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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna  

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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Projektrapport 7/2012 
Trafikplaneringen i landstinget 

 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2012-12-04 överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för yttrande senast 2013-03-22. 

 

I granskningen konstaterar revisionen att flera aktörer både inom och utanför landstinget samverkar 

i regionens trafikplanering. En viktig utgångspunkt för planeringen är RUFS 2010 där bl.a. 

förutsättningar för landstingets långsiktiga trafikplanering framgår. Landstingets aktörer, genom 

trafiknämnden och landstingsstyrelsen, bedöms i stora delar ha genomfört fullmäktiges uppdrag så 

att trafikplaneringen styr mot fullmäktiges mål. Granskningen visar dock på ett antal 

förbättringsområden. 

 

Revisionen belyser bl.a. att samordningen mellan landstingets aktörer som arbetar med trafik-

planering och regionplanering, behöver förbättras. Även samordningen och ansvarsavgränsningen 

gentemot länsstyrelsen och trafikverket är för närvarande oklar. Revisorerna anser att arbetet bör 

fördjupas med att ta fram konkreta strategier inom ett flertal områden, bl.a. för en ökad 

kollektivtrafikandel. Slutligen bör arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag med perspektivet 

2025 prioriteras. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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ordförande    Susanne Kangas 

    sekreterare 
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Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2012-12-04 överlämna rapporten till 

trafiknämnden och till styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik för yttrande senast 

2013-03-22. 

 

I granskningen konstaterar revisionen att flera aktörer både inom och utanför landstinget 

samverkar i regionens trafikplanering. En viktig utgångspunkt för planeringen är RUFS 

2010 där bl.a. förutsättningar för landstingets långsiktiga trafikplanering framgår. 

Landstingets aktörer, genom trafiknämnden och landstingsstyrelsen, bedöms i stora delar 

ha genomfört fullmäktiges uppdrag så att trafikplaneringen styr mot fullmäktiges mål. 

Granskningen visar dock på ett antal förbättringsområden. 

 

Revisionen belyser bl.a. att samordningen mellan landstingets aktörer som arbetar med 

trafikplanering och regionplanering, behöver förbättras. Även samordningen och 

ansvarsavgränsningen gentemot länsstyrelsen och trafikverket är för närvarande oklar. 

Revisorerna anser att trafiknämnden och SL bör fördjupa sitt arbete med att ta fram 

konkreta strategier inom ett flertal områden, bl.a. för en ökad kollektivtrafikandel. 

Slutligen bör trafiknämnden och SL prioritera arbetet med att ta fram ett 

planeringsunderlag med perspektivet 2025. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Gunilla Jerlinger 

ordförande    Anette Carlstedt  

    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har i detta projekt granskat om trafiknämnden, SL, WÅAB och 

landstingsstyrelsen genomfört fullmäktiges uppdrag för trafikplaneringen så att 

man styr mot landstingets mål.  

 

Revisionen kan konstatera att flera aktörer både inom och utanför landstinget 

samverkar i regionens trafikplanering. En viktig utgångspunkt för planeringen 

är RUFS 20101 där bl.a. förutsättningar för landstingets långsiktiga trafikplane-

ring framgår. Landstingets aktörer, genom trafiknämnden och landstingsstyrel-

sen, bedöms i stora delar ha genomfört fullmäktiges uppdrag så att trafikplane-

ringen styr mot fullmäktiges mål. Granskningen visar dock på ett antal förbätt-

ringsområden. 

 

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTFP2) är regionens olika trafik-

politiska mål beskrivna. I programmet redovisas också en rad nödvändiga åt-

gärder för att uppfylla målen. Exempel på sådana åtgärder är ökad tillgänglig-

het, minskat buller och luftföroreningar, ökad energieffektivitet i trafiken, för-

bättrad säkerhet, ökad regional tillgänglighet och ökad kollektivtrafikandel. 

Målet om ökad kollektivtrafikandel innebär en särskilt stor utmaning för trafik-

nämnden och SL. Revisionen anser att trafiknämnden och SL behöver utveckla 

konkreta strategier för hur de av fullmäktige fastlagda målen ska uppnås. Det 

gäller t.ex. frågan om att på olika sätt kunna motverka en förväntad ökning av 

andelen biltrafik.  

 

SL fick i samband med budgetbeslutet för 20093 ansvaret för den övergripande 

trafikplaneringen och trafikpolitiken inom landstinget. Samtidigt gav fullmäk-

tige flera olika trafikplaneringsuppdrag. (Se avsnitt 2.1). Vid samma tillfälle 

fick landstingsstyrelsen ansvaret för regionplanering etc. Samtidigt som SL har 

ett ansvar för trafikplaneringen har länsstyrelsen och trafikverket ett formellt 

ansvar för trafikplaneringsarbetet. Ansvarsavgränsningen mellan de olika aktö-

rerna är för närvarande otydlig. Vidare visar granskningen att trafiknämnden 

genom SL i huvudsak har begränsat sin planering till kollektivtrafiken. Det 

samlade transportperspektivet (inkl. vägar och biltrafik) saknas i allt väsentligt 

i landstingets nuvarande trafikplanering. Orsaken uppges bero på att organisat-

ionen hittills har fokuserat på framtagandet av ett flertal planer och dokument 

som t.ex. genomförandestrategi, trafikplan 2020 och stomnätsstrategier.  

 

Av SL:s verksamhetsidé4 framgår att kollektivtrafiken är ett medel för att 

uppnå det överordnade målen för regionplaneringen enligt RUFS 2010. Det 

finns därmed också en allmän acceptans för en trafikplanering som bl.a. stödjer 

utvecklingen av regionala kärnor. Samtidigt konstaterar trafiknämnden och SL 

                                                      
1
 Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen, antagen av Landstingsfull-

mäktige 2010. 
2
 Beslutat av Trafiknämnden 2012-09-13, TN 1201-0032 

3
 LF 2008-11-25 

4
 Verksamhetsidé framgår av SL:s strategiska karta fastställd av trafiknämnden 

TN 1105-132 och SL 2011-04030 

Strategier för hur målen 

ska uppnås behöver 

utvecklas 

Ökad kollektiv-

trafikandel 

Ett samlat transportper-

spektiv behövs 

Utveckling av  

regionala 

kärnor 
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i sin Trafikplan 2020 att tvärförbindelserna inte nämnvärt bedöms öka. Frågan 

är dock hur de regionala kärnorna kan utvecklas utan en etablering av tvärför-

bindelser. 

 

Granskningen visar vidare att trafiknämnden och SL bör fullfölja framtagandet 

av ett planeringsunderlag med perspektivet 2025 till den nationella trafikplanen 

och länstrafikplanen. Dessa planer kommer att beslutas av trafikverket och 

länsstyrelsen under 2013/2014. Arbetet har påbörjats och bedrivs i samverkan 

mellan trafiknämnden och SL och övriga aktörer. 

 

Landstinget har en relativt omfattande samverkan med kommunerna i trafik-

planering och regionplanering. Kommunerna upplever ansvarsavgränsningen 

mellan landstingets planeringsfunktioner som oklar vilket också bekräftas i 

länsstyrelsens inriktningsdokument inför trafikplaneringen med perspektivet 

2025. Revisionen menar att landstingsstyrelsen bör se över hur planeringen 

ytterligare kan samordnas mellan trafiknämnden och SL å ena sidan och lands-

tingsstyrelsens organisatoriska enhet för Tillväxt, Miljö och Regionplanering 

(TMR), å andra sidan. Enligt fullmäktiges beslut från 2009 bör en utvärdering 

göras av nuvarande organisation inför kommande mandatperiod. 

 

Sammantaget menar revisionen att det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

i allt väsentligt uppfyller lagens krav på trafikplaneringen. Dock bör de frågor 

som lyfts ovan fördjupas i det fortsatta planeringsarbetet. 

 

Rekommendationer: 

 

 Trafiknämnden och SL5 bör fördjupa sitt strategiarbete för att de olika 

mål som redovisas i det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska 

kunna uppfyllas. Bl.a. gäller det målet om ökad kollektivtrafikandel. 

 

 Trafiknämnden och SL5bör prioritera arbetet med att ta fram ett plane-

ringsunderlag med perspektivet 2025 till kommande nationella trafik-

plan och länstrafikplan. 

 

 Landstingsstyrelsen, trafiknämnden och SL5 bör förtydliga ansvars-

gränserna och se över samordningen i planeringsprocessen för att ef-

fektivisera arbetet med regionplanering och trafikplanering. 

 

                                                      
5
 Under förutsättning att landstingsfullmäktige så beslutar kommer större delen 

av SL:s verksamhet från och med årsskiftet 2012/2013 övergå till TN och TN:s 

förvaltning. Rekommendationerna riktar sig därför till TN för att nämnden kom-

mer att hantera frågorna framöver och till SL som har ansvaret t.o.m. 2012. 

 

Trafikplanering behöver 

tas fram för perspekti-

vet 2025 

Kommunerna betonar 

vikten av samordning av 

trafik- och regionplane-

ring 
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2. Utgångspunkter för granskningen  

2.1 Motiv till granskningen 

En ny lagstiftning avseende kollektivtrafik, lag om kollektivtrafik 2010:1065, 

trädde i kraft den 1 januari 2012. Lagen innebär att i Stockholms län ansvarar 

landstinget för den regionala kollektivtrafiken. Landstinget ansvarar också för 

persontransporter enligt lagen om färdtjänst, 1997:736 eller lagen om riksfärd-

tjänst, 1997:735. Enligt lagstiftningen ska varje län ha en kollektivtrafikmyn-

dighet. För Stockholms län bär landstinget ansvaret för den regionala kollektiv-

trafiken och landstinget är regional trafikmyndighet. Den regionala kollektiv-

trafikmyndigheten ansvarar för att regelbundet ta fram ett trafikförsörjnings-

program med fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken. Vid behov ska 

denna uppdateras. Samråd ska ske med berörda intressenter. Från och med den 

1 juli 2013 kommer den kollektiva sjötrafiken att införlivas i kollektivtrafikla-

gen och därmed i länets kollektivtrafikplanering. 

 

I fullmäktiges beslut om budget 2009 övertog AB Storstockholms lokaltrafik 

(SL) ansvaret för trafikpolitiken och den översiktliga trafikplaneringen från 

regionplane- och trafiknämnden från den 1 juli 2009. I budget 2009 gavs också 

följande uppdrag för att förstärka trafikplaneringen6. 

 SL ska i samband med budgeten till landstingsfullmäktige lämna 

förslag på trafikförsörjningsprogram enligt lagen om ansvar för kol-

lektivtrafik, 1997:734. Trafikförsörjningsprogram ska tas fram i 

samråd med Waxholmsbolaget AB (WÅAB), färdtjänsten och reg-

ionplanenämnden. 

 SL ska utarbeta en strategi för kollektivtrafikens utveckling på me-

dellång sikt vart fjärde år i samråd med WÅAB, färdtjänsten och 

regionplanenämnden. 

 SL ska utarbeta riktlinjer för hur det kollektiva trafiksystemet på 

land ska utvecklas. I uppdraget ingår att intensifiera och förtydliga 

kapacitetsplaneringen för kollektivtrafiken inom SL  

 WÅAB ska utarbeta riktlinjer för hur det kollektiva trafiksystemet 

till sjöss ska utvecklas. Arbetet ska ske i samråd med SL, färdtjäns-

ten och regionplanenämnden. 

 RUFS 2010 ska innehålla en översiktlig genomförandestrategi för 

trafikplaneringen vilken ska tas fram av SL. Den ska innehålla möj-

lig etappindelning för genomförandet och förslag till finansiering. 

Genomförandestrategin ska tas fram i samråd med WÅAB, färd-

tjänsten och regionplanenämnden. 

 

I november 2010 beslutade landstingsfullmäktige om en ny politisk organisat-

ion för landstingets trafikverksamhet. Beslutet innebar att från och med den 1 

januari 2011: 

 ersatte tillväxt- och regionplaneutskottet (TRU) regionplanenämn-

den. Utskottet ansvarar för regionplaneringen och de regionala ut-

                                                      
6
 Uppdragen gäller tills vidare med tillägget att trafiknämnden fr.o.m. 2011 har 

ett övergripande ansvar avseende SL:s uppdrag. 

Ny lagstiftning 

Landstingsfullmäktiges 

beslut 

Ny politisk organisation 
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vecklingsfrågorna inom landstinget. 

 inrättades en trafiknämnd som ansvarar för: 

o kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med 

funktionsnedsättning 

o det övergripande ansvaret för planering och upphandling 

av trafiktjänster och följer upp verksamheten 

o landstingets trafikplanering och framtagande av förslag till 

trafikförsörjningsplan 

o samverkan med närliggande kommuner och landsting 

samt andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafik-

lösningar i regionen 

o samverkan med handikapporganisationer för att förenkla 

för äldre och personer med funktionsnedsättning att an-

vända kollektivtrafiken 

 

I samband med de stora förändringar som genomförts av trafikverksamheten 

uttrycks i fullmäktiges uppdrag att ambitionsnivån i landstingets trafikplane-

ring ska höjas. Ett led i detta är den nya trafikorganisationen. Därutöver kom-

mer de utökade kraven som den nya kollektivtrafiklagstiftningen ställer. Sam-

mantaget leder detta till frågan om hur styrningen mot fullmäktiges mål och 

uppdrag för trafikplaneringen hanteras av landstingsstyrelsen, trafiknämnden, 

SL och WÅAB. 

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: 

 Har trafiknämnden, SL, WÅAB och landstingsstyrelsen genomfört 

fullmäktiges uppdrag för trafikplaneringen så att man styr mot 

landstingets mål?  

 

Väsentliga delfrågor gäller de medel som står till buds för att via trafikplane-

ringen styra mot målen i landstingets verksamheter. Det gäller främst  

 på vilket sätt de planer och strategier som tagits fram bidrar till att 

uppnå fullmäktiges mål och uppdrag? 

 hur samordningen sker internt inom landstinget och hur samverkan 

sker externt med statlig och kommunal planering i syfte att uppnå 

fullmäktiges mål och uppdrag? 

2.3 Avgränsning 

Granskningen tar sin utgångspunkt från mål i fullmäktiges budget och givna 

fullmäktigeuppdrag avseende trafikplaneringen. Den avser styrningen av hur 

fullmäktiges mål och uppdrag uppnås och om de medel som används styr mot 

dessa. Granskningen omfattar Landstingsstyrelsen, TN, AB SL och WÅAB. 

 

Revisionen har inte utvärderat den nya trafikorganisationen i detta projekt. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 Lag om kollektivtrafik, 2010:1065 

 Landstingets budget 

 Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, (RUFS, LS 

1003-0221) 

 Reglemente för landstingsstyrelsen, trafiknämnden och underlig-

gande utskott och beredningar. 

Ändrat ansvar  

och uppdrag 
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 Bolagsordningar, VD-instruktion och specifika ägardirektiv för SL 

& Waxholmsbolaget  

2.5 Metod 
I granskningen har intervjuer genomförts med företrädare7 för olika aktörer i 

trafikplaneringen. Vidare har olika plan- och styrdokument analyserats. Ett 

särskilt fokus har varit att undersöka hur olika styrande dokument och strate-

gier avseende landstingets trafikplanering förhåller sig till varandra. 

 

Granskningen har genomförts av Mikael Lundén (projektledare) och Ralf Jons-

son, revisionskontoret. 

 

3. Nya kollektivtrafiklagen och dess plane-

ringskrav 

I den nya kollektivtrafiklagens krav ligger att formulera ett regionalt trafikför-

sörjningsprogram (RTFP) i samråd med kommuner m.fl. och att ta ställning till 

vad som ska vara s.k. allmän trafikplikt, d.v.s. vad som ska drivas och finansie-

ras av det offentliga.  

 

Trafiknämnden och landstingstyrelsen har tagit fram och beslutat om en RTFP8 

i linje med den nya lagens krav. 

 

I RTFP är regionens olika trafikpolitiska mål beskrivna och utvecklade. I pro-

grammet beskrivs utförligt bl.a. förhållandet mellan allmän trafikplikt och 

kommersiell trafik. Därutöver redovisas en rad åtgärder för att uppfylla målen i 

programmet. Det saknas dock mer utvecklade strategier för hur målen ska upp-

nås. Detta gäller t.ex. målet om en ökad kollektivtrafikandel och miljömålen i 

övrigt. I trafikförsörjningsprogrammet anges dock att det finns ett flertal frågor 

kvar att utreda och i det sammanhanget nämns bland annat frågan om hur en 

ökad kollektivtrafikandel ska uppnås. 

 

I programmet återkopplas också till visionen och målen för kollektivtrafiken i 

RUFS 2010 som har formulerats enligt följande: ”Attraktiv kollektivtrafik i ett 

hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva 

storstadsregion.”. Övergripande mål anges som:  

- Attraktiva resor 

- Tillgänglig och sammanhållen region 

- Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan 

 

Under många år har fullmäktige i samband med direktiven i budget framhållit 

det övergripande och långsiktiga målet att andelen kollektivtrafikresande ska 

öka. Av RUFS 2010 och SL:s/TN planering framgår dock att kollektivtrafik-

andelen inte prognostiseras att öka utan snarare minska. En följd av detta är 

                                                      
7
 SL, SLL Tillväxt, Miljö och Regionplanering (TMR), länsstyrelsen, trafikverket, 

Stockholms stad, Nacka stad, Täby kommun 
8
 RegionaltTrafikFörsörjningsProgram, TN 1201-0032, TN 2012-06-19, LF 2012-

09-18 

Saknas utvecklade 

strategier för hur 

mål ska uppnås 

Kollektivtrafikens 

andel ska öka 
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sannolikt att inte heller miljömålen kommer att uppnås p.g.a. den ökande biltra-

fiken. 

 

Revisionens bedömning 
Hanteringen av fullmäktiges mål om en ökad kollektivtrafikandel är otydlig i 

merparten av de plandokument som SL/TN tagit fram. Det gäller det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet, genomförandestrategin för trafikplaneringen för 

RUFS 2010 (se kap 4) och Trafikplan 2020 (se kap 8). Revisionen anser att 

trafiknämnden och SL bör fördjupa analysen och utreda och redovisa de hand-

lingsvägar/strategier som lämpligen kan väljas för att uppnå målet om en ökad 

kollektivtrafikandel. 

 

Exempel på en sådan analys skulle t.ex. kunna vara hur trafikplaneringen 

ska samordnas med den fysiska planeringen i syfte att klarlägga var inom 

länet den största potentialen för att öka kollektivtrafikandelen finns. 

 

Vidare skulle utrymmet för kommersiell trafik och vilka värden den skulle 

kunna ha för det kollektiva trafikutbudet som helhet behöva tydliggöras. Detta 

framgår inte särskilt utförligt av RTFP. Det bör följaktligen tydligare klargöras 

i planeringen hur den kommande dialogen framdeles ska genomföras med 

kommersiella aktörer och de frågor som då aktualiseras, t.ex. tillgång till infra-

struktur, konkurrensneutralitet, framkomligheten hos väghållarna, etc. 

 

En annan fråga gäller resorna över länsgränserna. Dessa bör hanteras något 

utförligare och eventuellt ges ett eget delmål. Även formerna för fortlö-

pande samverkan och planering (bl.a. gentemot kommunerna och mark-

naden) bör diskuterats inom ramen för RTFP. Slutligen bör även målkon-

flikterna diskuteras. Det gäller exempelvis de negativa konsekvenser som 

kan följa av att miljömålen inte uppnås om inte kollektivtrafikandelen 

skulle öka.  

 

Sammantaget menar revisionen att RTFP i allt väsentligt uppfyller lagens krav 

på trafikplaneringen. Dock bör de frågor som lyfts ovan fördjupas i det fortsatta 

planeringsarbetet. 

 

4. Trafikplaneringen enligt RUFS 2010 och 
dess genomförande 

I RUFS 2010 finns en översiktlig långsiktig planering för utvecklingen av 

trafik och transporter i olika tidsperspektiv (2020, 2030 och 2050). Planer-

ingen omfattar trafik och transporter avseende vägar, kollektivtrafik, gods-

transporter, flyg och sjöfart. Planeringen är inte operationell, dvs. frågor 

som finansiering, prioritering, etc. inkluderas inte. 

 

I budget 2009 fick SL i uppdrag att ta fram en översiktlig genomförande-

strategi för trafikplaneringen enligt intentionerna i RUFS 2010. Den skulle 

innehålla möjlig etappindelning för genomförandet och förslag till finan-

siering. Genomförandestrategin skulle tas fram i samråd med WÅAB, 

färdtjänsten och regionplanenämnden. 

Otydlig strategi för 

att öka kollektiv-

trafikandelen 

Samordning med 

fysisk planering 

Förutsättningar 

för kommersiell  

trafik 

Genomförande- 

strategi 
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Förslag till genomförandestrategi9 beslutades i april 2011. Strategins tids-

perspektiv är i huvudsak 2020 och bygger i vissa delar på den Trafikplan 

202010 som togs fram av SL under 2010. I strategin görs en beräkning och 

summering av det totala investeringsbehovet under perioden fram t.o.m. 

2020. Vidare görs en analys av den totala finansieringssituationen inom 

SL. I fråga om prioriteringar förs en diskussion utifrån tre olika scenarier, 

relaterat till vilka ekonomiska resurser som kan komma att stå till buds. 

För perioden 2020 – 2030 redovisas endast en summering av nyinveste-

ringsbehovet enligt RUFS 2010. 

 

Enligt beslutet i trafiknämnden ska strategin vara en utgångspunkt för 

landstingets budgetdirektiv och långsiktiga ekonomiska planering. Efter 

fastlagda direktiv kan SL, enligt genomförandestrategin, utforma en ge-

nomförandeplan utifrån budgetdirektiven. 

 

Revisionens bedömning 
Enligt revisionen bör perspektivet 2020-2030 analyseras mer djupgående 

än vad som är fallet i genomförandestrategin. Det gäller framförallt förslag 

till hur finansiering kan ske och olika förslag till prioriteringar. Priorite-

ringsfrågorna är särskilt viktiga att förtydliga i planeringen med tanke på 

att den ska utgöra ett underlag för den statliga planeringen11, som ska fär-

digställas under 2013. 

 

Liksom i RTFP konstateras i Trafikplan 2020 att kollektivtrafikandelen 

inte bedöms öka utan prognostiseras bli oförändrad eller något försämrad. 

Detta innebär även en försämring av möjligheterna att uppnå miljömålen, 

p.g.a. den ökade biltrafiken. Vissa strategiska resonemang förs, men inte 

heller här utvecklas och redovisas lämpliga strategier för att öka kollektiv-

trafikandelen. 

 

Det är vidare oklart vilka antaganden som gjorts i kalkylerna avseende 

förväntad ränteutveckling samt statlig och kommunal medfinansiering. 

 

Såvitt revisionen kan bedöma kan det även finnas ett antal investering-

ar/trafikobjekt vid sidan av RUFS 2020 som får konsekvens redan i per-

spektivet 2020. Det kan t.ex. gälla konsekvenser av stomnäts- och spårstra-

tegin och BRT.12 

 

Vare sig SL eller trafiknämnden har fattat beslut om någon återredovisning 

av uppdraget om genomförandestrategin till landstingsstyrelsen/landstings-

fullmäktige. Om strategin ska vara en utgångspunkt för landstingets bud-

getdirektiv bör det rimligen beslutas av landstingsfullmäktige. Detta väck-

er frågan om strategins status. I detta sammanhang kan också noteras att 

SL inlett ett arbete med att ta fram vad som kallas för en genomförande-

                                                      
9
 TN 1103-081 5 april 2011 

10 Trafikplan 2020 fastställdes av SL:s styrelse i augusti 2010 
11 Nationell trafikplan och länstrafikplan med tidsperspektiv till 2025 
12

 Bus Rapid Technology 

Förstärk analysen av 

åren 2020-2030 

Kollektivtrafik- 

andel 

Ekonomiska  

förutsättningar 

Prioriteringar 
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plan som beräknas presenteras under 2013. Genomförandeplanen syftar till 

att förtydliga genomförandestrategin. 

 

Sammantaget bedömer revisionen att det återstår delar att utveckla för att 

skapa en genomarbetad strategi och plan för genomförandet av trafikplane-

ringen utifrån RUFS 2010, framförallt vad gäller perspektivet 2020 - 2030. 

 

5. Uppdraget till SL om trafikpolitik och 

övergripande trafikplanering 

I fullmäktiges beslut om budget 2009 övertog SL ansvaret för trafikpolitiken 

och den översiktliga trafikplaneringen från regionplane- och trafiknämnden då 

denna lades ned. Ansvaret för regionplaneringen övergick i stället till lands-

tingsstyrelsen och det tillväxt- och regionplaneutskott som inrättades under 

landstingsstyrelsen. 

 

De olika planeringsuppdrag som fullmäktige, i syfte att stärka trafikplanering-

en, formulerade i 2009 års budget har till viss del genomförts. Flera olika plan-

dokument och strategier har redovisats inom SL och till trafiknämnden. 

 

SL/TN har utvecklat sin planeringsroll,13 men i huvudsak begränsat den till 

kollektivtrafiken, vilket inte är i linje med fullmäktiges beslut. Ett samlat tran-

sportperspektiv (inkl. vägar och biltrafik, etc.) saknas delvis i SL/TN:s och 

landstingsstyrelsens  nuvarande trafikplanering. Huvudskälet till dessa förhål-

landen uppges bero på att organisationen hittills har fokuserat på framtagandet 

av ett flertal planer och dokument som t.ex. genomförandestrategi, trafikplan 

2020 och stomnätsstrategier.  

 

Trafikplaneringen är inte heller endast en objektsplanering, vilket bl.a. framgår 

i underlagsrapporten till trafikplaneringen i RUFS 2010 (”Framtidens trans-

portsystem”). Här understryks bl.a. vikten av att effektivisera användningen av 

transport- och trafiksystemen, motverka en förväntad ökning av andelen bil-

trafik, skapa relativa fördelar i kollektivtrafikens framkomlighet, använda sig 

av ekonomiska styrmedel såsom trängselavgifter, etc.  

 

Revisionens bedömning 
SL/TN har till viss del genomfört de olika planeringsuppdrag som fullmäktige 

beslutade 2009. Dock har planeringen i huvudsak begränsats till kollektivtrafi-

ken. Revisorerna menar att SL/TN bör tillse att trafikplaneringen i fortsättning-

en även inbegriper t.ex. vägar och biltrafik men även andra förhållanden som 

framkomlighets- och kapacitetsfrågor. 

 

6. Andra trafikplaneringsuppdrag från lands-
tingsfullmäktige  

6.1 Trafikplan 2020 
I budgeten för 2009 gav landstingsfullmäktige följande två uppdrag till SL:  

                                                      
13

 Planering av all vägtrafik, bl.a. biltrafik, transporter och kollektivtrafik 
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 att utarbeta en strategi för kollektivtrafikens utveckling på medellång 

sikt vart fjärde år i samråd med WÅAB, färdtjänsten och region-

planenämnden. 

 att utarbeta riktlinjer för hur det kollektiva trafiksystemet på land ska 

utvecklas. I uppdraget ingår att intensifiera och förtydliga kapacitets-

planeringen för kollektivtrafiken inom SL. 

 

För att fullgöra dessa uppdrag tog SL under 2010 fram trafikplan 202014 på 

medellång sikt. Utgångspunkterna för planeringen anges vara den överens-

kommelse som ingåtts under 2007 (”Stockholmsöverenskommelsen” se 

kap. 8) och SL:s strategiska plattform från 2008. Planeringsperspektivet är 

2020. Inriktningen i trafikplanen anges vara att analysera de behov som 

aktualiseras i termer av fordon, depåer, bytespunkter, etc. Tre scenarier 

presenteras där ett av dessa inkluderar hela Stockholmsöverenskommelsen. 

Tyngdpunkten i trafikplan 2020 är en planering vad gäller kapacitetsfrå-

gorna. I övrigt innebär planeringen att man för olika scenarier åberopar 

och applicerar olika omfattning av den ingångna Stockholmsöverenskom-

melsen. I övrigt framkommer inte några avgörande förändringar i förhål-

lande till tidigare planer vad gäller trafikplaneringens inriktning. 

 

Revisionens bedömning 
Revisionen anser att trafikplan 2020 behöver kompletteras med bedöm-

ningar vad gäller möjliga tvärförbindelser. Möjligheterna att öka kollektiv-

trafikandelen genom att begränsa biltrafikökningen (samordnad planering 

för bil- och kollektivtrafik, framkomlighet, ekonomiska incitament, etc.) 

liksom möjligheterna att på olika sätt (BRT15, etc.) ytterligare öka busstra-

fiken behöver genomlysas i perspektivet fram till 2020.  

6.2 Sjötrafikens uppdrag 
I budget 2009 gav fullmäktige ett uppdrag till WÅAB att utarbeta riktlinjer 

för hur det kollektiva trafiksystemet till sjöss ska utvecklas. Arbetet skulle 

ske i samråd med SL, färdtjänsten och regionplanenämnden. 

 

Revisionens bedömning 
Det har ännu inte redovisats några riktlinjer för hur det kollektiva trafiksy-

stemet till sjöss ska utvecklas. Inom SL och trafiknämnden pågår f.n. ett 

förändringsarbete avseende sjötrafikens framtida organisation. Fr.o.m. 

2013-07-01 kommer sjötrafiken att omfattas av den nya kollektivtrafikla-

gen. Vid denna tidpunkt antas att SL/TN har uppdaterat sin RTFP med det 

som avser sjötrafiken.  

 

                                                      
14

Trafikplan 2020 fastställdes av SL:s styrelse i augusti 2010 
15

BusRapidTechnolgy 

Främst kapacitets-
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7. Trafikstrategiska arbeten hos 

SL/trafiknämnden  

SL:s strategiska karta16 innehåller SL:s verksamhetsidé, vision, värdering-

ar och mål. Den utgör, tillsammans med planeringsförutsättningar och 

direktiv från SLL, grunden för SL:s strategiska planering, genomförande 

och uppföljning.  

 

Av den strategiska kartan framgår bl.a. att SL-trafiken ska öka sin mark-

nadsandel gentemot biltrafiken och att SL:s allmänna kollektivtrafik ska 

upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funk-

tionsnedsättning. Vidare ska SL-trafiken ge minsta möjliga miljöbelast-

ning. Slutligen ska kollektivtrafiken vara väl utbyggd, med goda förbind-

elser till angränsande län, och ge ett väsentligt bidrag till Stockholms-

regionens tillväxt och konkurrenskraft. 

 

Spårvägs- och stomnätsstrategin17, etapp 1 från september 2011, har utar-

betats i samarbete mellan SL och Stockholms stad. Syftet med strategin är 

att fastställa principer för stomtrafik och identifiera lämpliga stråk för så-

dan trafik i den centrala delen av Stockholmsregionen. Vidare är syftet att 

utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag 

och utbud. Enligt SL ska strategin ”ses som ett underlag för vad som bör 

utredas vidare och inte för vad som ska byggas”. 

 

Som utgångspunkt för strategin anges tre huvudprinciper, god regional 

tillgänglighet, attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och integre-

rad trafik för en attraktiv stadsmiljö.  

 

Strategin, etapp 1 omfattar innerstaden. Ett arbete pågår för närvarande för 

att ta fram en spårvägs- och stomnätsstrategi etapp 2, vilken ska presente-

ras under första halvåret 2013. Denna strategi kommer att behandla länets 

samlade behov av spårväg- och stomnät.  

 

I RUFS 2010 och övriga planer framgår att trafikplaneringen bör stödja 

s.k. regionala kärnor/centra. TMR18 har i sitt remissyttrande varit kritisk 

till att förutsättningarna för stomnät etc. i ytterstaden inte har tagits upp i 

den första etappen av stomnätsstrategin. 

 

I december 2006 presenterade SL riktlinjer för företagets planeringspro-

cess avseende kollektivtrafiken, RIPLAN. Riktlinjerna används vid plane-

ring av ny och förändrad kollektivtrafik och vid planering av nybyggnads-

områden. Riktlinjerna används, förutom av SL, av trafikentreprenörer, 

                                                      
16

 Fastställd av trafiknämnden TN 1105-132 och SL 2011-04030, den 24 maj 

2011 
17

 Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1, centrala delen av stockholmsregion-

en beslutad av SL:s styrelse 2011-09-20 
18

 Tillväxt Miljö Regionplanering, Stockholms läns landstings enhet för regionpla-

nering inom landstingsstyrelseförvaltningen 

Strategisk karta 

Spårvägs- och stom-

nätsstrategi,  

etapp 1 

RIPLAN 
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kommunerna, trafikverket och trafikanknutna företag och organisationer. 

Riktlinjerna anger olika former av riktvärden och utgångspunkter vad gäl-

ler restider, turtäthet, trängsel, etc. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionen vill lyfta att stomnätsplaneringen med fördel bör ses i en helhet 

där både innerstad och ytterområden ingår. Vidare bör finansiering etc be-

lysas tydligare i stomnätsstrategin för att kunna utgöra ett heltäckande 

underlag när beslutsfattare diskuterar val av trafikslag. Som tidigare 

nämnts i rapporten,19 har trafiknämnden och SL för avsikt att under 2013 

presentera en s.k. genomförandeplan. I denna är intentionen att lägga fram 

en mer heltäckande bild av kollektivtrafikplaneringen och dess finansie-

ring. 

 

Trafiknämnden/SL bör också genomföra en aktualisering av RIPLAN med 

anledning av att det tillkommit nya normtal för bl.a. framkomlighet, val av 

trafikslag, etc. i stomnätsstrategin. I riktlinjerna saknas också vägledning 

för hur kommunal exploatering ska genomföras i förhållande till befintliga 

eller lämpliga trafikstråk. Olika linjedragningarnas påverkan på kollektiv-

trafikandelen bör även analyseras utifrån de angivna normerna i stom-

nätsstrategin.  

 

8. Den statliga trafikplaneringen och sam-

verkansformer med landstinget  

Stockholmsöverenskommelsen20 från december 2007 är ett resultat av för-

handlingar mellan staten, kommunerna i länet och landstinget. Överens-

kommelsen, som utgår från RUFS 200121; innehåller åtaganden om olika 

infrastrukturprojekt inom trafiken22 och hur de ska finansieras. Tidspers-

pektivet är fram till 2020 med utblick mot 2030. Överenskommelsen om-

fattar totalt 100 miljarder kronor, varav kommunerna och landstinget står 

för cirka 50 procent och staten för den andra hälften. Av de 100 miljar-

derna går 52 procent till vägutbyggnad och 48 procent till spårutbyggnad.  

 

I överenskommelsen konstateras att det är nödvändigt bygga nytt - men att 

det inte är tillräckligt. En samlad lösning krävs, med många typer av åtgär-

der och av många olika aktörer. Förhandlingens trafiklösning omfattar 

trimningsåtgärder23, kapacitetshöjningar av både väg- och kollektivtrafik-

näten och en successiv utbyggnad av felande länkar. I Stockholmsöverens-

kommelsen anges att den bör följas upp årligen. Under 2009 gjorde reg-

                                                      
19

 avsnitt 4 sid. 7 sista st. 
20

 Överenskommelse mellan regeringen, trafikverket, länsstyrelsen, landstinget 

och länets kommuner. 
21

 RUFS Regional Utvecklings Plan för Stockholms län, antagen av LF 2001 
22

 Bl.a. vägtrafiklösningar som Förbifart Stockholm och spårtrafik som Citybanan 
23

 Trimningsåtgärder är mindre förbättringar som kan genomföras relativt snabbt 

för förbättrad framkomlighet för bilister och bussresenärer. Det kan till exempel 

handla om att ställa om trafiksignaler eller att bredda körfält. 

Stockholmsöverens-

kommelsen 
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ionplanekontoret den senaste uppföljningen och den övergripande slutsat-

sen var att planeringen och genomförandet av överenskomna investeringar 

(i perspektivet 2020) i stort sett höll den takt och tidtabell som utstakats.  

 

Det nämns dock ett antal områden i uppföljningen där det är oklart vilka 

åtgärder och satsningar som skett. Det gäller bl.a. 

 ”Kommunalt” beslutad trängselskatt 

 Stimulera annat resande än bil, t.ex. taxesystem över länsgränserna 

 Främja ny bebyggelse i goda transportlägen 

 Uppföljning av bostadsbyggandet 

 Trimningsåtgärder 

 

Efter regionplanekontorets nedläggning har uppföljningen av stockholms-

överenskommelsen gått över till att genomföras inom ramen för arbetet 

med den nationella trafikplanen24 och länstrafikplanen25. Därmed har upp-

följningsansvaret i allt väsentligt övergått till trafikverket och länsstyrel-

sen.  

 

En nationell trafikplan fastställdes av regeringen i mars 2010. Planen är 

gjord med utgångspunkt från landets olika förslag till länsplaner. Den nat-

ionella planen innehåller bl.a. ekonomiska ramar och trafikverkets strategi 

för drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet. Planen inne-

håller även en sammanfattande effektbedömning. 

 

Den nu gällande länstrafikplanen fastställdes i maj 2010 och beskriver de 

infrastrukturåtgärder som planeras inom länet fram till 2021. Planen utgår 

från en rad nationella och regionala mål för utvecklingen av transport-

systemet. 

 

Arbetet med att förbereda nästa nationella planeringsprocess26 har redan inletts. 

Ett inriktningsdokument har tagits fram av länsstyrelsen i samverkan med öv-

riga aktörer27. Den nationella planen ska tas 2013/14 och ha tidsperspektivet 

från 2020 och fram till 2025. Länstrafikplanen för Stockholms län kommer 

därefter att antas ca 1,5 år senare. Arbetet är i ett första steg inriktat på att ta 

fram ett inriktningsdokument med principer för den fortsatta trafikutveckling-

en, länsvis och nationellt. I ett andra steg genomförs den konkreta objektspla-

neringen och prioriteringen som ett underlag till den nationella trafikplanen och 

länstrafikplanen. Det gemensamma planeringsarbetet bygger på en öppen sam-

verkan, där de medverkande aktörerna bara i andra hand säger sig ha anledning 

att se till formellt ansvar. 

                                                      
24

 Tas fram av Trafikverket och Regeringen, senast mars 2010 
25 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021, 

fastställd av Länsstyrelsen den 31 maj 2010 
26

 Gäller både nationell trafikplan och länstrafikplan 
27

 Förutom länsstyrelsen; trafikverket, kommunförbundet Stockholms län, Stor-

stockholms lokaltrafik, Tillväxt Miljö Regionplanering inom landstinget i Stock-

holms län (TMR) 

Nationell trafikplan 

2010 

Länstrafikplan 2010 

Inriktningsdokument 

Förberedelse för  

nästa plan 
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I länets trafikplanering samverkar politiker och tjänstemän från i huvudsak 

följande aktörer:  

 Trafikverket 

 Länsstyrelsen  

 Kommunförbundet, Stockholms län (KSL) 

 Stockholms stad och övriga kommuner 

 SL 

 TMR 

 

Samverkan och dialog i planeringsprocessen genomförs i olika grupperingar. 

Exempelvis kan nämnas den s.k.”16 gruppen” som består av politiker från lä-

nets kommuner och trafikdirektörsgruppen från de statliga myndigheterna28, 

landstinget29, KSL och Stockholms stad. Till trafikdirektörsgruppen är en tra-

fikberedning, bestående av avdelningschefer, knuten. Därunder medverkar 

tjänstemän i olika analys- och arbetsgrupper. 

 

Idag är det tre olika huvudaktörer30 som driver den regionala trafikpla-

neringen. Granskningen visar att ansvarsfördelningen mellan aktörerna för 

närvarande är otydlig. Såväl trafikverket som länsstyrelsen och SL, arbetar 

med ett regionalt planeringsansvar. SLL:s planeringsroll har minskat i 

förhållande till de övriga aktörerna efter att regionplanenämnden upp-

hörde.  

 

I trafikplaneringen för 2020 – 2025 förutsätts att landstinget har kapacitet 

att fullfölja trafikplaneringen samtidigt som omprioriteringar kommer att 

bli nödvändiga mellan olika trafikprojekt. Kraven på planeringsunderlaget 

är stort då det utgör en betydande del av landets totala trafikplanering och 

ska ligga till grund för kommande statsbidrag och medfinansiering. En 

förutsättning för SLL är att utgå från den tidigare genomförda trafikplane-

ringen i RUFS 2010 som anger trafikobjekt i tidsperspektivet 2030. Det 

kommer då troligen att krävas en omprioritering och en viss komplettering 

av vissa objekt. Det kan gälla nya förutsättningar som t.ex. den ökande 

befolkningstillväxten och förändrad stomnätsstrategi. Även kapacitetsfrå-

gor som t.ex., bytespunkter, systemfrågor, vagnantal och depåer kommer 

att ingå i planeringen. 

 

En del av trafikplaneringen i Stockholms län hanteras i den statliga plane-

ringen och har även ett politiskt riksintresse (t.ex. diskussionen om tunnel-

bana till Nacka), bl.a. genom kopplingen till finansiering via trängselskat-

ter. I denna situation är det av stor vikt att SLL kan prestera genomarbe-

tade planeringsunderlag och samtidigt ha etablerat kontaktvägar som inne-

bär att förslagen kan diskuteras och förankras med statliga företrädare. 

 

                                                      
28

 Länsstyrelsen och trafikverket 
29

 StorstockholmsLokaltrafik (SL) och TillväxtMiljöRegionplanering (TMR) 
30

 Landstinget (SL, TMR), Trafikverket och Länsstyrelsen 

Former för  

samverkan 

Kraven på lands- 

tingets planering 

Politiska riksintressen 



  
 

Revisionskontoret 2012-12-04  

 

 

 

14 

 

Statens roll i trafikplaneringen är att upprätta en nationell trafikplan31 och 

en länstrafikplan32 samt att bevilja statsbidrag. I dessa processer arbetar 

trafikverket i ett trafikslagsövergripande planeringsperspektiv med mindre 

fokus på enskilda objekt. Trafikverket tillämpar den nya lagen om åtgärd-

sval, som bl.a. innebär att planprocessen delas in i fyra steg.  

 

Revisionens bedömning 

Tre huvudaktörer33 har i praktiken tagit ett gemensamt ansvar för att driva 

länets trafikplanering. Revisionen menar att det finns anledning att förtyd-

liga roller och ansvargränser i planeringsarbetet. Här har landstingstyrelsen 

ett särskilt ansvar att se till att fullmäktiges uppdrag till SL/TN 2009 om att 

ansvara för att regionens/länets samlade trafikplanering34 genomförs. 

 

9. Samverkan med kommunerna  

SL har sedan flera år utvecklat samråd, eller kommundialoger som de 

också kallas, med länets kommuner och med KSL35. Samarbetet sker på 

såväl politisk som på tjänstemannanivå. SL:s styrelse fastställde i septem-

ber 2007 formerna för de politiska samråden. Samråden genomförs som 

kommunsamråd, temasamråd och som samverkan med brukar- och pens-

ionärsorganisationer. Kommunsamråden arrangeras löpande under året 

medan temasamråd hålls vid behov. Temasamråd syftar till att behandla 

specifika problemställningar som inte alltid följer geografiska avgräns-

ningar. Samverkan med brukar- och pensionärsorganisationerna genomförs 

två gånger per år. Parallellt med SL:s kommundialoger genomför även 

TMR egna dialoger med kommunerna kring frågor om bl.a. bebyggelse-

planering (se kap. 10). 

 

Sedan maj 2011 har SL:s kommundialoger på tjänstemannanivå organise-

rats genom att s.k. sektorsvisa strategiska dialoger har införts. Dessa inför-

des i samband med framtagandet av RTFP36 och genomförs två gånger per 

år. Samtidigt beslutades37 att hålla planerings- och uppföljningsmöten som 

bl.a. behandlar kommunala planer, trafiköversyner och resandemiljöer. 

Dessa ska genomföras minst 1-2 gånger per år. Vid samma tillfälle i maj 

2011, beslutades också om förnyade former för de politiska kommunsam-

råden. Bl.a. infördes en geografisk indelning i fem sektorer. Uppdelningen 

bygger dels på befintliga samarbeten mellan kommunerna, dels på den 

indelning som gjorts avseende regionplaneringen. Trafiknämnden utser 

representanter för sektorerna och de politiska samråden sker minst en gång 

per år. 

 

                                                      
31

 Trafikverket 
32

 Länsstyrelsen 
33

 Landstinget (SL, TMR), Trafikverket och Länsstyrelsen 
34

 Planering av all vägtrafik, bl.a. biltrafik, transporter och kollektivtrafik 
35

 Kommunförbundet i Stockholms län 
36

 Regionalt Trafik-Försörjnings-Program, TN 1201-0032, fastställt 2012-09-13 
37

 SL och Trafiknämnden maj 2011, SL2011-04028, TN1105-119 

Statens roll 

Kommundialoger 
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På politisk nivå har även den s.k. 16-gruppen för trafikfrågor i länet, träf-

fats regelbundet före och en tid efter Stockholmsöverenskommelsen år 

2007. Gruppen, som inte har samlats under de två senaste åren, består av 

ledande politiker från 16 kommuner i länet. Från juni 2012 har dock grup-

pen återupprättats då samtalen om Stockholms kommande trafiklösningar 

mellan kommunerna (samordnade av KSL), trafikverket, länsstyrelsen och 

SL, åter har tagits upp.  

 

Utöver de regelbundna kommundialogerna, samarbetar SL med enskilda 

kommuner. Detta samarbete är relativt omfattande och rör för närvarande 

kommuner där större satsningar planeras t.ex. Nacka, Stockholm, Lidingö 

och Nordostsektorn38. 

 

Kommunerna har hittills varit kritiska till hur samarbetet har genomförts. 

Detta framkommer av de regelbundna undersökningar som SL årligen 

genomför.39 Huruvida de förändrade dialogformerna enligt ovan har för-

bättrat kommunernas syn på SL:s roll som samordnare har ännu inte följts 

upp. Enligt uppgift har kommuner även framfört att dessa upplever att ans-

varsavgränsningen mellan SL och TMR för närvarande är oklar40. Detta 

bekräftas också i länsstyrelsens inriktningsdokument inför trafikplanering-

en med perspektivet 2025.  

 

Frågan om medfinansiering från kommuner och andra aktörer i olika infra-

struktursatsningar är aktuell i samtliga projekt som pågår inom länet. Äm-

net har diskuterats i landstingsfullmäktige som 2012-06-12 beslöt ”att 

uppdra åt trafiknämnden att genomföra en utredning där internationella 

jämförelser görs vad gäller möjligheter till medfinansiering av önskvärda 

kollektivtrafikprojekt.” 

 

Revisionens bedömning 

I granskningen framkommer att samordningen i infrastrukturplaneringen 

mellan landstingets båda aktörer, SL och TMR, för närvarande inte funge-

rar optimalt. Kommunerna har bl.a. i en konsultöversyn framfört att den 

interna samordningen inom SLL i kommundialogerna behöver förbättras41. 

 

10. Intern samverkan inom landstinget 

I beslutet från 2009 om överföringen av trafikplaneringsansvaret från region-

plane- och trafiknämnden till SL framgår följande inriktning och förutsättning-

ar: 

                                                      
38

 Sex kommuner; Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker 
39

 Tjänsteutlåtande TN 1209-0185, om utveckling av SL:s kommundialog 
40

 SL har det formella ansvaret för länets övergripande trafikplanering (vägtrafik 

och kollektivtrafik) och TMR för länets övergripande regionplanering inbegripande 

t.ex. bebyggelseplanering 
41

 PA Consulting Group april 2009  

16-gruppen 

Medfinansiering 
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 att SL:s specifika ägardirektiv kompletteras med uppdrag ”att svara 

för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga 

trafikplaneringen”, 

 att regionplaneringen även fortsättningsvis omfattar planering för 

flyg, godstrafik och sjöfart.  

 att SL ges ansvaret att föreslå hur transportsystemet bör byggas ut på 

lång sikt. 

 att utvärdering av nya organisationen bör ske inför kommande man-

datperiod 

 

I den praktiska samordningen mellan SL och TMR kan sägas att båda del-

tar i den aktörssamverkan med externa parter som byggts upp. Under se-

nare tid har SL och TMR börjat med månatliga avstämningar inför sin 

aktörssamverkan med externa parter. Däremot har SL och TMR i huvud-

sak skilda kanaler för samverkan med kommunerna. Granskningen visar 

också  att SL/TN i praktiken ännu inte har inlett något egentligt arbete med 

trafikplaneringsfrågor som rör biltrafik och vägar42. Det samlade trans-

portperspektiv har därför avsevärt försvagats i landstingets nuvarande tra-

fikplanering. 

 

Granskningen visar vidare att kommunerna i länet har önskemål om en 

bättre samordning mellan trafikplanering och regionplanering/exploa-

tering. I länsstyrelsens inriktningsdokument inför den statliga trafikplane-

ringen43 betonas från ett flertal kommuner nödvändigheten av en god sam-

ordning mellan trafikplanering och regionplanering/exploatering. 

 

Revisionens bedömning 

Av granskningen och av vad som ovan omnämnts framgår att nedlägg-

ningen av regionplane- och trafiknämnden har skapat ett visst glapp inom 

landstinget vad gäller ansvaret för trafikplaneringsfrågorna som rör bil-

trafik och vägar. Det innebär också att sambanden mellan kollektivtrafi-

kens planering, annan trafik-/transportplanering och regionplanering delvis 

har försvagats.  

 

Av detta följer att landstingets förutsättningar för att leva upp till lagen om 

regionplanering i Stockholms län kompliceras. Den tidigare regionplane- 

och trafikplanenämnden arbetade, i enlighet med den särskilda lagen, uti-

från perspektivet med den samlade markanvändningen (inklusive kollek-

tivtrafik och biltrafik). En fråga som aktualiserar vikten av en sådan sam-

ordning av bil- och kollektivtrafik, är de pågående diskussionerna kring 

Förbifart Stockholm och Österleden. I nuläget verkar SLL sakna en effek-

tiv strategi för att hantera frågor som denna på ett integrerat sätt. 

 

                                                      
42

 Landstingsfullmäktige beslutade i samband med budget 2009 (LF 2008-11-25) 

att lägga ansvaret för trafikplaneringsfrågor rörande biltrafik och vägar på SL. 

Tidigare hade Regionplanekontoret detta ansvar. 
43

 Länsstyrelsen 2012 

SL och TMR 
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Vidare har revisionen erfarit att en aktualitetsbedömning ska göras redan 

under 2013 av RUFS 2010. Bedömningen kan eventuellt leda till att en 

uppdatering av RUFS 2010 genomförs. Både aktualitetsbedömningen och 

den eventuella uppdateringen av RUFS, ställer krav på landstinget att åter-

skapa ett samlat perspektiv på region- och trafikplaneringen.  

 

För sjötrafiken har fullmäktige i budgeten gett direktiv till trafiknämnden 

att fortsätta att utreda behoven av båttrafik på Stockholms inre vatten. Som 

tidigare nämnts kommer kollektivtrafiklagen att fullt ut omfatta sjötrafiken 

fr.o.m. juli 2013. Vid denna tidpunkt bör RTFP ha uppdaterats avseende 

sjötrafiken. I detta sammanhang utgår revisionen från att strategier för 

samplanering av sjötrafik och övrig kollektivtrafik kommer att presenteras.  

 



  
 

Revisionskontoret 2012-12-04  

 

 

 

1 

 

Kort om rapporten 
Flera aktörer (trafiknämnden, SL, WÅAB och landstingsstyrel-

sen) har ett gemensamt uppdrag för trafikplanering i lands-

tinget. Ett omfattande planeringsarbete genomförs i samar-

bete med länets kommuner, länsstyrelsen och trafikverket. 

Granskningen visar att samordningen behöver förbättras in-

ternt inom landstinget, men också att samordning och an-

svarsavgränsning gentemot länsstyrelsen och trafikverket är 

oklar. Trafiknämnden och SL bör fördjupa sitt arbete med att 

ta fram konkreta strategier inom ett flertal områden, bl.a. för 

en ökad kollektivtrafikandel. Arbetet med att ta fram ett pla-

neringsunderlag med perspektivet 2025 behöver prioriteras. 

 




