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Programmet för dagen 

 Välkomna - inledning  

 Exempel på remissvar 

 Arbete under remissperioden 

 Samtal kring hur vi i regionen 
gemensamt ska uppfylla målen i 
trafikförsörjningsprogrammet 

 Remissvar och förslag på ändringar i 
trafikförsörjningsprogrammet 

 Gruppdiskussioner om fortsatt arbete 
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PROCESSEN MOT NYTT 
TFP 

Anna Bruzaeus, Trafikförvaltningen 

2016-11-25 
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Tillbakablick 
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Uppföljning 
av befintligt 
TFP vt-14 

Inledande 
dialoger  

ht-14, vt-15 
 

Samråd 
feb-mar -16 

Remiss  
juni – sept  

-16 



Återstående arbete 

2016-11-25 
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24 november: 

Remisskonferens 

Dec-jan: 
Färdig-ställande 

av förslag på nytt 
TFP 

Feb: 
 Beslut i TN 

Våren 2017: 
Beslut i 

landstings-
fullmäktige 



EXEMPEL PÅ REMISSVAR 

2016-11-25 
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Exempel på remissvar 

 Kollektivtrafikant Stockholm/Resenärsforum – 
Anders Björkström 

 Södertörnskommunerna – Mats Johannesson  

 Stockholm Nordost – Shula Gladnikoff  

 Strömma Turism & Sjöfart – Magnus Lövgren    

2016-11-25 
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Resenärs   Forum 
 

Sveriges enda nationella konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer 

 



Resenärs   Forum 
 

Kollektivtrafiken möjliggör rörlighet för alla 

Urbaniseringen kräver fler yteffektiva transporter 

Attraktiv pendling kan utnyttja närliggande städers samhällsservice 

 



Resenärs   Forum 
 

Opålitlig trafik och bristfällig information 

Trängsel 

Svårigheter att betala 

 





Resenärs   Forum 

 

Förstudie om förstärkt resenärsorganisation publicerad 

93% anser att det bör finnas en inflytelserik resenärsorganisation 

50% av trafikföretagen saknar tillräcklig information om resenärernas behov 

97% anser att en resenärsorganisation bör samla och sprida kunskap om resenärerna 

 

 



Resenärs   Forum 

 

En förstärkt resenärsorganisation bör 

Bevaka kollektivtrafikresenärernas intressen och rättigheter 

Bistå med faktabaserat underlag om resenärernas behov vid samråd och i remisser 

Stödja enskilda/resenärsgrupper för att påverka kollektivtrafikens utbud/kvalité 

Vara finansierad av staten under en uppstartperiod  

 

Passagerpulsen - Danmark 

Staten finansierar huvudparten genom danska oljefonder totalt 30 miljoner DKK 

Organisationen sorterar under Forbrugarrådet (Sveriges konsumenter) 

Sekretariat med 8 anställda 

 

 



Resenärs   Forum 

 

Vårt remissvar på SLL trafikförsörjningsprogram 

Påverka de ekonomiska incitamenten för större andel kollektivtrafik (fordonsneutralt 

reseavdrag, parkeringsprissättning) 

 

Bevaka kollektivtrafikens intressen i kommunernas och statens infrastrukturplanering 

(bussfiler, signalprioritering, depåer)  

 

Påverka utvecklingen av samhällsekonomiska modeller (idag värderas 

kollektivtrafikanters restid lägre än bilisters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resenärs   Forum 

 

Attraktivitet 

Attraktiv kollektivtrafik bästa sättet att locka bilister (spårtrafik, båttrafik) 

 

Enkelt biljettsystem nödvändigt för att attrahera nya resenärer (kontokortsbetalning på 

bussar, gemensamt kort för all kollektivtrafik i Sverige, Londonmetoden kan kombineras 

med andra kommersiella aktörer) 

 

God turtäthet, komfort och sittplatsgaranti  

 

Erbjud laddmöjlighet samt Wifi på stationer och i fordon 

 

 

 

 

 

 



Resenärs   Forum 

 

Information & hållbara transporter 

Tryckta kartor, tidtabeller och vägvisning krävs för resenärer utan smartphone 

 

SLL bör även stödja initiativ som underlättar för cykel- och gångtrafik (bl.a. tillåta cyklar i 

kollektivtrafiken) 

 

Arlandaavgiften hämmar kollektivtrafikandelen 

 

 



Resenärs   Forum 

 

Övriga förslag 

Tillvarata Karlbergs station för regional pendling 

 

Förläng Roslagsbanan till Arlanda 

 

Pendeltåg/Roslagsbana Stockholm C-Karlberg-Hagastaden-Universitet 

 



Resenärs   Forum 

 

 



Södertörnskommunernas synpunkter i remissvaret: 
 

Vi saknar en tydlig målbild för 2030 

 

Hela-resan-perspektivet och målmodellen är bra 

 

Vi vill se en tydligare ansvarsuppdelning 

 

Viktigt att kollektivtrafiksatsningarna stöder bostadsbyggandet 

 

Behov av ett utvecklat och tätare stombusslinjenät på Södertörn 

 

Mål för restidskvoter mellan noder/tätorter och Stadskärnor 



  Gärtuna 

Södertälje 

Tumba Kungens 

kurva 

Länna 

Haninge  

Karolinska 

Flemingsberg 

Scania 

Södertälje 

Arlanda 

Ronna 12 18 19 31 23 7 49 

Haninge 36 28 21 6 20 32 42 

Storvreten 15 4 12 24 9 14 43 

Skärholmen 22 12 3 17 12 15 34 

Hallunda 19 8 8 20 12 12 37 

Tyresö 39 32 24 18 28 35 46 

Huddinge 24 12 12 15 5 20 39 

Nynäshamn 44 42 42 27 42 47 1:03 

  Gärtuna 

Södertälje 

Tumba Kungens 

kurva 

Länna 

Haninge  

Karolinska 

Flemingsberg 

Scania 

Södertälje 

Arlanda 

Ronna 31 41 1:30 1:45 48 32 52 

Haninge  1:08 43 49 19 32 1:23 1:02 

Storvreten 37 5 58 1:20 32 47 1:12 

Skärholmen 1:06 33 3 1:02 24 1:24 1:40 

Hallunda 43 14 19 1:20 21 58 1:08 

Tyresö 1:23 58 1:01 53 52 1:39 1:04 

Huddinge  35 10 32 49 8 45 46 

Nynäshamn 1:48 1:23 1:33 1:20 1:16 1:58 1:12 

< 30 min 

30-45 min 

45-60 min 

> 60 min 

Restider 

med bil 

Restider med 

kollektivtrafik 

Vem är kollektivtrafiken till för? 



Vem väljer att åka kollektiv om det tar mer 

än dubbelt så lång tid? 

likvärdigt 

< 50% 

50-100% 

> 100% 

  Gärtuna 

Södertälje 

Tumba Kungens 

kurva 

Länna 

Haninge  

Karolinska 

Flemingsberg 

Scania 

Södertälje 

Arlanda 

Ronna               

Haninge                

Storvreten               

Skärholmen               

Hallunda               

Tyresö               

Huddinge                

Nynäshamn               



2012-02-10 



Mål på lång sikt - mot 2050 

1. En tillgänglig region med god livsmiljö 

2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande 
region 

3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

4. En resurseffektiv och resilient region 



Vision: ”Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart 
transportsystem bidrar till att Stockholm är 
Europas mest attraktiva storstadsregion” 
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Ökat kollektivt resande 
• Utmaningar att uppnå till 2020 

• Högre ambition till 2030 

• Utvecklade tvärförbindelser viktiga 

• Måltal utvecklas  

– Trängsel och komfort 

– Restidskvot 

– Attraktiva och bekväma bytespunkter 

• Regionens ytterområden 
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Smart kollektivtrafiksystem 

• Behov av kollektivtrafik på landsbygden 

• Enhetligt biljettsystem för Waxholmsbolaget 
och övrig kollektivtrafik 
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Attraktiv region 

• ”Sammanhållet” och ”tillväxtskapande” inte 
underordnat ”resurseffektivt” 

• Roslagsbanan mellan regionala stadskärnor 

• Långsiktig plan för finansiering drift och 
investering 

• Fler konkreta måltal, främst ”tillväxtskapande” 

• Saknas mål om förseningar och robusthet 
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Viktigt!  
• Hur ska målen uppnås? 

• Kontinuitet och förutsägbarhet 

• Systemsyn och sammanhållen kollektivtrafik 

• Utveckling av ett tillväxtskapande 
kollektivtrafiksystem i bättre samspel med 
aktörer 

• Beskrivning av 2030 kompletteras med 
Sverigeförhandlingen och Roslagsbanan till 
Arlanda 

28 
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Stockholm Nordost 
består av kommunerna 

• Danderyd,  

• Norrtälje,  

• Täby,  

• Vallentuna,  

• Vaxholm och  

• Österåker.  
    



STRÖMMA TURISM & 
SJÖFART  

2016-11-25 
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B E N S T R Ä C K A R E 

2016-11-25 
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FORTSATT ARBETE UNDER 
REMISSPERIODEN 

Helen Maalinn och Anna Bruzaeus, Trafikförvaltningen 

Jenny Widell, SWECO 

2016-11-25 
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Vad vi ska prata om 

 Enkäten om måltalen 

 Ungdomsdialogen 

 Samråd med trafikoperatörer 

 Hållbarhetsbedömningen 

2016-11-25 
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Enkäten om måltalen 

 Målgrupp: Alla remissinstanser 

 Svarsperiod: 9-22 november 

 Antal inkomna svar: 89 st (43%) 

 Frågor kring: 

– Trygghet 

– Tillgängligt (förändringen av 
måltalet) 

– Säkerhet 

– Resurseffektivitet 

 

2016-11-25 
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Förslag Tryggt 

2016-11-25 
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Nuläge (2015) Förslag  
Mål 2020 

Förslag  
Mål 2030 

Andel trygga resenärer i allmän 
kollektivtrafik på land* 

74% 79% 84% 

Andel trygga resenärer i allmän 
kollektivtrafik på vatten* 

96% 96% 96% 

Andel trygga resenärer i särskild 
kollektivtrafik* 

71% 76% 84% 

Andel nöjda resenärer i 
regionaltågstrafiken 

55-65% Utredning pågår 

Andel resenärer som känner sig trygga på 
väg till/från kollektivtrafiken 

67% 73% 80% 

*) Avser även vistelse på hållplatser, stationer, bryggor eller på-/avstigning av färdtjänstfordon 

Tycker du att föreslagna målnivåer är rimliga? 

Ja: 56 % 
Nej: 33 % 
Vet inte: 11 % 



Förslag Tillgängligt 

2016-11-25 
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Nuläge (2015) Förslag  
Mål 2020 

Förslag  
Mål 2030 

Tillgängliga fordon och fartyg Utredning pågår 100% 

Tillgängliga stationer, hållplatser och 
bryggor 

Utredning pågår 
 

100% 

Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt Nollmätning 
2018 

*) 100% 

*) Trafikförvaltningen har för avsikt att genomföra mätningar 2018, 2022, 2026 och 2030 

Accepterar du denna förändring av måltalet för 
tillgänglighet? 

Ja: 69% 
Nej: 20% 
Vet inte: 11% 



Förslag Säkert  

2016-11-25 
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Nuläge 
(2015)* 

Förslag  
Mål 2020 

Förslag  
Mål 2030* 

Antalet allvarligt skakade i spårtrafiken ska 
minska 

17 Utredning pågår 

Antalet omkomna i spårtrafiken ska minska 27 
 

Utredning pågår 

Antalet omkomna och allvarligt skadade i 
den upphandlade spårtrafiken ska minska. 1,53 Utgår 

Minskning av 2015 
års värde med 

50% 

*) Antal händelser per miljon tågkilometer 

Accepterar du denna förändring av måltalet för 
säkert? 

Ja: 55% 
Nej: 24% 
Vet inte: 22% 



Resurseffektivt 

 Kostnadseffektivitet 

 Efterfrågeeffektivitet 

 Utbudseffektivitet 

 

 Kostnadsutveckling 

 Beläggningsgrad 

2016-11-25 
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Accepterar du denna 
förändring av måltalen för 
resurseffektivitet? 

Ja: 52 % 
Nej: 20 % 
Vet inte: 27 % 



Ungdomsdialogen 

2016-11-25 
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Ungdomsdialogen på 
festivalen We Are Sthlm 
2016, fokus på trygghet 
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Återkommande förslag: 

 Personalens och 
medresenärers närvaro 

 Gott bemötande 

 
Vad får dig att känna dig trygg i 
kollektivtrafiken? 204 idéer 



2016-11-25 
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Återkommande förslag: 

 Fler trygghetsresurser 
på kvällarna  

 Personalens och 
medresenärers närvaro 

 Wifi 

 

 
Vad kan SL göra för att du ska känna dig mer 
trygg när du reser med oss? 93 idéer 



Samråd med trafikoperatörer 

 Syfte 
Att ge de trafikoperatörer som så 
önskar möjlighet att träffa 
trafikförvaltningen för ett enskilt 
samråd.  

 

 Totalt 10 företag 

 Buss: 2  

 Spår: 2  

 Taxi: 3 

 Vatten: 3 

 

2016-11-25 
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VAD? 

 Trafikförsörjnings-
programmet 

 Trafikförvaltningen 

 Kommuner 

 Myndigheter 

 Trafikoperatörer 

 Mfl… 

2016-11-25 
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HUR? 



Axplock från samråden 

 Poängtera att kollektivtrafikens marknadsandel är 
relativt bilen och inte relativt kommersiell 
kollektivtrafik, gång och cykel 

 Målmodellen: 
– Mer visionär 
– Prioritering mellan målen 
– Hur kommer innovativa färdmedel in i modellen? 

 Respeng 
 Även kommersiell trafik i reseplaneraren, 

tidtabeller, broschyrer mm 
 Taxi: stora upphandlingar. Dela upp avtalen i 

mindre delar 
 

2016-11-25 
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HÅLLBARHETSBEDÖMNI
NG AV  
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSP
ROGRAMMET 
 

2016-11-25 
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Syfte och mål 

• Hållbarhetsbedömningen är 

tänkt att bli en del av 

beslutsunderlaget vid 

fastställande av programmet  

• Bedömning om och på vilket 

sätt genomsyrar hållbar 

utveckling det reviderade 

programmet 

• Identifiering av vad som 

eventuellt saknas och ge input 

till revideringsprocessen  

 
2016-11-25 
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Metod 

• Finns ingen given metod för denna typ av 
bedömning 

 

• Genomförts några hållbarhetsbedömningar av 
kommuners översiktsplaner, men inte av 
Trafikförsörjningsprogram eller regionala planer 

 

• Inte bedömt om TFPs mål kan nås, utan bedömt 
om målen bidrar till hållbarhetsmål 

 

• 3 hållbarhetsperspektiv: Social, ekologisk och 
ekonomisk  

 

• Ekonomisk hållbarhet – saknas vedertagen 
definition och svårt att bedöma 

 

• Utgångspunkt FNs 17 globala hållbarhetsmål 

 2016-11-25 
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Globala målen för hållbar utveckling – 17 mål och 169  
delmål (13 mål och 37 delmål) 
 

2016-11-25 
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Om och hur mycket bidrar TFPs mål till FNs globala 
hållbarhetsmål? 

• Speglat och bedömt TFPs mål mot FNs 

mål 

 

 

• Utgått ifrån TFPs nedbrutna mål 

 

• Tolkat FNs mål och satt in i ett Sverige 

och Stockholm-sammanhang samt 

med fokus kollektivtrafik 

 

• 3 bedömningsnivåer samt ”ej relevant” 

och ”lucka” 

 

 

 

2016-11-25 
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Mål TFP    Globala mål för 
hållbar utveckling 
1. Smart 
kollektivtrafiksystem 

a. Miljöanpas
sat 

b. Säkert 
c. resurseffek

tivt 

2. Ökat kollektivt 
resande 

 a. 
konkurrenskraftigt 

 b. tryggt 

 c. tillgängligt 

3. Attraktiv region 

 a. pålitligt 

 b. 
sammanhållet 

 c. 
tillväxtskapande 

  

2016-11-25 
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3. Hälsa och välbefinnande 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringen 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

16. Fredliga och inkluderande 

samhällen 



Mål TFP    Globala mål för 
hållbar utveckling 

1. Smart kollektivtrafiksystem 

a. Miljöanpassat 

b. Säkert 

c. resurseffektivt 

2. Ökat kollektivt resande 

 a. konkurrenskraftigt 

 b. tryggt 

 c. tillgängligt 

3. Attraktiv region 

 a. pålitligt 

 b. sammanhållet 

 c. tillväxtskapande 
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3. Hälsa och välbefinnande 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringen 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 



Hur väl bidrar TFP till hållbar utveckling? 

Starkt bidrag 

Svagt bidrag 

2016-11-25 
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Identifierade luckor i TFPs mål, perspektiv 
som saknas: 

• Klimatanpassning 

• Hållbar konsumtion 

(Leverantörskedjan) 

• Resurseffektivitet gällande naturresurser 

• Sociala aspekter (jämställdhet, rättvisa 

mm) 

• Folkhälsa 

• Biologisk mångfald 

 
 

2016-11-25 
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Slutsatser 

• Det går att göra en hållbarhetsbedömning 
av ett trafikförsörjningsprogram 

 

• Bedömning av ekonomisk hållbarhet är 
svårt 

 

• Många av TFPs mål bidrar till att nå de 
globala målen för hållbarhet, men det finns  
luckor (förbättringspotential) 

 

• Nedbrutna målen gällande miljöanpassat 
och konkurrenskraftigt ger stort bidrag  

 

• De strategiska ställningstaganden behöver 
inkorporeras med målmodellen 

 

2016-11-25 
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L U N C H 

 Plan 7 

 Restaurang Arena 

 

 Återsamling kl 12:10 

2016-11-25 
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HUR KAN VI I REGIONEN 
GEMENSAMT UPPFYLLA 
MÅLEN I TFP? 

2016-11-25 
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Samtal mellan 

 Stockholms läns landsting – Jens Plambeck  

 Trafikverket – Helena Sundberg  

 Södertälje kommun – Mats Johannesson 

 Upplands Väsby kommun – Fredrik Drotte 

 Nobina – Daniel Mohlin 

2016-11-25 
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Målmodellen i remissversionen 

2016-11-25 
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REMISSVAR OCH FÖRSLAG 
PÅ ÄNDRINGAR I TFP 

Helen Maalinn och Anna Bruzaeus, Trafikförvaltningen 

2016-11-25 
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Vad vi ska prata om 

 Remissen – vad säger svaren? 

 Förslag på förändringar 

2016-11-25 
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VAD SÄGER SVAREN? 

Remissen 

2016-11-25 
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52 inkomna svar 

 Kommuner: 25 ink gemensamma svar 

 Angränsande län: 6 

 Handikapporganisationer: 3 

 Pensionärsorganisationer: 2 

 Resenärsorganisationer: 6 

 Trafikoperatörer: 4 

 Myndigheter: 2 

 Övriga: 4 

2016-11-25 
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Mål för kollektivtrafiken 2030 

 Förtydliga och utveckla 
– Höj ambitionsnivån 
– Prioritering mellan mål 
– Viktigt att resurseffektiviteten inte styr mot 

trafikneddragningar 
– Viktigt att mäta nya resenärer och konkurrenskraften jämfört 

med bilen 
– Restidskvoter, fler och ambitiösare 

 
 Fler och nya 

– Pålitlighet och punktlighet (kontinuitet och förutsägbarhet) 
– Upplevd service och bemötande (färdtjänsten) 
– Tillståndstid/ansökan gällande färdtjänsten 
– Trängsel och komfort 
– Tillväxtskapande, fler 

2016-11-25 
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Strategiska ställningstaganden 

 Förtydliga och utveckla 

– Samverkan: ansvarsfördelning 

– Innovativt tänkande och arbetssätt: digitalisering 
och delningsekonomi, nya trafikslag och flexibilitet 

– Hela resan: infartsparkering, cykel, samordning och 
tillgänglighet i sjötrafiken 

 

 Nytt 

– Enkelt: biljettsystem, information, enkla byten 

 

2016-11-25 
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Övergripande 

 Förtydliga och utveckla 
– Trafikeringen av nybyggda områden (målkonflikt 

med resurseffektivitet) 

– Beskrivning av genomförandet av programmet 

– Landsbygdsperspektivet 

– Måltalen är vägledande för kommersiell trafik och 
styrande för upphandlad trafik 

– Kopplingen till övriga strategiska dokument 

 

 Allmän trafikplikt – resenärer/kommuner och 
trafikoperatörer tycker olika 

2016-11-25 
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FÖRSLAG PÅ 
FÖRÄNDRINGAR 

Remissen 

2016-11-25 
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Nytt inledande kapitel som förklarar 

 Syftet och omfattningen 
Trafikförsörjningsprogrammets syfte är att 
svara på frågan - Vad ska uppnås? 
 

 Koppling till övriga strategiska dokument 
 

 Genomförandet av programmet 
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Mål för kollektivtrafiken 2030 

 Högre ambitionsnivå för målen, nöjdheten 
 Förtydliganden i text, nedbrutna mål och måltal 

(t.ex. jämställdhet och jämlikhet, restidskvot) 
 Förslag på att prioritering mellan målen görs i 

respektive projekt 
 

 Nya måltal 
– Ökat kollektivt resande: Punktlighet (upphandlad 

kollektivtrafik) 
– Attraktiv region: Pålitlighet (handlar om TF som aktör, 

kommunindex) 
– Eventuella nya måltal från RUFS 2050, t.ex. 

tillgänglighet till Arlanda (Attraktiv region)  

2016-11-25 
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Strategiska ställningstaganden 

 Förtydliga och utveckla 
– Samverkan och ansvarsfördelning 
– Innovativt tänkande och arbetssätt: digitalisering och 

delningsekonomi, nya trafikslag och flexibilitet 
– Hela resan: infartsparkering, cykel, samordning och 

tillgänglighet i sjötrafiken 
 

 Nya ställningstaganden  
– Enkelt som syftar till att det ska vara enkelt att resa 

och köpa biljett 
– Riskförebyggande arbetssätt som inkluderar 

klimatanpassning och socialt ansvar i 
leverantörskedjan 
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Övriga förändringar 

 Förtydliganden med avseende på: 

– Trafikeringen av nybyggda områden (målkonflikt 
med resurseffektivitet) 

– Landsbygdsperspektivet 

– Att måltalen är vägledande för kommersiell trafik 
och styrande för upphandlad trafik 

– Vikten att kommunicera/marknadsföra 
kollektivtrafiken som ett hållbart val. 
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Förslag till reviderad målmodell 

2016-11-25 
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GRUPPDISKUSSIONER 

2016-11-25 
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Instruktion 

 Diskussion i grupper om 4-6 personer 

 Fråga 1: Vilka är era tre viktigaste 
medskick i arbetet med att färdigställa 
nytt trafikförsörjningsprogram? 

 Fråga 2: Hur skulle ni vilja implementera 
TFP i era organisationer?  

 Formulera tre konkreta medskick. 

 Utse någon som dokumenterar och 
presenterar era förslag. 
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AVSLUTNING 
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Syftet med dagen har varit 

 Att återkoppla 

 Att berätta om: 

– Enkäten om måltalen 

– Ungdomsdialogen 

– Samråd med trafikoperatörer 

– Hållbarhetsbedömningen 

– Inkomna remissvar och hanteringen av 
dessa 

 Att sätta igång en process om fortsatt 
arbete 
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TACK FÖR IDAG! 
Maila gärna inspel till anna.bruzaeus@sll.se 
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