koncentreras till stadsregionerna och städerna förtätas. 
Den snabbaste tillväxten av jobb och ekonomi sker i stadsregioner 
där människor har ett rikt utbud av arbete, service, kultur inom 
pendlingsavstånd. Och där företag har sin marknad och störst chans 
att hitta nya medarbetare med rätt kvalifikationer. Utvecklingen är 
självförstärkande, men den kräver stora och genomtänkt insatser 
om städerna ska möta utmaningarna. 
Till detta kommer att klimathoten måste mötas. Att nedbringa 
utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har blivit en 
tvingande nödvändighet. Det påverkar varje del av samhället och 
särskilt den fortsatta utvecklingen av städerna. 
Just nu ser vi en unik möjlighet genom att tillväxtkrafter och 
hållbarhetsmål kan mötas genom en klok förtätning av städerna. 
Men det sker inte per automatik – tvärsom krävs en utvecklad 
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samverkan mellan olika sektorer och nivåer för att möjligheterna 
ska realiseras i attraktiva stadsmiljöer. 
 
 

Mål 
Ett kollektivtrafiksystem för 2000-talet bygger på en 
samhällsvision där kollektivtrafiken och samhällsstrukturen ger 
utrymme för individuell frihet. – Om vi blir mer spårburna slipper 
vi vara så bilbundna! 
 
 

Framgångsfaktorer 
Möt de nya möjligheterna genom en stor öppenhet för förändringar 
och en uttalad vilja till bred dialog mellan politiker, planerare, 
trafikhuvudmän och näringslivet. 
 
 

Angreppssätt 
Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa det goda livet och en 
hållbar samhällsutveckling. Historien visar att när man medvetet 
kombinerat utbyggnaden av bebyggelsestruktur och kollektivtrafik 
har stark och livskraftig kollektivtrafik etablerats och kunnat 
fortleva. Det är viktigt att vi idag ger samhällsplaneringen samma 
legitimitet som den hade då den styrdes av en gemensam vision att 
den fysiska samhällsutvecklingen ska tjäna tillväxt och 
välfärdsmål!  
Det främsta exemplet är det framsynta beslutet att bygga 
Stockholms tunnelbana och samtidigt skapa en bebyggelsesstruktur 
som stödde utvecklingen. Ingen annan stad kommer tillnärmelsevis 
upp i det kollektivtrafikresande som Stockholm uppvisar. Senare 
exempel är de förbättringar som gjorts i Mälardalen för tågpendling 
i storregionen.  
Beslut av detta slag krävs ånyo mot bakgrund av de kraftfulla 
utmaningar som klimathot och global konkurrens ställer på svensk 
närings- och samhällsutveckling. Vi som arbetar med infrastruktur-
, trafik- och bebyggelseplanering måste visa för allmänheten och 
beslutsfattarna att kollektivtrafiken kraftfullt kan påverka miljö- 
och trängselproblemen genom att väsentligt få upp andelen 
resenärer i kollektivtrafiken genom förutseende samhällsplanering!  
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Åtgärder 

Åtgärd 1: Skapa en trovärdig vision 

Bakgrund 

Idag saknas en gemensam vision för hur infrastruktur-, trafik- och 
bebyggelseplaneringen ska samverka för att uppnå en hållbar 
utveckling. Fortsätter vi som ingenting har hänt kommer inga större 
förändringar till stånd och kollektivtrafikandelen kommer att ligga 
kvar på samma nivå som den gjort under 40 år, dvs. generellt under 
20 procent av motoriserade resor. 

Förslag och motivering 

En planering som bygger på visioner, dvs. skapar samma 
föreställning hos alla viktiga aktörer, måste starta med bilden av en 
trovärdig samhällsutveckling som sedan kan konkretiseras i 
utformningen av bebyggelse och kollektivtrafiksystem. Därför 
läggs nedanstående förslag till vision. 

 
För att uppnå visionen behöver kollektivtrafiksystemen och 
bebyggelsestrukturen regionalt och lokalt utvecklas med goda 
samband och att utrymme tillskapas för en kollektivtrafik med upp 
till 5 gånger fler resenärer än idag. Detta bör ske genom följande 
åtgärder: 

Delåtgärder 

1.1. Regional planering ska främja tätorter i samverkan. Orternas centrala delar ska kunna 
nås bekvämt och med hög framkomlighet. Ex.Pendeltågssystemen i Stockholm, Skåne 
och Gbg, (referera till Boverkets Vision 2009) 

1.2. Kommunal planering ska främja att välfungerande bytespunkter byggas upp i 
tätorterna. Bytespunkter/stationer är också attraktiva målpunkter, - dvs. är trygga, 
tillgängliga och trivsamma - för boende, service samt kultur och rekreation. 
Kapacitetsstarka linjer förbinder bytespunkterna. Ex. stomlinjer i centrala Jönköping, nya 
Slussen och andra kopplingar mellan tunnelbana och busstrafik  

1.3. Utbyggnad bör ske så att bebyggelsetätheten blir störst i de starka 
kollektivtrafikstråken.  
Ex. Norra Älvstranden, Göteborg och fortsatt kring Tunnelbanesystemet i Sthlm (även 
om ingen ny linje har tillkommit) 

Förslag till vision 
Planeringens utgångspunkt är att i städer och 
pendlingsstarka stråk ska minst hälften av alla resor 
med motorfordon vara kollektivtrafikresor år 2020.  
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Effekt på kollektivtrafiken  

En gemensam vision som aktörerna ställer sig bakom och tror på är 
en förutsättning för framgångsrik planeringen. Det blir enklare att 
prioritera mål och åtgärder. På sikt skapas då ett effektivt 
transportsystem som ger resenären en frihet i sina resval och som 
därmed ökar kollektivtrafikandelen väsentligt. 
 

Åtgärd 2: Bygg skarpare allianser 

Bakgrund 

Idag kan det vara svårt att genomföra ett projekt. Det är många 
olika aktörer som måste samverka, men som av olika skäl i stor 
utsträckning planerar sektorsvis. Dålig samordning leder till lågt 
utnyttjande av kompetens och resurser. Det uppstår brister i kedjan 
”hela resan” för resenären – som därmed tvingas ta bil för att klara 
’vardagspusslet’. 

Förslag och motivering 

I all planering är det mycket viktigt att se på tvären i processen från 
idé till genomförande. För att lyckas behöver planeringens aktörer 
enas och projektets genomförande och finansiering klargöras. Det 
minskar risken för stuprörstänkande och istället kan arbetet 
koncentrera sig på resultatet som ger utveckling av regionen och 
för resenären en bra och sammanhållen resa. Nedanstående 
föreslås: 
2.1 Skapa ett välfungerande regionalt kollektivtrafiksystem - 

som binder samman tätorternas kärnor - genom en nära 
samverkan mellan regional utvecklingspolitik och 
trafik/infrastrukturpolitik, d.v.s. mellan kommuner, regionala 
samverkansorgan (i vissa fall län), trafikverken, 
trafikhuvudmännen samt näringslivet och 
resenärsorganisationer. Ex. Region Skånes planeringsarbete och 
RUFS i Stockholmsregionen  

2.2 Bygg ett välfungerande lokalt kollektivtrafiksystem i tätorter 
genom en nära samverkan mellan stadsutvecklingspolitik och 
trafikpolitik, d.v.s. mellan kommunen, trafikhuvudmannen samt 
fastighetsägare och resenärer. Ex. nya spårvägslinjer i 
Norrköping, tvärbanan i Sthlm, stadsutveckling i Helsingborg, 
organisationsform som i Karlstad. 

2.3 Bygg nätverk i en kommun eller region för att skapa gemensam kunskapsbas och 
gemensam syn på kollektivtrafikens utveckling. Formulera vision och strategier. Ex 
nätverket HUR 2050 i Göteborgsregionen där Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, 
Luftfartsverket, Västtrafik, kommuner, Göteborgsregionen (GR), Göteborgs hamn, BRG, 
forskare på Chalmers, och Universitetet, Länsstyrelsen samverkar för att utveckla en 
hållbar region. K2020 

2.4 Förändra förutsättningen för finansieringsplaneringen. Finansieringen (investeringar 
såväl som drift) är nyckeln till skarpa allianser. Planeringsprocessen har ett avgörande 
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delmål i att skapa medfinansiärer för att kunna säkra genomförandet. Förutsättningarna för 
finansieringsplaneringen måste radikalt förändras. Statens medfinansiering till ny regional 
infrastruktur samt kollektivtrafikanläggningar ska vara förutsägbar och falla ut i samband 
med projektens förverkligande. Regionala prioriteringar måste följas upp genom 
flexibilitet för trafikverken att medverka i regionalt partnerskap som tar ansvar för 
helhetssyn på trafiksystemets funktion. Regelverket för regional och kommunal 
medfinansiering ska förtydligas och förenklas. Statlig medfinansiering i anläggningar bör 
också kunna villkoras mot att en lokal eller regional transportplan finns antagen. 
Genomförandebeslut bottnar normalt i färdigbildade partnerskap. Incitament för privat 
medfinansiering kan kopplas till drifts- och intäktsrättigheter till anläggningen i fråga. 
Exploateringsavtal bör kunna omfatta medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar. 
Använd de erfarenheter som finns för att skapa balans mellan lönsamma investeringar och 
långsiktiga samhällsintressen. Ex. Oslo pakke 1-2-3, Göken 

2.5 Inför planeringsstöd för mindre kommuner utmed kollektivtrafiksstråk så att de 
resursmässigt kan genomföra sinsemellan samordnad översiktsplanering samtidigt med 
infrastrukturplaneringen och därmed styra upp bebyggelseutvecklingen så att 
kollektivtrafiken får underlag och dess potential utnyttjas. 
 

Effekt på kollektivtrafiken 
Med bättre samordning borde resultatet kunna visa sig relativt 
snabbt genom bättre utformade och resursmässigt starkare projekt 
som blir lättare att genomföra eftersom alla aktörer samverkar enat 
i och åt samma håll i projekten. 

Åtgärd 3: Utveckla en resurssnål samhällsplanering 

Bakgrund 

Erfarenheterna visar att konkurrens mellan kommuner, starka 
trender i företags och människors val av plats, mycket ofta gör att 
lokaliseringsprövningen, som är PBL: s grund för planmonopolet, 
görs utan de långsiktiga hänsynstaganden som PBL förutsätter 
kommer till stånd i en öppen och ansvarsfull planeringsprocess. 
Materiella regler kan användas för att minska det ’fria’ spelrum 
som praxis skapat idag. 

Förslag och motivering 

 
Det behövs skärpta materiella regler för tillämpning av PBL och 
omprövning av lokala normer som införts med stöd av lagstiftning. 
Processregler räcker inte för att nå målet om en hållbar 
samhällsutveckling. 
 
3.1 Gör kollektivtrafikförsörjningen till norm för tillkommande 

bebyggelse av större omfattning för att förändra strukturen i 
hållbar riktning! 

 
Följande frågor är viktiga exempel: 
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•  Personalintensiva och publiktunga verksamheter ska lokaliseras 
inom accepterat gångavstånd till station/hållplats i ortens 
huvudkollektivtrafiksystem. ”lokala normer” kan formuleras i 
ÖP redan nu och följas upp i detaljplaner och bygglov – men 
håller inte i praktiken eftersom kommunen inte klarar att hålla 
emot i dagens kultur. Sverige har i dag Europas högsta andel 
handel i stormarknadsform Ex. dansk och tysk lagstiftning 

•  Nytillkommande bebyggelse som inte förläggs där 
kollektivtrafiken redan är utbyggd ska försörjas med 
kollektivtrafik. Detta ska redovisas i detaljplanens 
genomförandedel s.k. grön resplan. Finansieringen, se 2.4. Ex. 
IKEA Bäckebol Göteborg 

•  Krav på utformning av tomtmark vid bygglovprövning måste 
likställa tillgängligheten för olika trafikslag. Det gäller 
bilparkering, cykelparkering, närhet till kollektivtrafik och ev. 
åtgärder som kan vidtas för att kompensera brister i något 
avseende. Om bilparkeringsnormer kan sänkas genom att t.ex. 
bilpooler införs eller genom att cykelparkeringar ordnas 
bekvämt ökar variationen och attraktiviteten i boendemiljöerna 
samtidigt som kollektivtrafiken blir konkurrenskraftigare. 

•  Transportplan (här avses t.ex. trafikstrategi enligt TRAST som 
närmast kan jämföras med det internationella begreppet 
Sustainable Urban Transport Plan, SUTP) bör regelmässigt 
upprättas och ingå i kommunens översiktsplan. Om det finns 
risk att miljökvalitetsnormer kommer att överskridas och där 
trafikförhållandena är huvudorsak till överskridandet ska 
transportplan (t.ex. enligt TRAST) med erforderliga 
åtgärdsplaner upprättas. Detta ska även krävas om avsteg görs 
från gällande riktvärden avseende t.ex. buller. 

•  Tydliggör kollektivtrafiken som ett allmänt intresse (och i 
förekommande fall som ett riksintresse) enligt 3 kap 
miljöbalken. Regeringen bör uppdra till trafikverken att i 
samverkan med Boverket och andra berörda myndigheter ta 
fram underlag enligt hushållningsförordningen för hur 
kollektivtrafikens intressen, särskilt nationella och regionala, 
ska tillgodoses i den fysiska planeringen.  

 
Effekt på kollektivtrafiken 
På längre sikt kommer bebyggelsestrukturen att ge underlag för en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik genom dels tätare bebyggelse, 
dels bättre utformade och anpassade lösningar till kollektivtrafiken. 
Detta gör i sin tur kollektivtrafiken attraktivare för resenären 
eftersom tillgängligheten förbättras. 
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Åtgärd 4: Förenkla lagstiftningen samt öka möjligheterna till 
samordning i processer som kräver beslut enligt flera lagar 

Bakgrund 

För att få tillstånd till infrastrukturanläggningar krävs att de 
genomgår de lagbundna planerings- och beslutsprocesserna. Dessa 
upplevs ofta som komplicerade och tungrodda för de inblandade 
och även svårbegripliga för utomstående intressenter.  

Förslag och motivering 

Planeringen av trafikanläggningar och den kommunala fysiska 
planeringen regleras i sidoordnade lagsystem som innebär att 
samordningsproblem uppkommer och tidsutdräkten ofta blir stor. 
Syftet bör vara att undvika dubblerade processer och 
dubbelprövningar och stärka möjligheterna till demokratiskt 
inflytande och helhetssyn på samhällsutvecklingen. Följande 
förslås därför: 
 
4.1  Skapa en övergripande bild av strukturutvecklingen i 

varje funktionell region. Gör det genom att utveckla RUP 
till att även omfatta en fysisk strukturplan som också 
innehåller en långsiktig och strategisk transportplan.  

4.2  Genomför Ansvarskommitténs förslag att RUP alltid ska 
åberopas i kommunens översiktsplan. På motsvarade sätt 
ska de kommunala översiktsplanerna påverka RUP. 
Relationen mellan RUP och regionplaneinstrumentet 
respektive översiktsplaneinstrumentet enligt PBL måste 
klarläggas i det fortsatta arbetet enligt Ansvarskommitténs 
betänkande.  

4.3  Tillämpliga delar av en förstudie eller väg- respektive 
järnvägsutredning ska kunna ske med stöd av en 
översiktsplaneprocess (ÖP eller FÖP). 

4.4  Undersök möjligheten att förenkla förfarandet vid 
upprättande av förstudier enligt VägL och JvL till att mer 
renodlat omfatta vad som krävs enligt miljöbalken.  
Viktigt är att förstudien klargör hur andra lösningar än 
infrastrukturbyggande har hanterats (4-stegsprincipen) och 
kommer att hanteras i det fortsatta arbetet. Om lagändring 
skett enligt 4.3 kan uppdelningen av ansvaret för SMB, MKB, 
förankring och samråd klargöras i förstudie. 

 4.5  En formell planprocess ska kunna åberopas för beslut 
(enligt PBL, VägL, JvL) Rättsverkande beslut med 
motsvarande miljöprövning som idag görs enligt VägL 
respektive JvL ska även kunna göras enbart med stöd av en 
genomförd detaljplaneprocess (enligt PBL) kompletterad med 
en utökad miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnad av 
trafikområden kan redan idag ske enbart med stöd av VägL 
respektive JvL. 
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4.6  Järnvägsplan skall inte behövas i tätort vid utbyggnader 
av nya spårburna kollektivtrafiksystem (om dp finns) 

4.7  Gör det möjligt att genomföra pilotprojekt med 
övergripande strategiska hållbarhetseffekter utan att de ska 
snubbla på suboptimeringar av olika sektorkrav. Kan kräva 
möjlighet till avsteg från vissa lagkrav. En förutsättning för 
detta bör vara att ha en transportplan som visar att 
pilotprojektet kan ge resultat.  

Effekt på kollektivtrafiken 

Förenklingar i planeringsprocessen förkortar tiden från idé till 
förverkligande. Det underlättar vidare för invånarna att engagera 
sig eftersom helheten kan presenteras. 

Åtgärd 5: Skärp processreglerna 

Bakgrund 

Idag finns det många gånger ett glapp i planeringen eftersom 
trafikens aktörer ofta saknas i den fysiska. Det ger upphov till 
brister ur kollektivtrafikhänseende. Det har hänt att en kommun 
planerar för ett stort nytt bostadsområde, och att 
trafikhuvudmannen inte sedan vill kollektivtrafikförsörja området 
på det sätt som var tänkt när området utformades. 

Förslag och motivering 

Det spelar ingen roll hur bra planerarna är om inte samspelet 
mellan trafik och bebyggelse tydliggörs och de olika aktörerna 
samarbetar. Redan i inledningsskedet bör infrastrukturens och 
trafikens aktörer involveras för att tillsammans utforma trafiknät 
och mobilitetsåtgärder för det aktuella området för att kunna skapa 
den trafik- och stadsmiljö som vi förtjänar. 
. 
5.1  Tydliggör krav på att trafikhuvudmannen ska ingå 

samhällsplaneringsprocessen. Uppdra samtidigt till 
trafikhuvudmannen att aktivt delta i kommunernas strategiska 
planering och stärk trafikhuvudmännens strategiska 
kompetens. 

5.2 Trafikkonsekvensutredningar ska vara en del av MKB tillplaner och program samt 
i tillståndsansökningar. Det är idag en brist att det i lagstiftningen inte tydliggörs att 
trafikkonsekvenserna av ett förslag eller en åtgärd skall identifieras, beskrivas och 
bedömas. Ex. Trast 2. 

Effekt på kollektivtrafiken 

Säkerställa att nya bostäder, verksamheter och arbetsplatser 
lokaliseras och utformas attraktivt även ur kollektivtrafiksynpunkt 
och att områdena blir kollektivtrafikförsörjda. 
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Åtgärd 6: Förbättra planeringsunderlagen  

Bakgrund 

Idag finns det ofta i brister i det underlag som planerarna använder 
vilket bl.a. leder till att planeringsunderlagen inte kommer upp till 
den kvalitet som är önskvärd för att beslutfattare ska kunna ta väl 
avvägda beslut. 

Förslag och motivering 

Med bättre underlag kan planerarna göra ett bättre arbete med att ta 
fram olika alternativ och som är anpassade till frågans art. 
6.1  Utveckla system för inhämtning av statistik och 

indikatorer för att ge tydligare underlag för bedömning av 
transportbehov och trafikkonsekvenser och effekter på hållbar 
utveckling. Skapa ett forskningsprogram som målinriktat 
utvecklar dessa frågor inom en femårsperiod. Ex. EU har 
initierat en hel del internationell forskning kring detta område 
och många indikatorer finns framtagna, flera av dessa är 
beskrivna i TRAST. En viktig och illustrativ indikator handlar 
om andelen kollektivtrafik i förhållande till andelen biltrafik. 
Att ta fram och följa upp denna indikator är idag förenat med 
stora kostnader (lokala resvaneundersökningar). 

6.2 Staten bör utveckla GIS-baserade basdata och en 
gemensam standard för landet som helhet - som kan 
användas för olika behovsbedömningar och prognoser på 
regional och kommunal nivå och för att göra geografiskt 
baserade analyser för funktionella regioner på olika nivåer 
oberoende av administrativa gränser. Ex Finland  

6.3 Komplettera användningen av och utveckla 
samhällsekonomiska modeller när det gäller 
systemlösningar. Stora strukturförändringar och större 
städers komplexa trafiksystem kräver breda angreppssätt. 
Modellerna måste kunna hantera komplexa projekts 
möjligheter att lösa transportproblem och uppnå uppställda 
samhällsmål. Dagens samhällsekonomiska modeller är mest 
lämpade att användas för att jämföra liknade projekt, t.ex. vid 
alternativjämförelser mellan olika förslag för förbättring av en 
anläggning.  

6.4 Ta fram kunskapsunderlag för att precisera hur 
kollektivtrafiken ska hävdas som riskintresse enligt 3 kap 
miljöbalken. 

 

Effekt på kollektivtrafiken – på kort och lång sikt 

Bättre underbyggda beslut leder till bättre kvalitet i 
kollektivtrafiken som i sin tur lockar till sig fler resenärer. 
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Åtgärd 7: Kompetensutveckling och kompetenscentrum 

Bakgrund 

Under senare år har stadsutvecklingen gått mycket snabbt. Det 
kräver - som framgår ovan - andra angreppssätt i planeringen än 
tidigare. I vardagsarbetet är det få som hinner ta till sig helt ny 
kunskap och på egen hand komplettera sin kompetens i den 
utsträckning som skulle behövas. Detta leder till att många goda 
exempel och mycket bra kompetens inte sprids eller utnyttjas på ett 
effektivt sätt, utan ”Business as ususal” fortsätter. 

Förslag och motivering 

Nya förhållningssätt kräver ny kompetens. Det handlar inte bara 
om att bevista konferenser eller liknande utan i hög grad om 
fortbildskurser som tydligt ökar förmågan att hantera en samordnad 
trafik- och bebyggelseplanering 
7.1 Sprid gjorda erfarenheter samlat och effektivt 

Genom sina nätverk bör trafikverken, Boverket och SKL 
samordnat sprida gjorda erfarenheter mellan olika parter med 
målet att förmedla kunskap om hur trafik- och 
bebyggelseplaneringen kan integreras. Ex. Den goda staden 
projektet mellan tre kommuner, trafikverken och Boverket 
samt SKL  

7.2 Genomför ett 5-årigt kompetensutvecklingsprojekt som 
väsentligt kan medverka i fortbildningen av planerare. 
Staten finansierar projektet (en centrumbildning av tillfälligt 
slag – c:a fem år gärna i nordiskt samarbete) med 50 %. 
Kommuner och branschorgan finansierar resten genom att 
skicka medarbetare till centrumet. Låt universitet/högskolor 
konkurrera om att utveckla ett slagkraftigt koncept som 
bygger på studier som omfattar mellan 5 och 10 poäng. Ex. 
NVF och nedlagda Nordplan. 
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Sammanfattning 

Allmänt: 
För att kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska kunna öka 
krävs att planering, utförande och uppföljning präglas av förståelse 
för kundernas situation och behov. 
Kollektivtrafikkunder kräver enkel, tydlig och trafikslagsoberoende 
information om resealternativ så att de kan fatta beslut om det 
lämpligaste sättet för resa i varje situation. Vidare kräver de att resa 
kan företas enligt den information som levererats. Inträffar 
störningar är kravet att information ska vara snabb, korrekt och 
förekommande samt att resurser och ansvar finns för att snabbt 
hantera inträffade störningar. 
 
Problembild: 
Det finns gott om information genom reseplanerarfunktioner, samt 
även goda möjligheter till bokning av biljetter. Trots detta uppfattar 
många potentiella kollektivtrafikkunder att sammanhängande 
information är svår att finna. Vidare upplever många resenärer att 
kvaliteten i kollektivtrafiksystemet är för låg, att man inte i 
tillräcklig omfattning kan lita på kollektivtrafiken. Detta handlar 
om grundläggande baskvalitet som att bussar och tåg kör enligt 
tidtabell och förtroendet bland resenärerna påverkas starkt negativt 
om detta inte uppfylls. 
 
Möjligheter: 
Genom att informera kollektivtrafikkunder och beslutsfattare om de 
goda initiativ som tagits, och den i många avseenden goda 
informationen om resmöjligheter som finns kan kollektivtrafikens 
andel av det totala resandet öka. Detta genom att de i många fall 
attraktiva möjligheter som erbjuds blir bekanta. 
 
Prioriterade åtgärder: 
För att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet och stärka 
resenärernas förtroende för kollektivtrafiken föreslår grupp 
”Funktionell kvalitet och störningshantering” prioriterade åtgärder 
inom följande områden: 

 Insatser för att förståelse för kundernas situation och behov 
ska vara styrande för arbetssättet hos samtliga aktörer inom 
kollektivtrafiken. 

 Förbättrad samverkan mellan operatörer, 
sektorsmyndigheter, lokala Trafikhuvudmän (THM) och 
organisationer som Samtrafiken m.fl. för att säkerställa 
funktionell kvalitet och störningshantering. 

 Insatser för att komma tillrätta med kapacitetsbrister inom 
de olika trafikslagens infrastruktur inklusive 
informationsarbetet och fordonstillgång. 
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 Insatser för att säkerställa att samtliga aktörer tar sitt ansvar 
för den funktionella kvaliteten i kollektivtrafiken. 

 
Mer i detalj så handlar det om att t.ex. 

 Synliggöra kundens behov och attityder genom ett 
systematiskt och kontinuerligt arbete med olika typer av 
kundundersökningar. Detta handlar såväl om utveckling av 
och bättre användning av SLTF:s Kollektivtrafikbarometern 
som om andra kompletterande kundundersökningar. 

 Skapa en grupp på nationell nivå för samverkan kring 
funktionell kvalitet i kollektivtrafiken. Denna ansvarar för 
att en gemensam bild med tillstånd och mål tas fram och 
kommuniceras. 

 Säkra fordonskvaliteten genom bättre förebyggande 
underhåll. Detta skall ske bl.a. genom bättre 
underhållsplanering, utvecklade underhållsavtal med 
entreprenörer och skärpta leveranskontroller. Vidare skall 
utnyttjandet av fordonen förbättras genom effektiva 
incitament för entreprenörerna. 

 Skärpta och utvecklade kvalitetskrav i upphandlingar av 
drift och underhåll av väg- och järnvägsanläggningarna. 

 Ökad operativ samverkan mellan aktörerna genom 
införande av s.k. TLS (trafikledningssamverkan). På detta 
sätt minskas risken för brutna anslutningar, bättre samlad 
information kan ges till resenären och kostnaderna för 
ersättningstrafik kan minskas. 

 (Fysiskt) samlade funktioner för hantering av samverkan 
och störningsinformation 

 Förbättrad utbildning av förare, tågvärdar, 
trafikinformatörer etc. i kundbemötande. 

 

Nuläge 

Funktionell kvalitet 
Kvalitet är ett omfattande begrepp. Kvaliteten på en vara (produkt 
eller tjänst, i vårt fall en resa) beror på en mängd faktorer. Enligt 
det synsätt på kvalitet som vi ansluter oss till så är kvaliteten 
synonymt med graden av uppfyllande av kundens behov och 
förväntningar1. 
 
Denna arbetsgrupp behandlar de elementära baskraven i 
kollektivtrafikens funktionella kvalitet, och hur störningar i den 
funktionella kvaliteten ska hanteras för att begränsa skadorna. 
Märk väl att dessa åtgärder på inget sätt är tillräckliga för att uppnå 
den övergripande målsättningen om höjd marknadsandel för 

 
1 Bergman & Klefsjö m fl 
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kollektivtrafiken, däremot är de nödvändiga för att kollektivtrafiken 
inte skall börja tappa resenärer.  
 
Tillförlitlighet, hela och rena fordon är exempel på elementära 
basfaktorer i kollektivtrafiken. Därför har vi föreslagit åtgärder 
företrädesvis inom dessa områden. Syftet med dessa åtgärder är att 
så långt det är möjligt förebygga och minimera antalet störningar i 
den funktionella kvaliteten. 
 
När något gått snett i den funktionella kvaliteten så är det av största 
vikt att så snart som möjligt försöka korrigera problemet samt visa 
engagemang och förståelse för kundens situation. I amerikansk 
tjänstekvalitetsforskning kallas detta område ibland för complaint 
management, och där betonas att verksamheten skall ta hand om 
kunden innan man börjar lösa störningen. Den som känner sig 
bekräftad och ser att företaget gör sitt bästa, allt som står i dess 
makt, för att lindra skadorna, den har också ett fortsatt högt 
förtroende för företaget. 
 

Störningshantering 
Förutom den kundvård som krävs för att återvinna kundens 
förtroende så är det också viktigt att anstränga sig för att minimera 
effekten av en störning.  
 
Järnvägstrafiksystemet är särskilt känsligt för störningar, många 
banor är enkelspåriga och kapaciteten är (framförallt i 
storstadsområden) hårt ansträngd. Därför är den nuvarande s.k. 
prioriteringsordningen vid trafikledning en källa till dagens 
problem inom kollektivtrafiken.  
 
Vidare så är det vid en störningssituation särskilt viktigt att agera 
och få ut information till resenärerna men även att vara lyhörda 
inför deras oro i situationen. Den lyhördhet som resenärerna 
efterlyser - tungt belägges detta i 
SLTF:s barometer - måste alltså börja redan i störningssituationen.  
 
Den personal som ansvarar för mötet med kunderna måste ha starkt 
kundfokus i sitt arbete och förstå vilka faktorer som driver 
kundernas nöjdhet. Detta gäller oavsett på vilket sätt mötet med 
kunden äger rum. Återkommande utbildning, uppföljning och 
återkoppling för att åstadkomma en utveckling av kundfokus är ett 
måste. 
 
Formerna för detta kan se olika ut beroende på vilken kanal som 
används för information. Gemensamt är att informationen oavsett 
om den ges indirekt genom telefon, SMS-tjänster, mail, webbsidor, 
reseplanerare, högtalare eller skyltar på stationerna eller direkt på 
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stationer eller ombord alltid ska fokusera på kundens situation och 
behov.  
 
Tekniska system ska vara anpassade efter dessa behov och krav 
från resenären. Plattformar och hållplatser är givna punkter där  
information ska kunna visas eller tillhandahållas på annat sätt. Inte 
minst gäller det helt övergivna hållplatser för bussar och tåg där 
oroliga personer kan bli stående länge och undra var deras tåg eller 
buss befinner sig. Ny teknik finns tillgänglig för att förse alla 
busshållplatser med batteridriven digital display för 
realtidsinformation mm. Viktigt är att inte låsa sig till system med 
bara mobiltelefonteknik. En annan viktig del i sammanhanget är att 
det finns nåbara kundtjänster via telefon dit man kan vända sig när 
man blir orolig, vilket är ett önskemål som framförs av resenärerna 
för en direkt dialog med ansvariga.  
 
Resenärerna kombinerar ofta färdmedel och vill kunna känna sig 
säkra på att anslutningarna fungerar. Detta ställer krav på 
samverkan mellan trafikföretagen, något som ofta upplevs som 
otillräckligt av resenärerna. Att systematiskt förbereda stört läge 
och inta resenärsperspektivet för att få en ökad känsla för hela 
resan och att den måste fungera även under störningar är 
nödvändigt för kollektivtrafikens utveckling. En ökad 
ansvarskänsla för resenären måste byggas upp tillsammans av de 
som levererar trafik. Det räcker inte med detaljkunskap om en viss 
del av resan. Åtgärder som ersättningstrafik för eventuellt inställt 
tåg eller service vid väntan på nästa tåg eller buss måste utarbetas 
och vara tydligt för resenären. Här handlar det om att agera 
proaktivt och förutseende för att minimera resenärens obehag.  
 
Av olika skäl (något som också behandlats vidare i arbetsgruppen 
”ansvar/roller/avtal” inom KOLL framåt) så saknas idag ofta 
incitament för ett service- och resenärsperspektiv i dialogen mellan 
resenär och trafikföretag. Detta gör ibland att trafikföretagets 
personal har en produktionsinriktad inställning istället för att först 
agera ur ett resenärsperspektiv. Det bör ingå i den utbildning i 
kundbemötande som krävs. Resenärsperspektivet kanske inte alltid 
är det som slutligen ska väga tyngst, men resenären måste känna att 
hans/hennes synpunkter har tagits på allvar. Om man väl känner sig 
förstådd kan man acceptera andra lösningar, men då är man 
behandlad med respekt, och irritationen över störningen minskar. 
 
Upphandling av tjänster ombord och på stationer eller 
bussterminaler kan i vissa fall leda till att den organisation som 
skapas blir alltför slimmad, helt enkelt av ekonomiska skäl. Den 
modell som alltför ofta används är kontraproduktiv utifrån 
perspektivet att resandet ska öka. En tydligare fokusering på ett 
ökat resande i upphandlingsskedet är ett måste. En utökad 
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funktionell syn ur ett resenärsperspektiv bör därför finnas med i 
processen vid utvärdering av anbud. Avtalsperioder ska också 
medge att leverantörer vågar satsa på utveckling och uppbyggnad 
av teknisk stödutrustning som inte tillhandahålls från THM, BV, 
VV eller kommuner. 
 
Klagomålshantering och återkoppling till resenär har ur ett 
resenärsperspektiv som sagts tidigare fått låga betyg i 
Kollektivtrafikbarometern generellt. Det gäller att resenären 
behandlas seriöst genom att förstå vikten av att resenären blir hörd 
och sedd för den man är, nämligen kund i en affärsrelation. Då 
gäller det att klagobrev måste besvaras inom en relativt kort tid, 
åtminstone måste ett bekräftande brev visa att klagobrevet 
inkommit och ska behandlas inom nära framtid. I dagsläget finns 
många exempel på trafikutövning som brister i detta på olika sätt. 
En studie i Japan har visat att en återkoppling till en grupp 
resenärer gett ett ökat resande i förhållande till en grupp resenärer 
som inte erhållit samma återkoppling fast inget reellt var genomfört 
i förbättringssyfte. 
 

Mål 
 
Målbilden för grupp funktionell kvalitet och störningshantering är 
att skapa förutsättningar för ökat kollektivresande genom att 
samtliga aktörer agerar med förståelse för kundernas situation och 
behov. En styrka i detta sammanhang är att framföra goda exempel 
på samverkan mellan aktörer som redan inletts, samt resultat i form 
av informationsåtgärder och förbättrad funktionell kvalitet. 
Mätbara mål är svåra att sätta upp men ett sätt skulle kunna vara att 
använda sig av SLTF:s Kollektivtrafikbarometern som innehåller 
historiskt mätbart material. De mätbara målens förväntade ökning 
varierar beroende på vilka faktorer som mäts, gemensamt för alla 
mätbara faktorer är att de ska ha en ur kundens perspektiv stabil 
ökning över tid.   

Framgångsfaktorer 
• Skapa gemensamma målbilder 

Genom att fokusera på resenär och en funktionell resa kommer 
kollektivtrafiken att utvecklas i takt med ökade krav på 
förbättringar som kommer resenären tillgodo. Att gå från ett 
produktionsinriktat synsätt med målsättningar för teknisk 
kvalitet till att mäta vad kunderna upplever är ett nödvändigt 
steg. En gemensam målbild som utgår från resenärens upplevelse 
skapar nödvändigt fokus på gemensam leverans till resenären, 
istället för fokus på den inre processen och affären mellan de 
aktörer som finns i systemet. Se Målsättning ovan.  
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• Använd pågående förbättringsprojekt i Mälardalen, Skåne 
och Västsverige och använd kunskapen om dessa projekts 
styrkor och insikter i övrigt.  

 
• Satsa på starka områden med stor 

potential/befolkningstäthet. 
 

• Förbättrad samverkan mellan operatörer, sektorsmyndigheter och 
intresseorganisationer som Samtrafiken m.fl. för att säkerställa funktionell kvalitet 
och störningshantering. 

 
• Utveckla arbetet med att nyttja Kollektivtrafikbarometern som ett underlag i analyser 

av den funktionella kvaliteten. 
 

Angreppssätt 
Med hjälp av en gemensam analys av styrkor och svagheter inom 
kollektivtrafiken har ett antal aktiviteter/åtgärder formats av 
arbetsgruppen. En ledstjärna i arbetet har varit att alltid utgå från 
fokus på kundernas behov genom att anlägga ett 
”resenärsperspektivet” som måste råda i planerandet och utförandet 
av kollektivtrafiken, nu och i framtiden.  Att ta del av pågående 
arbete inom områden som störningshantering och funktionell 
kvalitet hos Västtrafik, SJ, Banverk, Vägverk och Samtrafiken har 
lett oss till de åtgärder som vi nu föreslår 
 

Åtgärder Funktionell kvalitet 
 
Se bifogad excelfil eller nedan. 
 
1. Kapacitetsbrister infrastruktur  
Aktivitet: 
Följa upp de kapacitetshöjande åtgärder som görs i 
storstadsregionerna. Jämföra vad som gjorts i de olika regionerna 
och ta till vara de goda exemplen. Utifrån utfall i dessa 
uppföljningar genomföra de åtgärder som ger störst effekt med 
minst medel, både inom storstadsregionerna och i övriga Sverige. 
 
Kapacitetsbrister fordon 
 
Aktivitet 1 
Hitta incitament för att merutnyttja redan befintliga fordon, skapa 
ett vinna – vinna förhållande med entreprenörer så att turtäthet kan 
skapas. 
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Aktivitet 2 
Säkra fordonskvaliteten. Bättre planering och bättre avtal med 
underhållsleverantör, samt bättre uppföljning så att fordonsägarna 
verkligen får det underhåll de betalar för. Leveranskontroll.  
 
Aktivitet 3 
Vinteranpassade tidtabeller. Genom att anpassa 
fordonsanvändandet under de kritiska vintermånaderna i en lägre 
nyttjandegrad säkras den utlovade turtätheten och kunderna 
upplever kollektivtrafiken som tillförlitligare. 
 
Kapacitetsbrister resurser 
Aktivitet 
Analysera vilka gemensamma satsningar som kan genomföras för 
att säkra att kollektivtrafiken har de nödvändiga resurser som krävs. 
KY-utbildning? 
 
2. Dåligt utvecklad samordning mellan aktörer VV, BV, 
Operatörer, THM, Samtrafiken m.fl. 
Aktivitet 
Grupp skapas på nationell nivå för kollektivtrafiksamverkan i 
Sverige. Gruppen tar ansvar för att en gemensam bild av tillstånd 
och mål med effektsamband för åtgärder tas fram och görs känd. 
 
3. Idag ett utpräglat produktionstänk som måste vändas till ett 
kundfokustänk 
Aktivitet 
Kundens behov och attityder synliggörs genom att man 
systematiskt och kontinuerligt arbetar med kundsynpunkter genom 
olika typer av kundundersökningar. De områden inom funktionell 
kvalitet som får låga betyg åtgärdas.  SLTF:s 
kollektivtrafikbarometer kan utvecklas och utnyttjas bättre och 
kompletteras med andra typer av marknadsundersökningar 
(resvaneundersökningar, ombordundersökningar, fokusgrupper, 
kundpaneler etcetera) på regional och lokal nivå. 
  
4. Informationsbrist om trafikläget innan resan, kundens 
valmöjligheter 
Aktivitet 
Säkra att aktuell information finns i befintliga reseplanerare 
uppdateras en gång per dygn med kända förändringar, genom 
automatisk inläsning från uppgiftslämnare. Denna typ av 
uppdateringar ska tillgodose kundkraven på snabb, korrekt och 
effektiv trafikinformation innan resan. 
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5. Bristande tillförlitlighet i anläggningar – brister i 
förebyggande åtgärder, underhåll av infra 
Aktivitet 
Systematiskt arbete för att höja tillförlitligheten i anläggningen, 
med särskilt fokus på områden med mycket trafik. 
Prioritera banor med stort resande och prioritera ner underhåll där 
förutsättningar för konkurrenskraftig järnvägstrafik saknas. 
 
6. Kvalitetsbrister i tillförlitligheten, orsakat av bristfälligt 
fordonsunderhåll 
Aktivitet 1. 
Strukturerade och systematiska fordonskontroller vad avser 
funktion på utrustning, rent och helt inuti.  
Kvalitetskontrolluppföljning vad avser trafikföretagens 
fordonsunderhåll för service, trafiksäkerhet etc.  
 
Aktivitet 2 
Skärpta/utvecklade kvalitetskrav i upphandlingar av entreprenader 
drift och underhåll väg och järnväg. Bättre uppföljning av 
entreprenader. 
 

Åtgärder Störningshantering 
 
1. Bristfällig och dålig information till kund 
Aktivitet 
Införa samlade funktioner för hantering av kundinformation och i 
första hand störningsinformation, då bristen av detta är den klart 
mest kritiserade delen i Kollektivtrafikbarometerns 
kundundersökningar.  
Samordning mellan THM, Trafikföretag, Banverket, Vägverkets 
olika funktioner för trafiksamordning/trafikledning och 
kundinformation.  
 
2. Dålig samverkan mellan THM, BV, VV, Operatörer och 
övriga trafikföretag 
Aktivitet 1 
Ökad operativ samverkan mellan operatör, THM och deras 
entreprenörer. 
 
Aktivitet 2 
Banverket och Vägverket får i uppdrag att se över dagens 
samverkansformer och utarbeta nya vid behov. 
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3. Ta tillvara på vad kunderna tycker. Hur omsätta kunskap 
till handling, mäta och följa upp? Kollektivtrafikbarometern 
Aktivitet 
Öka kundorienteringen i kollektivtrafikbranschens övergripande 
arbete med kvalitet och störningshantering. 
Ökad användning av resultaten i Kollektivtrafikbarometern.  
 
4. Brister i störningsförberedelser, prognoser och 
valmöjligheter 
Aktivitet 1 
Reseplanerare bör förses med funktion där resenärer kan anmäla 
intresse av att få information om det inträffar att sökt/bokad resväg 
påverkas efter det att sökning gjorts och innan den planerade resan 
företas. 
 
Aktivitet 2 
1. Många störningar kan pareras genom att samtliga aktörer 
kvalitetssäkrar sin verksamhet så att störningar så långt som möjligt 
överhuvudtaget inte inträffar.  
 
5. Brist på personligt bemötande 
Aktivitet 1 
Ledsagare och resvärdar bör finnas på bytespunkter med uppgift att 
kunna kommunicera störningar i trafiken med resenärer direkt på 
perrong eller stationsområde el liknande plats.  
 
Aktivitet 2 
Öka kundorienteringen i trafikhuvudmännens, operatörernas och 
sektorsmyndigheters operativa arbete med kvalitet och 
störningshantering. 
 
6. Översyn av prioriteringsordning på järnväg 
Aktivitet 
Ändra de operativa prioriteringsriktlinjerna för tågtrafiken så att de 
bättre svarar mot dagens behov. Dagens prioriteringsordning 
innebär att ett rättidigt tåg har företräde mot ett försenat, oavsett 
konsekvenser för kund. Detta anser vi i vissa fall leda till en 
produktionsorientering i den operativa trafikledningen som bör 
vändas till resenärsorientering.  
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