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Förord 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste 

styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med programmet är att 

fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, som ska ligga till 

grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas.  

 

Stockholms läns landstings första trafikförsörjningsprogram antogs 2012. Just 

nu pågår en revidering av programmet för att hålla det aktuellt och anpassat till 

förändrade förutsättningar.  

 

En viktig del i processen att revidera trafikförsörjningsprogram är samråd, 

vilket också är ett krav i kollektivtrafiklagen (Lag 2010:1065, 2 kap. 9 §). Under 

februari och mars 2016 genomfördes därför sammanlagt tretton samråd med 

länets kommuner, andra myndigheter, angränsande län, trafikoperatörer 

resenärsorganisationer och intresseorganisationer för tillgänglighetsfrågor.  

 

Det var många intressanta diskussioner under samråden. Fokus för denna 

samrådsredogörelse är dock att återge det som haft direkt bäring på 

förändringar i trafikförsörjningsprogrammet. För den intresserade finns 

anteckningar från samtliga samråden hos trafikförvaltningen.  

 

Samråden leddes av en grupp från trafikförvaltningen bestående av Christian 

Arntzen, Anna Bruzæus, Cecilia Bostorp, Johan Böhlin, Helena Gozzi, Charlotta 

Hök, Ditte Kahlström Jansson, Melker Larsson, Christian Lööf, Helen Maalinn, 

Ylva Preutz Papantoni och Karolina Åström Eriksson.  

 

Vi vill tacka samtliga som deltog på samråden för värdefulla synpunkter och 

förslag i arbetet med revideringen av Stockholms läns regionala 

trafikförsörjningsprogram. 

 
Jens Plambeck 

Chef Strategisk utveckling 
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Sammanfattning 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste 

styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med programmet är att 

fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, som ska ligga till 

grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas.  

Stockholms läns landstings första trafikförsörjningsprogram antogs 2012. Just 

nu pågår en revidering av programmet för att hålla det aktuellt och anpassat till 

förändrade förutsättningar.  

En viktig del i processen att revidera trafikförsörjningsprogram är samråd, 

vilket också är ett krav i kollektivtrafiklagen (Lag 2010:1065, 2 kap. 9 §). Under 

februari och mars 2016 genomfördes därför sammanlagt tolv samråd om 

vardera två timmar med länets kommuner, andra myndigheter, angränsande 

län, trafikoperatörer, resenärsorganisationer  och intresseorganisationer för 

tillgänglighetsfrågor. Utöver dessa samråd genomfördes ett temasamråd om 

bebyggelse och infrastruktur.  

Samråden fokuserade på de förändringar och tillägg som föreslås till det 

reviderade trafikförsörjningsprogrammet: 

 Hållbar utveckling 

 Reviderad målmodell 

 Utveckling av ”hela resan” 

 Resurseffektivitet  

Samrådsmötena tog alltså inte upp alla frågor som finns med i remissversionen 

av trafikförsörjningsprogrammet, utan framför allt det som är nytt.  

Sammanfattningsvis hade samråden följande inverkan på målmodellen i 

trafikförsörjningsprogrammet: 

 

 Det övergripande målet ”nöjda resenärer” byttes till ”ökat kollektivt 

resande” för att omfatta alla resenärer, dvs även de potentiella 

(bilisterna).  

 Både under samråden och i invånardialogen lyftes vikten av att 

kollektivtrafiken är snabb (helst snabbare än bilen), har hög turtäthet, 

upplevs som enkel och prisvärd. Dessa faktorer är olika delar av 

konkurrenskraft. Därför lades konkurrenskraft in som ett nedbrutet mål 

under ”ökat kollektivt resande”. 
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 Tillgänglighet (för personer med funktionsnedsättning) handlar om att 

vilja resa med kollektivtrafiken och flyttades därför från det 

övergripande målet ”smart kollektivtrafiksystem” till ”ökat kollektivt 

resande”.  

 Under flera av samråden framfördes att säkerhet hör ihop med 

kollektivtrafiksystemet. Detta nedbrutna mål flyttades därför från ”ökat 

kollektivt resande” till ”smart kollektivtrafiksystem”. 

 På flera av samråden ställdes frågan vad är det som är stabilt? Regionen 

eller kollektivtrafiksystemet? En tillväxtskapande region växer, så 

systemet kan inte ligga fast och vara stabilt över tid enligt deltagarnas 

åsikt. Det är däremot viktigt att kollektivtrafiksystemet är förutsägbart 

och pålitligt. Mot bakgrund av detta flyttas pålitligt från ”ökat kollektivt 

resande” till ”attraktiv region” och ersätter därmed ”stabilt över tid”. 

Målmodellen bygger på ett antal strategiska ställningstaganden, som 

genomsyrar samtliga mål i modellen. Dessa ställningstaganden diskuterades 

under samråden, men kallades då för övergripande principer.  

 

De strategiska antagandena/övergripande principerna i 

trafikförsörjningsprogrammet är: 

 

 Samverkan 

 Fokus på hållbar utveckling; socialt, ekologisk och ekonomisk 

 Normkritiskt förhållningssätt 

 Fokus på ”hela resan” 

 Innovativt tänkande och arbetssätt 

 Ständiga förbättringar 

 Riskförebyggande tänkande och arbetssätt 

 

Det som tydligt framkom under samråden var att deltagarna stödde dessa 

antaganden/principer och betonade vikten av samverkan och ansvarsfördelning 

mellan länets aktörer för att uppnå ett ökat resande med kollektivtrafiken.  
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1 Invånardialog 

En del i samrådet bestod i att samla in synpunkter och förslag från invånarna i 

Stockholms län. Detta avsnitt beskriver resultatet från undersökningen samt 

hur den genomfördes. 

 

1.1 Om undersökningen 

Syftet med undersökningen var att få fram vad som kan få länets invånare att 

resa mer med kollektivtrafiken. Målet var att fånga invånarperspektivet inom 

ramen för revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

 

Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät till länets invånare. 

Alla som ville kunde under perioden 18 januari till 7 februari 2016 besvara 

enkäten. För att synliggöra den genomfördes kampanjer i följande medier under 

perioden:  

 

 Digitala annonser - mobilannonsering på de tre nyhetssidorna 

Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. 

 Facebook – sponsrat inlägg på SL:s konto. 

 Annons Metro – en helsida per vecka.  

Frågorna i enkäten hade fokus på utveckling och handlade om vad som är 

viktigast när invånarna åker kollektivt (utöver det uppenbara som trygghet och 

pålitlighet), vilken förbättring invånarna helst skulle vilja se, hur helheten – 

”hela resan” – skulle kunna utvecklas för att förenkla invånarnas vardag samt 

hur länets aktörer kan få invånarna att välja kollektivt ännu oftare. 
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Figur 1 Två exempel på hur kampanjen synliggjordes i media. 

 

1.2 Sammanfattning av resultaten 

Sammanlagt inkom drygt 20 000 enkätsvar. Det är tydligt att ämnet engagerar 

då det förekom långa beskrivningar, kraftfulla uttryck, utropstecken med mera. 

Antalet öppna kommentarer blev cirka 25 000, vilket är ovanligt mycket. I en 

stor andel av kommentarerna uttrycker respondenterna starka känslor och 

önskemål med beräkningar, exempel och uppmaningar.  

 

Enligt enkätsvaren är den viktigaste faktorn för att få dem som inte reser 

kollektivt att börja att resan ska gå snabbare kollektivt än med bilen. Att priset 

sänks eller nolltaxa/skattefinansiering är det mest förekommande svaret när det 

gäller hur kollektivtrafiken skulle kunna locka fler resenärer.  

 

För dem som reser kollektivt är det viktigast att färdmedlet går ofta. När det 

gäller förbättringar av dagens kollektivtrafik anser resenärerna att det viktigaste 
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är att realtidsinformationen är korrekt. Därefter kommer att resan går snabbare 

och att tvärförbindelserna blir bättre. 

 

Generellt uttrycks en önskan om att fokusera på kärnområden framför att 

utveckla (vilket var fokus för enkäten). Många resenärer motsätter sig tanken på 

satsningar för att utveckla kollektivtrafiken på det sätt som frågorna beskriver. 

Det anses som onödigt ”lull-lull”. Ett exempel på detta är att många, enligt de 

öppna svaren, prioriterar ner wifi och istället prioriterar följande: 

 

 Att priset sänks/nolltaxa 

 Färdmedel är i tid och inte ställs in 

 Återställd eller ökad turtäthet 

 Mindre trängsel 

 Ökad trygghet/säkerhet 

 Färre byten/synkade byten/fler direktlinje 

 Fler/större infartsparkeringar 

 Förenklat biljettsystem (betalning samt zoner) 

 Kortare restid samt tvärförbindelser 

En sammanställning av enkätresultaten finns på www.sll.se. Grundmaterialet 

finns tillgängligt för alla och går att beställa från trafikförvaltningen. 
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2 Expertsamråd 

Det är av yttersta vikt att alla aktörer i regionen känner sig delaktiga i 

revideringen av trafikförsörjningsprogrammet och att de kan påverka innehållet 

i det. Därför genomfördes ett antal samrådsmöten i början av 2016. En 

sammanfattning av dessa ges i följande kapitel. Mötesanteckningar från 

samtliga möten finns hos trafikförvaltningen. 

2.1 Upplägg av samråden 
Sammanlagt genomfördes under februari och mars 2016 tretton samrådsmöten 

om vardera två timmar. Kommunerna träffades sektorsvis (nordväst, nordost, 

centrala, ost och syd). Centrala sektorn och östra sektorn slogs samman till ett 

möte. I februari 2016 träffades kommuntjänstemännen och i mars 

kommunpolitikerna.  

Vid två tillfällen bjöds funktionshinders- och pensionärsorganisationer in för att 

diskutera tillgänglighetsfrågor respektive färdtjänstfrågor. Dessutom 

genomfördes samrådsmöten med trafikoperatörer och resenärsorganisationer. 

Ett temasamråd om bebyggelse kopplat till infrastruktur genomfördes också.  

Inför samråden skickades en broschyr ut till deltagarna som gav en kort 

introduktion till det som var fokus på samrådsmötena, det vill säga på det som 

är nytt i trafikförsörjningsprogrammet: 

 Hållbar utveckling 

 Reviderad målmodell 

 Utveckling av ”hela resan” 

 Ekonomisk effektivitet 

 Stomnätet 

Fokus för samrådsmötena var alltså framför allt det som är nytt.  

2.2 Kommuntjänstemän 

Under samråden med kommuntjänstemännen diskuterades i huvudsak 

förslaget på reviderad målmodell i trafikförsörjningsprogrammet, ”hela resan” 

och vad som behövs för att fler ska välja att åka kollektivt.  

 

2.2.1 Nordvästra sektorn 

Samrådet genomfördes 15 februari 2016. Från den Nordvästra sektorn deltog 

samtliga kommuner, det vill säga Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 

Upplands-Bro och Upplands Väsby. Dessutom deltog Trafikverket, Uppsala läns 

landsting och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
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Målen är gemensamma för oss alla. Fungerar mål och delmål för att 

vi gemensamt ska uppnå visionen i trafikförsörjningsprogrammet?  

Deltagarna ansåg att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen, det vill säga 

snabb, smidig och tidseffektiv, bör ingå i målmodellen. Pris är också en punkt 

som bör vara med. När det gäller ”stabilt över tid” lyftes att förutsägbar är en 

bättre beskrivning då detta bland annat är en viktig faktor för investerare. 

Kollektivtrafiken är inte ”stabilt över tid”, därför är förutsägbarhet viktig. 

 

Säkerhet är en grundförutsättning och inte en faktor som lockar nya 

kollektivtrafikresenärer. Säkert bör kanske ligga under en annan rubrik? Vidare 

tyckte deltagarna att tryggt och säkert är väldigt lika och att det är tveksamt om 

resenärer funderar kring säkerheten. 

 

Tillgängligt bör ligga under ”nöjda resenärer”. Kollektivtrafiksystemet ska vara 

tillgängligt för att man ska bli nöjd och vilja resa. Tillgänglighet kan vara pris, 

att resenärer med funktionsnedsättning kan resa och rörlighet i systemet. 

 

En fråga som uppkom var om innovativt borde vara med i målmodellen. Även 

”hela resan” bör eventuellt finnas med som ett delmål under målet ”smart 

kollektivtrafik”. Slutligen lyftes att trafikförsörjningsprogrammet bör ha en 

generös tolkning av regionperspektivet och till exempel omfatta Uppsala. 

 

På vilket sätt kan trafikförsörjningsprogrammet tydligare stödja 

kommunens arbete för ”hela resan”?  

Trafikförsörjningsprogrammet kan stödja kommunerna i deras arbete med 

”hela resan” genom att fungera som ett planeringsstöd med bland annat 

riktlinjer för till exempel hur och vilka gång- och cykelstråk som ska prioriteras, 

men även genom att förtydliga vilka aktörer som har vilket ansvar för att ”hela 

resan” ska fungera. Det efterfrågas också tydligare samspel och samverkan 

mellan trafikförvaltningen och kommunerna. Båda parter behöver hålla det som 

utlovas.  

 

Måltal på kommunnivå är också något som skulle kunna finnas för att 

trafikförsörjningsprogrammet tydligare ska kunna stödja kommunernas arbete. 

Slutligen lyftes att det vore bra att få in mobility managementåtgärder i 

trafikförsörjningsprogrammet. 

 

2.2.2 Centrala sektorn och Östra sektorn 

Samrådet genomfördes 18 februari 2016. Från den Centrala sektorn deltog 

Lidingö stad, Sundbybergs stad och Solna kommun. Stockholms stad hade inte 

möjlighet att delta på samrådet, utan var istället med på Södra sektorns möte. 
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Från Östra sektorn deltog Värmdö kommun. Nacka kommun närvarande inte 

på samrådet. Dessutom deltog Tillväxt- och regionförvaltningen. 

 

Målen är gemensamma för oss alla. Fungerar mål och delmål för att 

vi gemensamt ska uppnå visionen i trafikförsörjningsprogrammet?  

Viktigaste punkterna till förbättring av målen och de nedbrutna målen i 

trafikförsörjningsprogrammet var enligt deltagarna att kollektivtrafikens 

relation till och fördelar framför andra trafikslag bör belysas. Så som tid, 

turtäthet och flexibilitet. I nuläget saknas konkurrenskraftigt och snabbt i 

modellen. Vidare behöver andelsmålet lyftas fram i målmodellen.  

 

Stabilt över tid är viktigt. Idag ändras det med varje upphandling. 

Stomnätsplanen måste bli mer tydligt beslutad. Deltagarna tryckte också på 

vikten av att tänka långsiktigt, systemmässigt. Kollektivtrafiken måste 

förstärkas och systemet utvecklas. Trafikförvaltningen behöver våga planera 

långsiktigt. 

 

Vidare ansåg deltagarna att tillgänglighetsmålet behöver definieras bättre, då 

flera saker kan ingå i det. Dessutom behöver hållbar utveckling på ett tydligare 

sätt kopplas ihop med målen.  

 

Deltagarna undrade vad det är som är smart i ”smart kollektivtrafiksystem”? 

Stombuss kontra anropsstyrd trafik? Trafiken kan anpassas efter 

förutsättningar, för att kunna ge ett bra utbud.  

 

En annan fråga som kom upp under samrådsmötet handlade om vilka 

incitament trafikutövaren har att arbeta efter målen och hur kommunen kan 

arbeta efter dem? Vad kan kommunen göra? Detta är frågor som bör belysas i 

kommande trafikförsörjningsprogram.  

 

Deltagarna saknade ett delmål som uppmuntrar till samverkan mellan 

kommun, trafikförvaltningen och Trafikverket. 

 

På vilket sätt kan trafikförsörjningsprogrammet tydligare stödja 

kommunens arbete för ”hela resan”?  

Deltagarna efterfrågade samverkan kring bland annat finansiering av 

infartsparkeringar/resecentrum (snarare än bytespunkter) och 

trafikinformation. Det behövs samordning (smarta kort) och accesskortet för 

andra tjänster. Det handlar också om att planera ”hela resan” tillsammans i 

dialog med entreprenörer. 
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2.2.3 Nordöstra sektorn 

Samrådet genomfördes 22 februari 2016. Från den Nordöstra sektorn deltog 

Danderyds kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms kommun och Österåker 

kommun. Norrtälje och Täby deltog inte, men samtliga kommuners intressen 

bevakades av Stockholm Nordost. Dessutom deltog Trafikverket och Tillväxt- 

och regionförvaltningen. 

 

Målen är gemensamma för oss alla. Fungerar mål och delmål för att 

vi gemensamt ska uppnå visionen i trafikförsörjningsprogrammet?  

Synpunkter som kom upp under diskussionen var att målet ”nöjda resenärer” 

borde förändras till ”fler resenärer” och att kollektivtrafikens konkurrenskraft 

mot bilen borde synas i modellen. Dessutom behöver trafikförvaltningen 

förtydliga hur målet om ökad kollektivtrafikandel kommer in i målmodellen. 

Det är bra att tillväxtskapande finns med i modellen. 

 

Den geografiska aspekten bör vägas in i målmodellen eftersom olika delar av 

länet, såsom landsbygd och skärgård, har olika förutsättningar. Det är viktigt att 

det finns mätbara måltal som fungerar per kommun.  

 

Det är bra att resurseffektivitet är med som ett nedbrutet mål, men vilka 

resurser handlar det om? Ska effektiviteten räknas utifrån samhällsekonomisk 

effektivitet och inte landstingets ekonomi? Vidare lyftes problematiken kring att 

räkna samhällsnytta. Hur hanterar trafikförvaltningen åtgärder som gynnar 

många, men som kan vara negativt för vissa? Rent generellt ställdes frågan om 

hur trafikförsörjningsprogrammet hanterar målkonflikter.  

 

På vilket sätt kan trafikförsörjningsprogrammet tydligare stödja 

kommunens arbete för ”hela resan”?  

Trafikförsörjningsprogrammet kan tydligare stödja kommunens arbete för ”hela 

resan” genom att förtydliga ansvarsfördelning mellan kommunerna, 

Trafikverket och trafikförvaltningen och peka på samverkan mellan dessa. Det 

efterfrågades också ett ökat samarbete mellan kommunen, trafikförvaltningen 

och Trafikverket om mer detaljfrågor såsom ”bekväma byten”. Dessutom lyftes 

entreprenörens roll och att den behöver förtydligas.  

 

För kommunerna är det viktigt att trafiken är stabil över tid så att det finns en 

säkerhet om nyttan av investeringen. Det fanns också en önskan om att peka ut 

viktiga tyngdpunkter/bytespunkter som kan vara en hjälp vid prioritering.  
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2.2.4 Södra sektorn 

Samrådet genomfördes 26 februari 2016. Från den Södra sektorn deltog 

kommunerna Haninge, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje, det vill säga 

samtliga kommuner utom Botkyrka och Tyresö. Alla kommuners intressen 

bevakades dock av Södertörnskommunerna. Dessutom deltog Stockholms stad, 

Trafikverket och Tillväxt- och regionförvaltningen. 

 

Målen är gemensamma för oss alla. Fungerar mål och delmål för att 

vi gemensamt ska uppnå visionen i trafikförsörjningsprogrammet?  

Deltagarna på samrådet ansåg att målen är anpassade efter områden med bra 

förutsättningar. Hur fungerar de i resurssvaga områden och hur kommer de in i 

målen? Vidare bör målen vända sig mot potentiella resenärer, inte bara de som 

redan finns. 

 

Eftersom trafiken framförs på andra aktörers infrastruktur borde eventuellt 

Trafikverket och kommunernas ansvar och delar framgå? Har man samma 

målbild? Vem ansvarar för vad? 

 

Deltagarna på samrådet ansåg att landstinget knuffar över ansvar på 

kommunerna. Trafikverket måste ha det strategiska ansvaret. Tydlighet kring 

ansvarsfrågan efterfrågades. 

 

Deltagarna lyfte också målkonflikter. Om tillgängligt betyder att alla ska ha nära 

till busshållplats och att bussarna stannar på fler hållplatser blir det inte 

attraktivt att åka med kollektivtrafiken. Dessutom tyckte deltagarna att flera ord 

i målmodellen betyder dubbla saker. Får man in flera mål i samma ord? Det 

innebär mycket tolkningsutrymme.  

 

Enkelt är ett viktigt delmål för fler ”nöjda resenärer”. Det ska vara enkelt att ta 

sig till och från kollektivtrafiken och att resa med den.  

 

Under målet om en ”attraktiv region” diskuterades de regionala kärnorna enligt 

RUFS. Kollektivtrafikens uppgift är att knyta ihop dem. Ett konkret exempel 

idag på motsatsen är att bussar dras in för att det finns alternativ (pendeltåg) 

trots att bussarna är fulla. Enligt deltagarna anser SL/trafikförvaltningen att det 

inte är resurseffektivt att ha de avgångarna. Deltagarna på samrådet frågade sig 

om detta sätt att agera bidrar till en attraktiv region? Hur mäter 

trafikförvaltningen resurseffektivitet? 

 

Tillväxtskapande är ett viktigt område. Mötesdeltagarna ansåg att det inte alls 

fungerar, till exempel dras kollektivtrafiken ner mellan Salem och Nykvarn. De 
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menade att en entreprenör inte har ett strategiskt grepp. Det uppstår en konflikt 

mellan långsiktig planering och neddragning i trafiken. 

 

Deltagarna undrade vad är det som är stabilt, regionen eller 

kollektivtrafiksystemet? En tillväxtskapande region växer, så systemet kan inte 

ligga fast enligt deras åsikt. 

 

På vilket sätt kan trafikförsörjningsprogrammet tydligare stödja 

kommunens arbete för ”hela resan”?  

Deltagarna ansåg att det är svårt att få med trafikförvaltningen i en dialog i 

stadsförnyelseprojekt.  

 

När det gällde trafikförsörjningsprogrammet tyckte deltagarna att det vore bra 

om det i programmet förtydligas vilken typ av kollektivtrafik som planeras och 

var den kommer att finnas, så att kommunerna vet när de gör sin planering. Det 

kan också uppstå målkonflikter vid planeringen då det är svårt att veta om det 

kommer bedrivas kollektivtrafik eller inte på en framtida gata. I detta 

sammanhang är stomnätsplanen även viktig. Det handlar också om att 

tydliggöra ansvar. Vem ansvarar exempelvis för infartsparkeringar och 

cykelparkeringar? Vem har finansiellt ansvar?  

 

Bilden för ”hela resan” går att tolka på flera sätt. Särskilt illustrationen för 

information under delen ”efter resan”. 

 

2.3 Kommunpolitiker 

I mars 2016 genomfördes samråden med kommunpolitikerna. På dessa möten 

diskuterades i huvudsak förslaget på reviderad målmodell i 

trafikförsörjningsprogrammet, ekonomisk effektivitet och vad som behövs för 

att fler ska välja att åka kollektivt. Ordförande för mötena var trafiknämndens 

kontaktpolitiker för respektive sektor. 

 

2.3.1 Nordvästra sektorn 

Samrådet genomfördes 23 mars 2016. Från den Nordvästra sektorn deltog 

samtliga kommuner, det vill säga Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, 

Upplands-Bro och Upplands Väsby. Dessutom deltog Landstinget i Uppsala län 

och representanter från trafiknämnden.  

 

Fungerar mål, delmål och principer för att tillsammans kunna 

arbeta mot visionen i trafikförsörjningsprogrammet? 

Deltagarna framförde att kollektivtrafikresan måste hänga ihop. ”Nöjda 

resenärer” behöver kompletteras med bekvämlighet och snabbhet.  
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Efter samråden med kommuntjänstemännen justerades målmodellen och 

tillväxtskapande byttes mot konkurrenskraftigt. Detta ifrågasattes av 

kommunpolitikerna. De menade att kollektivtrafiken ska stödja och utveckla. 

Kollektivtrafik är en grundförutsättning för tillväxtfrämjande. Vidare saknas 

begreppet ”hela resan” i nuvarande förslag.  

 

Målmodellen ansågs bra och att trafikförvaltningen landat rätt. Utöver det som 

omfattas i målmodellen bör även trafikförvaltningen tänka på ett innovativt sätt 

när det gäller kollektivtrafiken, exempelvis avseende linbana och spårtaxi. Det 

är vidare viktigt med god kollektivtrafikförsörjning i nya områden och att 

trafikförvaltningen är med tidigt. 

 

När det gäller landsbygden bör trafikförvaltningen vara uppmärksam på att det 

är vanligt med kopplingen bil-kollektivtrafik, varför infartsparkeringar viktigt.  

 

Vad lägger ni in i begreppet ekonomisk 

effektivitet/resurseffektivitet? När anser ni att det är rimligt att 

nybyggda områden börjar trafikeras med kollektivtrafik? 

Det finns inte något utrymme för medfinansiering av kollektivtrafik i 

kommunernas budget. Frågan ställdes om det finns några exempel på 

medfinansiering från kommuner i dagsläget? Det finns på några platser i 

dagsläget i länet, bland annat när det gäller skoltrafik. Gruppen undrade också 

hur trafikförvaltningen tänker när det gäller medfinansiering. Har 

trafikförvaltningen en prioriteringslista? Trafikförvaltningens besked var att det 

inte finns någon lista och hänvisade vidare till Sverigeförhandlingen. 

 

Deltagarna anser att samordningen mellan nybyggda områden och 

kollektivtrafiken behöver bli bättre. Båda parter måste leverera det som 

utlovats. Kollektivtrafiken måste finnas på plats från och med första dagen när 

området är klart annars startas bilberoende. 

 

Hur sker samverkan mellan kommunerna och landstinget vad gäller 

kollektivtrafiken? Beskedet från trafikförvaltningen är att trafiknämnden ska 

godkänna trafikförändringar. 

 

Ekonomin utgör en begränsning i den expanderande regionen utanför 

Stockholms län. Trafikförsörjningsprogrammet saknar MÄLAB-perspektivet 

med regionala noder. Trafikförvaltningens besked är att det finns gemensamma 

texter som alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i Mälardalen utgår från i 

sina program som tas fram i samarbete med MÄLAB. 
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Vilka åtgärder ser ni att trafikförvaltningen, kommunerna och 

Trafikverket kan genomföra för att fler ska välja att åka kollektivt? 

En åtgärd som togs upp handlade om att servicen på stationerna bör stärkas för 

att på så vis attrahera fler resenärer.  

 

2.3.2 Centrala sektorn och Östra sektorn  

Samrådet genomfördes 16 mars 2016. Från den Centrala sektorn deltog Lidingö 

stad, Stockholms stad, och Solna kommun. Solna kommun och Sundbybergs 

stad hade inte möjlighet att delta på samrådet. Från Östra sektorn deltog Nacka 

kommun. Dessutom medverkade representanter från trafiknämnden. Värmdö 

kommun närvarande inte på samrådet. 

 

Fungerar mål, delmål och principer för att tillsammans kunna 

arbeta mot visionen i trafikförsörjningsprogrammet? 

Mötesdeltagarna konstaterade att delmålet snabbt inte fanns med i 

målmodellen, om det inte ingår i något annat? Gruppen menande att snabbt är 

centralt för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Konkurrenskraftigt borde ligga 

under både ”attraktiv region” och ”ökat kollektivt resande”. En snabb 

kollektivtrafik är konkurrenskraftig. Dessutom ska det vara enkelt att åka med 

kollektivtrafiken och att köpa biljett.  

 

Hur ställer sig trafikförvaltningen och trafikförsörjningsprogrammet till 

Trafikverkets klimatrapport? Målet borde inte vara ”ökat kollektivt resande”, 

utan frågan måste vara hur vi ska bygga ett bra kollektivt resande. Begreppet 

”ökat kollektivt resande” kan vara lite missvisande.  

 

Det måste finnas en samverkan hela tiden och gång-, cykel- och kollektivtrafik 

ska inte ta andelar av varandra. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för 

vad och det är bra att veta vad som är kommunal angelägenhet och vad som är 

landstingets angelägenhet. Samverkan behövs för att främja samarbete och så 

att vi kan skapa en effektiv kollektivtrafik. 

 

Vi måste tänka på att vi har en stor region och att kommunerna bygger utifrån 

sina förutsättningar. En del kommuner har en kärna och resten är landsbygd. 

Det måste finnas kollektivtrafiklösningar för de områdena också. 

 

Vad lägger ni in i begreppet ekonomisk 

effektivitet/resurseffektivitet? När anser ni att det är rimligt att 

nybyggda områden börjar trafikeras med kollektivtrafik? 

Att kollektivtrafikförsörja områden med få boende får man se som en 

investeringskostnad. Det behövs bostadsexploatering för att kunna bygga ut 
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kollektivtrafiksystemet. Samverkan och samplanering med kommunerna krävs. 

Kommunikationen mellan kommuner och trafikförvaltningen kan förbättras.  

 

Deltagarna ansåg att kollektivtrafiken ska finnas på plats när människor börjar 

flytta in och att det kommuniceras ut. Samplanering med kommuner och 

trafikförvaltningen efterfrågades av deltagarna på samrådet. När det gäller 

utbyggnader av kollektivtrafiken behöver kommunerna beslut av 

trafikförvaltningen för att i sin tur kunna veta hur de ska agera. Det behövs 

trovärdighet och samverkan. 

 

Vilka åtgärder ser ni att trafikförvaltningen, kommunerna och 

Trafikverket kan genomföra för att fler ska välja att åka kollektivt? 

Deltagarna lyfte tvärförbindelser med kollektivtrafiken. Dessa behöver 

förbättras annars finns risken att invånarna tar bilen istället.  

 

Se till att miljöerna kring bytespunkter, stationer och hållplatser fungerar 

bättre. En del väljer att exempelvis inte åka tunnelbanan för att gångvägen till 

stationen inte är attraktiv. Kommunerna kan arbeta med att exempelvis göra 

miljöerna säkrare och tryggare. 

 

Det ska vara enkelt att köpa biljett. Trängsel är också en viktig faktor, då det är 

oattraktivt att till exempel stå i bussen på motorvägen.  

 

Tillförlitlighet och framkomlighet för bussar är ytterligare viktiga åtgärder som 

lyftes under samrådsmötet. Kommunerna kan förbättra sitt arbete med 

snöröjning. Busschaufförer kan exempelvis ha direktkontakt med ledningen för 

röjningen. Snörröjningen är viktig för bussens pålitlighet.  

 

Tydlighet, att resenären vet att det är en hållplats som har betydelse. Utanför 

innerstan kan hållplatser kännas otrygga och smutsiga.  
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2.3.3 Nordöstra sektorn  

Samrådet genomfördes 10 mars 2016. Från den Nordöstra sektorn deltog 

kommunerna Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholms och Österåker. Danderyd 

var inte närvarande, men samtliga kommuners intressen bevakades av 

Stockholm Nordost. Dessutom medverkade representanter från trafiknämnden. 

 

Fungerar mål, delmål och principer för att tillsammans kunna 

arbeta mot visionen i trafikförsörjningsprogrammet? 

Deltagarna på samrådet var osäkra om konkurrenskraftig är rätt ord. Det 

behöver definieras i trafikförsörjningsprogrammet. När det gäller att få in 

kollektivtrafik tidigt i ny bebyggelse är det inte alltid resurseffektivt, men bra för 

att få människor att börja åka kollektivt. 

 

Politikerna i Nordöstra sektorn, liksom dem i Nordvästra sektorn, ansåg att 

konkurrenskraftig ska bytas mot tillväxtskapande. Det är mer kraft i 

tillväxtskapande. Det finns en pedagogik i det, till exempel i samband med 

nybyggnation. Det är viktigt för att bygga bostäder och planera arbetsplatser. 

Tillväxtfokus med konkurrenskraft som ett underliggande mål skulle kanske 

kunna vara en lösning? Tillväxtskapande borde stå kvar. Konkurrenskraft 

passar bättre under målet ”ökat kollektivt resande”.  

 

En aspekt som lyftes under samrådet var mixen av trafikslag. Det fanns en 

farhåga kring ordet konkurrenskraftigt. Det handlar inte om att göra ett 

trafikslag konkurrenskraftigt, utan sammanhanget ska vara effektivt. 

 

”Stabilt över tid” är extra viktigt på landsbygden. Det bör framgå att det ska vara 

stabilt även där. Det är inte bara ekonomin som ska räknas. Det behövs ett 

alternativ till bilen. Hot om nedläggning oroar invånare och resenärer. ”Stabilt 

över tid”, hur hänger det ihop med ”attraktiv region”? Pålitligt går in i ”stabilt 

över tid”. Trafiken behöver vara pålitlig över tid. 

 

När det gäller landsbygden har Trafikverket en nyckelroll avseende 

resenärernas möjlighet att ta sig tryggt till busshållplatsen och för att öka 

trafiksäkerheten för oskyddade resenärer. Exempel som togs upp rörde skolbarn 

som behöver vänta på bussen längs vägkanten. Det krävs ett samarbete mellan 

Trafikverket och trafikförvaltningen för att det ska bli tryggt att ta sig till 

busshållplatsen. Tryggheten bidrar till att fler vågar resa kollektivt. 

 

Trovärdighet för trafikförvaltningen är viktig. Hur behåller man förtroendet hos 

resenärerna över tid? Det är svårt att vinna tillbaka trovärdigheten om man har 

förlorat den. 
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Det är framförallt i Nordostsektorn som det finns plats för regionen att växa på. 

Det är viktigt att peka på var det finns plats för tillväxt. Arlanda är en viktig 

tillväxtmotor för arbetsmarknaden. Arbetskraften kommer från 

norrortskommunerna. Hur ska de som jobbar på Arlanda kunna ta sig dit? 

Fokus måste skifta från att arbetsrelaterade resor sker till Stockholms innerstad 

till andra resrelationer. Arbetsmarknaden kommer att finnas på andra platser, 

utanför innerstaden.  

 

Utifrån syfte och mål med trafikförsörjningsprogrammet, vad vill ni 

skicka med i det fortsatta arbetet med ekonomisk effektivitet? 

Ju mer trafikförvaltningen kan nå målen desto mer resurseffektiva kan 

kommunerna bli. Desto mer kan kommunerna göra, till exempel vid 

nybyggnation. Det blir en kedja där vi tillsammans är resurseffektiva.  

 

Resandet är enkelriktat och sker in mot staden på morgonen. Om vi kan få 

människor att resa åt olika håll blir det mer ekonomiskt effektivt. Deltagarna 

tror på större effektivitet om man kan undvika tomkörning. Lokalisering av 

arbetsplatser även i kranskommunerna. Var arbetsplatserna lokaliseras är 

viktigt för kommunerna. De regionala kärnorna är viktiga i detta perspektiv. 

 

Kostnadsdrivaren för resurseffektivitet är att maxtimmen på morgonen är 

dimensionerande. Det är en utmaning att utmana maxtimmen. En lösning kan 

vara att försöka göra det mer flexibelt genom flexibla arbetstider, så att inte alla 

behöver resa samtidigt.  

 

Små flöden som inte är stombuss är också viktiga såsom expressbussar som 

hoppar över stationer. Det är mycket vunnet om man kan ta bort 5 procent (kö) 

under maxtimmen.  

 

2.3.4 Södra sektorn  

Samrådet genomfördes 21 mars 2016. Från den Södra sektorn deltog Haninge 

kommun, Salem kommun och Södertälje kommun. Kommunerna Huddinge, 

Nykvarn och Tyresö hade inte möjlighet att delta. Representanter från 

trafiknämnden medverkade också. 

 

Fungerar mål, delmål och principer för att tillsammans kunna 

arbeta mot visionen i trafikförsörjningsprogrammet? 

Deltagarna på samrådet ansåg att kollektivtrafiken ska präglas av tillförlitlighet, 

snabbhet och turtäthet samt tillgång till infartsparkeringar. Även enkelhet i 

turlistan nämndes i sammanhanget, liksom trygghetsaspekten. Det lyftes också 

att det finns en målkonflikt mellan tät kollektivtrafik och billig kollektivtrafik. 



 
 

 

  

20(37) 

 

   

  Strategisk utveckling 

Planering 

Strategisk planering 
 

RAPPORT 

2016-05-31 

Version  

Ärende/Dok. id. 

TN 2015-1721 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

Det är viktigt med en långsiktig trafik, exempelvis BRT-lösningar. Om 

investeringar görs i gator för framkomlighet så vet alla att trafiken kommer att 

gå kvar och inte flyttas till annan gata. 

 

Konkurrenskraftigt bör ändras tillbaka till ”tillväxt”. Det finns bra 

förutsättningar till trafik i nya områden. En attraktiv region är tillväxtskapande. 

Konkurrenskraft handlar väl om konkurrenskraft jämfört med bil? För att nå 

målet med ”attraktiv region” bör även tillgängligheten mellan de regionala 

kärnorna ingå i modellen och inte bara in till Stockholms city. 

 

Vad lägger ni in i begreppet ekonomisk 

effektivitet/resurseffektivitet? När anser ni att det är rimligt att 

nybyggda områden börjar trafikeras med kollektivtrafik? 

Det är en utmaning att få ner kostnaderna i det utspridda boendet i skärgården 

och på landbygden. 

 

Det är viktigt att i ett tidigt skede vara tydlig med att det planeras för trafik i nya 

områden. Trafikförvaltningen måste också ha en högre ambitionsnivå från 

början när det gäller trafik i nya områden. 

 

Vilka åtgärder ser ni att trafikförvaltningen, kommunerna och 

Trafikverket kan genomföra för att fler ska välja att åka kollektivt? 

Deltagarna lyfte matartrafik till stombusslinjer samt att man ska prioritera 

framkomligheten för stombusslinjerna då de har ett stort upptagningsområde. 

 

2.4 Tillgänglighet 

Samrådet om tillgänglighetsfrågor i trafikförsörjningsprogrammet genomfördes 

19 februari 2016. Vilka funktionshinders- och pensionärsorganisationer som 

deltog redovisas i bilagan. 

 

Under samrådet diskuterades i huvudsak förslaget på reviderad målmodell i 

trafikförsörjningsprogrammet, förslag på ny text i programmet avseende 

tillgänglighet, ”hela resan”, förslag på nya måltal och vad som saknas i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Vilka är era viktigaste medskick till det fortsatta arbetet med mål och 

delmål? 

Deltagarna på samrådet ansåg att resenärsperspektivet är viktigast. De 

ifrågasatte att miljö- och resurseffektivitet är viktiga parametrar och ansåg att 

tillgänglighet är viktigare. Tillväxtskapande är inte viktigt för resenärer. Målen 

nöjda resenärer och tillgängligt var enligt mötesdeltagarna bra. 
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Deltagarna på samrådet ansåg att kollektivtrafiken ska erbjuda likvärdiga 

resmöjligheter, dvs den ska vara likvärdig för alla. Därför borde jämlikhet vara 

ett mål. 

 

Vidare lyftes behovet av prioritering mellan delmålen eftersom de kan vara 

motstridiga. Mötesdeltagarna menade att miljöanpassning och tillgänglighet 

kan ställas mot varandra. De ansåg att prioritering kan vara att tillgänglighet 

ska ha högre prioritet. Dessutom borde tillgänglighet ligga under ”nöjda 

resenärer”.  

 

Vad saknas i förslaget på ny text om tillgänglighet i 

trafikförsörjningsprogrammet? 

En vecka innan samrådet skickades ett förslag på ny text om tillgänglighet i 

trafikförsörjningsprogrammet ut till deltagarna. Utöver det som framfördes på 

mötet har även skriftliga synpunkter och förslag på texten skickats in till 

trafikförvaltningen. 

 

Det som kom fram på samrådet var att målen enligt deltagarna inte är 

renodlade. De innehåller både mål, motiveringar och information. Dessutom 

borde det stå ”tillgänglig för alla som vistas i regionen”. 

 

Det bör stå att kollektivtrafiken ska bidra till ökad frihet. Dessutom ansåg 

samrådsdeltagarna att sjötrafiken bör fokusera även på säkerheten. Den ska 

vara säker, trygg och pålitlig. 

 

Vid ny- och ombyggnation ska det även stå om information och personresurser. 

Ny- och ombyggnationer är jätteviktigt att ta upp. Det är viktigt att information 

förbättras i samband med omläggningar, hänvisa exempelvis inte till sl.se i 

busskuren. Det är bättre med personresurser och personer som informerar. 

 

Hinder liksom halkbekämpning bör beskrivas i trafikförsörjningsprogrammet. 

 

Identifiera viktiga funktioner på bytespunkten som ska finnas och 

som saknas i föreslagen text om ”hela resan” 

Samrådsdeltagarna lyfte följande punkter: 

 

 Sittplatser och toaletter på bytespunkterna. 

 Föremål på bytespunkterna ska stå på samma ställen på alla bytespunkter. 

De fungerar som kännetecken. 

 Det ska vara enklare att köpa biljetter. Det ska vara tydligare information. 
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 Skyltarna och utropen på bytespunkten ska fungera och det ska vara tydlig 

vägledning för hur man gör när exempelvis hiss/rulltrappa inte fungerar 

eller om vägen man ska ta efter att man stigit av fordonet är otillgänglig. 

Förslagsvis kan tågföraren informera innan man anländer till hållplatsen. 

 Reseplaneraren bör förbättras. Hinder, såsom hissar och rulltrappor ur 

funktion och otillgängliga vägar bör läggas till. Man får olika resultat 

beroende på om man ringer, använder reseplaneraren etcetera. 

 Ny teknik ska tillämpas i busstrafiken för att undvika tvärbromsningar eller 

kraftiga gasningar. 

 Personalens bemötande en väldigt viktig faktor. Ett gott bemötande kan 

kompensera brister i systemet i övrigt.  

Deltagarna på samrådet undrade om det går att ställa ytterligare krav på 

kommunen, till exempel vad gäller krav på att anlägga ledstråk eller att ordna 

lämplig trottoarkant när en busshållplats behöver flyttas. 

 

Det är olyckligt ur ett ”hela resan”-perspektiv att exempelvis ledsagning kan se 

olika ut beroende på utförare. När det till exempel gäller bagage kan resenärer 

får hjälp med det på fjärrtåg, men inte regionalt i Stockholm.  

 

Är det rätt måltal? Något annat utöver detta och befintliga måltal 

som bör mätas? 

100 % utförda ledsagningar efter beställningar. Hur säkerställer man detta? Kan 

man införa en sorts arbetsledare för ledsagare, som ser om någon ledsagning 

inte blivit utförd och ordnar så att den blir det? 

 

Det är svårt att mäta antalet trygga resenärer, då alla resor kanske inte upplevs 

som trygga. Den resa man frågar om kan ha upplevts trygg, men en tidigare 

kanske inte gjorde det. Det är viktigt att trygghet definieras. 

 

Vad är säkerhet? Rånad i hissen? Våld? Det kan vara flera saker, inte bara i 

fordonet. 

 

Andel spårfordon med tillgängligt insteg (antingen ramp eller plant insteg) bör 

mätas per trafikslag (tunnelbana, pendeltåg etcetera). 

 

Andel spårfordon med audiovisuell information invändigt i fordonen bör mätas 

per trafikslag (tunnelbana, pendeltåg etcetera). 
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Antal fungerande hissar (undantaget planerat underhåll vid exempelvis byte av 

hiss). Information om icke fungerande hissar bör förbättras (dock ingen faktor 

som ska följas upp). 

 

2.5 Färdtjänst 

Samrådet om färdtjänstfrågor i trafikförsörjningsprogrammet genomfördes 7 

mars 2016. Vilka funktionshinders- och pensionärsorganisationer som deltog 

redovisas i bilagan. 

 

Under samrådet diskuterades i huvudsak förslaget på reviderad målmodell i 

trafikförsörjningsprogrammet, förslag på upplägg av ny text i programmet och 

förslag på måltal.  

 

Vilka är era viktigaste medskick till det fortsatta arbetet med mål och 

delmål kopplat till Färdtjänsten? 

Färdtjänst ska inte vara begränsande och den ska nå hela länet. Vidare borde 

social hållbarhet vara ett eget mål, som till exempel jämlikt och rättvist. Det 

handlar om jämlika villkor att använda kollektivtrafiken. Från grunden är det 

ojämlikt på grund av begränsat antal resor med färdtjänsten. Deltagarna på 

samrådet ansåg att det borde vara fria resor. Man får inte lika många resor som 

de som åker allmän kollektivtrafik, vilket är det viktigaste för deltagarna på 

samrådet och något som borde stå i förslaget. 

 

Man måste jämföra kollektivtrafiken och färdtjänsten. Kollektivtrafiken kan bli 

hur tillgänglig som helst, men man måste kunna ta sig till den. Då återstår 

färdtjänst. Det ska vara resor på lika villkor. 

 

Pålitligt, tryggt och säkert är bra delmål. Kollektivtrafiken ska inte bara vara 

tillgänglig, utan även trygg. Man väljer färdtjänst för trygghet och den blir 

viktigare då man känner sig rädd att åka kollektivt. 

 

Miljöanpassat och resurseffektivt är självklarheter. Tillgänglighet är det viktiga. 

Det kan uppstå problem om till exempel bussen är omlagd så att det inte går att 

hitta till den, vilket gör att man inte kan åka. 

 

Resurseffektivisering är något man pratat om länge och det finns inget svar på 

hur det ska göras. Förslaget har varit kombinationsresor. Det är möjligt men 

kräver till exempel överlämning vid bytespunkter. Det ska även vara 

resurseffektivt för resenären och man ska inte behöva vänta. 
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Vilka frågor vill ni ska belysas i texten kopplat till färdtjänsten?  

Ta i beaktning att färdtjänst är en resa för de som inte alltid kan åka kollektivt. 

Färdtjänst är inte bara komplement. Ibland är färdtjänsten det enda alternativet 

för människor som inte kan cykla eller gå. 

 

Resenärens behov ska vara utgångspunkten. Dela inte in behovet efter två 

grupper, de som kan åka kollektivt och de som inte kan.  

 

Det ska vara samma servicegrad i färdtjänsten som i den allmänna trafiken. Är 

det timmestrafik i färdtjänsten och timmestrafik i busstrafiken, men så ändras 

busstrafiken till halvtimmestrafik så ska det även ändras för färdtjänsten. 

 

Det är självklart att färdtjänsten integreras med övrig trafik, vilket är viktigt för 

politikerna att tänka på så att inte fokus enbart ligger på spårtrafik och buss. Vid 

ändring av trafik måste även färdtjänsten tas med. Man behöver också göra 

konsekvensbeskrivningar och till exempel titta på vilka konsekvenser en 

indragen hållplats får för boende och färdtjänstresenärer i området.  

 

Svårt att resurseffektivisera i tätort, men man kan samordna kollektivtrafik och 

färdtjänst på landsbygden. Resenärer i den allmänna kollektivtrafiken kan åka 

med i färdtjänstfordonet. Frivillig samplanering borde kunna tillämpas. 

 

Är det rätt måltal? Något annat utöver detta och befintliga måltal 

som bör mätas? 

Måltal om tillståndstid/ansökan kan vara bra att ha med.  

 

Punktlighet inom färdtjänst ser annorlunda ut jämfört med spårtrafik. Det 

borde vara samma. 

 

Det borde finnas ett särskilt måltal om bemötande inom färdtjänsten.  

 

Antal bilar där man får ha med sig ledarhund borde mätas. Det är svårt att ta 

med hund och man får vänta länge för en bil som tar hund. 

 

En sak man inte tar in när man pratar färdtjänstresenärer är att när en resa inte 

fungerar är man som färdtjänstresenär mer utsatt. Det är svårt att få 

information om varför en resa till exempel är inställd. Punktlighet vägs in i 

nöjdhet. Vad ”nöjd resenär” innebär behöver konkretiseras. 

 

Punktlighet, trygghet och säkra resenärer är viktiga punkter.  
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Resurseffektiv färdtjänst är bra om det innebär effektiv samplanering och att 

resan inte tar längre tid än med den allmänna kollektivtrafiken. Det är viktigt att 

det är resurseffektivt för både trafik och resenärer. 

 

Sjukresor saknas i trafikförsörjningsprogrammet. 

 

2.6 Trafikoperatörer 

Den 24 februari 2016 genomfördes samrådet med trafikoperatörerna. Både de 

som har avtal med trafikförvaltningen och de som inte har var inbjudna till 

mötet. En lista på deltagarna redovisas i bilagan. Utöver detta möte kommer 

alla trafikoperatörer som så önskar få ett enskilt möte med trafikförvaltningen 

under programmets remisstid, det vill säga under juni till september 2016. 

 

Under samrådet diskuterades i huvudsak förslaget på reviderad målmodell i 

trafikförsörjningsprogrammet, utvecklingen av kommersiell trafik sedan 2012 

och principerna från det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet avseende 

allmän trafikplikt och konkurrensneutralt tillträde.  

 

Vilka är era viktigaste medskick till det fortsatta arbetet med mål och 

delmål? 

De viktigaste medskicken till det fortsatta arbetet med mål och delmål från 

trafikoperatörerna var att målet inte bör heta ”nöjda resenärer”, utan ”fler 

resenärer”. Det måste också framgå att det handlar om att locka fler personer 

till att åka kollektivt. Det bör också finnas ett mål om resande i kollektivtrafiken. 

Deltagarna ansåg att mål om utbud och restid är viktigt samt att det i 

målmodellen framgår att det går att resa snabbt och komfortabelt i 

kollektivtrafiken. Det lockar fler resenärer, enligt deltagarna. Vidare bör ”enkelt 

för alla” finnas med i modellen, vilket enligt deltagarna även omfattar 

biljettsystemet. Målmodellen behöver också tydliggöra vilka som omfattas av 

den. Det behöver bli tydligare om modellen omfattar invånare eller besökare 

eller både och?  

 

Inom målmodellens område om resurseffektivitet ansåg deltagarna på samrådet 

att prisdifferentiering bör utvecklas och diskuteras. När det gäller målområdet 

”attraktiv region” menade trafikoperatörerna att det är svårt att se helheten i 

och med att det finns ett delat ansvar mellan samhällets olika aktörer 

stat/landsting/kommun. Vem tar helhetsperspektivet? 

 

Deltagarna efterfrågade också en prioritering mellan delmålen. Det uppstår lätt 

målkonflikter.  
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Vad är viktigt att trafikförvaltningen tydliggör i nästa 

trafikförsörjningsprogram avseende marknadssegment? 

Trafikoperatörerna framförde att de ansåg att trafikförvaltningen bör inleda en 

dialog om marknadsanalys ihop med branschen. Dessutom tyckte deltagarna att 

det är viktigt att nästa trafikförsörjningsprogram tydliggör förhållandena kring 

arbetspendling.  

 

Vad är viktigt att trafikförvaltningen tydliggör i nästa 

trafikförsörjningsprogram avseende allmän trafikplikt? 

Det är viktigt att utreda mindre områden inför kommande trafikpliktsbeslut och 

om det går att undvika att slå ihop trafik över länsgränser. Vidare behöver det 

utredas vad det är som gäller kring den allmänna trafikplikt som 

MÄLAB/regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen lägger. Det 

efterfrågades också ett tydliggörande i kommande trafikförsörjningsprogram 

om hur det finns öppningar för kommersiell trafik. 

 

Deltagarna på samrådet undrade om det går att prova andra modeller av 

trafikplikt? Ett exempel som togs upp gällde halva året i skärgårdstrafiken. En 

annan punkt är om det finns möjlighet till respeng. 

 

Vad är viktigt att trafikförvaltningen tydliggör i nästa 

trafikförsörjningsprogram avseende konkurrensneutralt tillträde? 

Det är viktigt att nästkommande trafikförsörjningsprogram följer 

branschrekommendationer och branschgemensamma vägledningar avseende 

konkurrensneutralt tillträde. Att tydliggöra samverkan är också viktigt. 

Dessutom framfördes en önskan om att synliggöra all kollektivtrafik på ett 

bättre sätt i SLL:s reseplanerare. 

 

2.7 Öppet samråd 

Den 11 mars 2016 genomfördes ett öppet samråd som i huvudsak olika 

resenärsorganisationer deltog i, vilka framgår av deltagarlistan i bilagan. Under 

samrådet diskuterades främst förslaget på reviderad målmodell i 

trafikförsörjningsprogrammet och ”hela resan”.  

 

Fungerar övergripande principer, mål och delmål för att vi 

gemensamt ska uppnå visionen i TFP? 

Deltagarna på samrådet instämde i att ”ökat kollektivt resande” är ett bra mål. 

Det är viktigt att inte glömma bort den viktiga förutsättningen att biltrafiken 

måste minska. I det här sammanhanget är det viktigt att få input från bilister 

och då främst de som aldrig åker kollektivt. Kollektivtrafiken måste bli mindre 
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rationell och mer emotionell för att locka bilister. Det handlar om till exempel 

värderingar och tillhörighetsfrågor. 

 

Attraktivitet är grundläggande för att människor ska välja kollektivtrafiken. 

Turtäthet är en viktig del i detta. Ytterligare en viktig aspekt är att byten mellan 

tåg och buss fungerar. Information är centralt. Rätt information just där och då. 

Tekniskinformation till både personal och resenärer.  

 

Deltagarna tyckte att tillväxtskapande skulle vara kvar i målmodellen och att 

konkurrenskraft hör till området ”nöjd kund”. 

 

Tillgänglighet handlar om att kunna resa med trafiken när man vill. Att kunna 

köpa biljett är en del av detta. Hur man köper biljetter ser olika ut på olika 

ställen i landet. Det gör att det blir krångligt att åka kollektivt. Man ska kunna 

kliva ombord utan att kunna biljettregler. Alla ska vara välkomna. 

 

Tryggt och säkert hör ihop. De innebär i princip samma. Om de slås ihop går det 

att fylla en ruta i målmodellen med något annat. Att det ska vara säkert för 

personalen är ett grundläggande arbetsgivaransvar, inte något som behöver stå i 

trafikförsörjningsprogrammets målmodell. 

 

Saknar den större bilden (får ej sluta med RUFS). Resenärerna åker över 

länsgränsen, regionförstoring. RUFS ska vara utgångspunkt, men den ger inte 

hela bilden. Uppsala och Södermanland ingår i detta. Använd inte en karta som 

slutar vid Arlanda när pendeltåget går till Uppsala.  

 

Vilka delar av ”hela resan” bedömer ni som särskilt viktiga att lyfta 

fram i trafikförsörjningsprogrammet? 

Länsöverskridande resor och tvärförbindelser är viktiga. Deltagarna på 

samrådet betonade också att information är viktigt och grundläggande. Det 

handlar om information innan och under resan, vid bytespunkter och vid byte 

från ett trafikslag och bolag till ett annat. I detta sammanhang är det enligt 

deltagarna på samrådet också viktigt att komma ihåg att alla inte har datorer 

och smartphones. 

 

När det gäller skärgårdstrafiken lyfte deltagarna att det är viktigt att 

kommunikationen mellan buss- och båttrafiken fungerar så att inga 

förbindelser missas. Det skulle också vara bra om biljettens giltighetstid 

förlängdes. Ett exempel som togs upp på samrådet var relationen Rindö till 

Tekniska högskolan. I detta fall hinner biljettens giltighetstid gå ut vilket gör det 

omöjligt att uträtta sina ärenden inom giltighetstiden. 
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Vidare ansåg deltagarna att avgångsinformation saknas i modellen för ”hela 

resan”. Det vore också bra med kommunikation inom systemet. Om det är stopp 

på ett ställe är det bra att få information om alternativa färdvägar. Möjliggör 

information om alla färdmedel, det vill säga cykel, gång, buss, tåg med mera. 

Reseplaneraren borde även visa cykelvägar. 

 

Vilka åtgärder ser ni att trafikförvaltningen, kommunerna och 

Trafikverket kan genomföra för att fler ska välja att åka kollektivt?  

Det handlar mycket om information och att informationen är pålitlig. All 

information från samtliga aktörer måste vara tillgänglig på samma ställe. 

Utnyttja kartor för att sprida information om linjer som finns eftersom de är 

lätta att komma ihåg och använda.  

 

Ytterligare en del av informationen är att ge kunskap. De som är negativa till 

kollektivtrafiken har en bild av att den är dålig. Ett sätt att bemöta detta skulle 

kunna vara att använda sidan i Metro för att informera om att trafiken fungerar. 

 

Det är viktigt att alla får vara med och tycka till om kollektivtrafiken, men det är 

myndigheten som har det yttersta ansvaret. Det fungerar inte att överlåta åt 

bussföretag att bestämma. Deltagarna på mötet ansåg att det visserligen blir hög 

effektivitet genom att dela med sig av ansvaret, men det är viktigt att se till att 

trafikoperatörerna samspelar så att det blir ett fungerande och sammanhållet 

system.  

 

Ytterligare en aspekt som togs upp var problematiken kring att det är olika 

aktörer som bygger och bestämmer över kollektivtrafiken. Om till exempel en 

kommun bygger en förskola är lokaliseringen av den viktig för att det ska gå att 

åka dit med kollektivtrafiken. Det krävs kommunikation mellan de olika 

aktörerna för att möjliggöra att man kan ta sig dit med kollektivtrafiken. 

 

2.8 Temasamråd om bebyggelse och infrastruktur 

Vid sidan av expertsamråden hölls ett temasamråd om bebyggelse och 

infrastruktur. Samrådet genomfördes 8 mars 2016. Deltagare på mötet 

kommuntjänstemän, Länsstyrelsen, Stockholm Nordost, Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen och MÄLAB. Exakt vilka kommuner som deltog 

framgår av bilagan.  

 

Under mötet berättade forskare från K2 om samverkan kring kollektivtrafik i tre 

län. Dessutom diskuterades förslag på måltal i trafikförsörjningsprogrammet 

och stomnätet.  
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Är måltalen rimliga och relevanta? 

En generell fråga som ställdes var om det även borde finnas måltal för 

länsöverskridande resor? Det skulle exempelvis kunna handla om restider 

mellan nodstäder. 

 

Måltal: Restidskvot: Måltal mellan kärnor på samma regionhalva 1,9 (Nuläge 

2,3) 

Det är viktigt att måltalet om restidskvot finns med. Det bör kanske snarast 

förstärkas eftersom det är ett viktigt måltal för tvärresandet. Tvärförbindelser är 

en stor fråga för kranskommunerna. Det är ett medel och viktigt att det är 

prioriterat. Ytterligare en aspekt kring tvärresandet är samordning med 

Trafikverket. Deras direktiv bör gå i samklang med måltalet i 

trafikförsörjningsprogrammet. 

 

Måltal: Minst 70 % av nya bostäder ska tillkomma inom gångavstånd från 

stomnätet (Nuläge 50 % ) 

Deltagarna på samrådet tyckte att måltalet var bra. Det kopplar till 

Sverigeförhandlingen. Det är även viktigt att få med dagbefolkningen och att 

integrera arbetsplatser i regionala kärnor. Det är därför viktigt att arbetsplatser 

finns med i måltalet och ”nya bostäder” borde bytas till ”bebyggelsetillskott”. 

Dessutom borde även studenter och studieplatser räknas in. 

 

Går det att vända på det måltalet? När får kommuner något tillbaka? Tydliggör 

till exempel att ”vid den tätheten får man den trafiken”. Går det att sätta ett tal 

tillbaka, ett löfte? 

 

Måltal: Minst hälften av regionens invånare når minst 55 % av länets 

arbetsmarknad inom 45 minuter dörr till dörr med kollektivtrafik  

(Nuläge: 36 %) 

Deltagarna lämnade inga specifika synpunkter på detta måltal. 

 

Måltal: Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resor ska öka 

Deltagarna lämnade inga specifika synpunkter på detta måltal. 

 

Utöver vad som ingår i stomnätet, finns det någon annan typ av 

målpunkter eller reserelationer som bör pekas ut som strategiskt 

viktiga? 

Stomnätets delar och kopplingar behöver tydliggöras. Det är viktigt att klargöra 

att det både är spår och buss. Det är lite olika nivåer på dessa, särskilt bussar 

som inte är kopplade till city. Deltagarna på mötet ansåg också att det behöver 

förtydligas att stomnätet binder samman kommuncentrum med centrala 
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Stockholm utan byten. Att enbart nämna Stockolms stad utan byten ansågs för 

otydligt. 

 

När anser SLL att kopplingen mellan regionala stadskärnor är uppfylld? 

Kärnorna består ofta av flera delområden, exempelvis finns idag kollektivtrafik 

på sträckan Jakobsberg-Kista men i nya stomnätsstrategin så är det Barkarby – 

Kista. Det innebär att Jakobsberg förlorar en direktförbindelse. Är kopplingen 

mellan kärnorna fortfarande uppfylld då? När är kraven för att få trafik 

uppfyllda undrade samrådsdeltagarna. 

 

Det saknas kopplingar mellan regionala stadskärnor, till exempel 

Arlanda/Märsta och koppling nordost. Bytespunkter är viktigt och bör 

poängteras i nya trafikförsörjningsprogrammet, exempelvis Arninge och 

Arlanda.  

 

Replipunkter, till exempel mellan skärgården in till landet, och byte till buss så 

invånarna kan ta sig in till sitt kommuncentrum i alla fall en gång per dag. 

 

Olika standardnivåer kan behövas och eventuellt ska annat än antal resenärer 

mätas, till exempel täthet. Eventuellt löfte om trafik vid täthet istället för 

resande? Matning till stomnätet måste kunna säkerställas och mätas. Denna 

trafik är viktig eftersom inte alla klarar av att gå till stomnätet. 

 

Det behövs en diskussion om vad miniminivå för glesbygdstrafiken är. Se hela 

länet och vilken trafik som ska tillhandahållas. Trafikförsörjningsprogrammet 

är ett viktigt underlag för upphandling av entreprenörer (allmän trafikplikt). 

Deltagarna undrade hur detta har fungerat.  

 

Regionaltågstrafiken omfattas inte av stomnätsplanen, men den är en del av 

stomnätet, vilket bör förtydligas. Hur kan vi utnyttja regionaltågen bättre inom 

Stockholms län och möjliggöra resandet med dem? 

 

Möjligheten att pendla med direktgående bussar ingår inte i stomnätet men 

fyller en viktig funktion. Dessa bussar minskar restiden vilket borde lyftas upp. 

Även om direktbussarna är parallellgående med stomnätet (pendeln) behöver 

inte startpunkten vara parallellgående. Direkttrafik är viktigt för att få ner res- 

och bytestider. Det ger så få byten som möjligt. 

 

Om kommunerna vet att stomnätet kommer så kan de planera och bygga ny 

bebyggelse och vice versa. Regionens aktörer behöver en förtroendefull relation. 
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Vet kommunerna att stomnätet faktiskt kommer att genomföras så kommer 

bebyggelsen att lokaliseras kring det.  

 

När det börjar flytta in människor till ett nytt område är det viktigt att de får 

kollektivtrafik direkt. Samhället kanske till och med behöver acceptera att köra 

tomma bussar i början för att bygga upp ett förtroende för kollektivtrafiken? 
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3 Förändringar i trafikförsörjningsprogrammet efter 
samråden 

Detta kapitel redovisar de förändringar som genomförts i målmodellen efter 

samråden och vilka faktorer som särskilt kommer lyftas fram i programmet. 

 

3.1 Målmodellen 

Följande figur visar hur målmodellen såg ut under samråden.  

 
Figur 1 Målmodellen som den såg ut under samråden 

3.1.1 Nöjda resenärer 

Det blev tydligt under samråden att bilisterna saknades i målmodellen. Därför 

byttes målet ”nöjda resenärer” mot ”ökat kollektivt resande”. Detta mål avser 

bland annat att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. Det 

handlar således inte om att locka över cyklister och gångtrafikanter till 

kollektivtrafiken.  

 

Både under samråden och i invånardialogen lyftes vikten av att kollektivtrafiken 

är snabb (helst snabbare än bilen), har hög turtäthet, upplevs som enkel och 

prisvärd. Dessa faktorer är olika delar av konkurrenskraft. Därför lades 

konkurrenskraft in som ett nedbrutet mål under ”ökat kollektivt resande”. Att 

det hamnade här och inte under attraktiv region, som det under en kort tid låg, 
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berodde på att deltagarna på samråden tydligt poängterade att 

kollektivtrafikens konkurrenskraft hör till resenärsperspektivet. Det handlar om 

att vilja resa.  

 

Vidare var det flera samråd som lyfte att tillgänglighet handlar om att vilja resa 

med kollektivtrafiken och borde därför ligga under ”ökat kollektivt resande” 

istället för under ”smart kollektivtrafiksystem”. 

 

3.1.2 Smart kollektivtrafiksystem 

Under flera av samråden framfördes att säkerhet hör ihop med 

kollektivtrafiksystemet. Detta nedbrutna mål flyttades därför till ”smart 

kollektivtrafiksystem”. 

 

3.1.3 Attraktiv region 

På flera av samråden ställdes frågan vad är det som är stabilt, regionen eller 

kollektivtrafiksystemet? En tillväxtskapande region växer, så systemet kan inte 

ligga fast och vara stabilt över tid enligt deltagarnas åsikt. Det är däremot viktigt 

att kollektivtrafiksystemet är förutsägbart och pålitligt. Mot bakgrund av detta 

flyttas pålitligt från ”ökat kollektivt resande” till ”attraktiv region” och ersätter 

därmed ”stabilt över tid”. 

 

3.1.4 Justerad målmodell 

Efter att synpunkterna på målmodellen från samråden vägts samman blir 

förslaget på ny målmodell i trafikförsörjningsprogrammet enligt figuren nedan. 

Denna modell kommer också att ligga med i remissen av programmet.  
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Figur 2 Målmodellen efter genomförda samråd och som finns i remissversionen av 

trafikförsörjningsprogrammet. 

 

3.2 Strategiska ställningstaganden 

Målmodellen bygger på ett antal strategiska ställningstaganden, som 

genomsyrar samtliga mål i modellen. Dessa ställningstaganden diskuterades 

under samråden, men kallades då för övergripande principer.  

 

De strategiska antagandena/övergripande principerna i 

trafikförsörjningsprogrammet är: 

 

 Samverkan 

 Fokus på hållbar utveckling; socialt, ekologisk och ekonomisk 

 Normkritiskt förhållningssätt 

 Fokus på ”hela resan” 

 Innovativt tänkande och arbetssätt 

 Ständiga förbättringar 

 Riskförebyggande tänkande och arbetssätt 

Det som tydligt framkom under samråden var att deltagarna stödde dessa 

antaganden/principer och betonade vikten av samverkan och ansvarsfördelning 

mellan länets aktörer för att uppnå ett ökat resande med kollektivtrafiken.  
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4 Deltagarförteckning  

Följande organisationer deltog på samrådsmötena. 

 

Kommuner: 

 

Kommun Tjänstemän Politiker Temasamråd: 

bebyggelse & 

infrastruktur 

Botkyrka    

Danderyd  X  X 

Ekerö X X X 

Haninge X X X 

Huddinge X  X 

Järfälla  X X  

Lidingö X X X 

Nacka  X  

Norrtälje  X  

Nykvarn X   

Nynäshamn   X 

Salem X X  

Sigtuna X X X 

Sollentuna X X  

Solna X   

Stockholm X X  

Sundbyberg X  X 

Södertälje X X  

Tyresö    

Täby  X  

Upplands Väsby X X X 

Upplands-Bro X X X 

Vallentuna X X X 

Vaxholm X X X 

Värmdö X   

Österåker X X X 

    

Utanför länet    

Håbo   X 
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Trafikoperatörer: 

 Ekmans buss 

 Krokholmens sjötrafik 

 MTR Nordic AB 

 Nobina 

 Ressel Rederi AB 

 Skärgårdsredarna 

 Strömma 

 Sveriges Bussföretag 

 Taxi Kurir 

 Taxi Stockholm 

 Tågkompaniet 

 Utö Rederi AB 

 Vattenbussen 

Funktionshinders- och pensionärsorganisationer 

Samrådet om tillgänglighetsfrågor 

 DHR 

 HSO 

 PRO 

 RPG 

 SRF 

Samrådet om färdtjänstfrågor 

 DHR 

 HSO 

 HSO/Stroke-föreningen 

 SRF 

Resenärsorganisationer: 

 Kollektivtrafikant Stockholm 

 Resenärsforum 

 Samtrafiken Sverige 

 Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation (SIKO) 

 Skärgårdens Trafikantförening 

 Swedavia 

 TIM-pendlarna 

Övriga: 

 Landstinget i Uppsala län 

 Länsstyrelsen 
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 Stockholm Nordost 

 Swedavia 

 Södertörnskommunerna 

 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

 Trafikverket 

 


