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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, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt revis-

ionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas 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 genom-

för verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en ändamålsenlig verk-

samhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en till-

räcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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  Trafiknämnden 

 Projektrapport 3/2014 
Tillförlitlighet i kollektivtrafiken 
 

 

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2014-09-02 överlämna rappor-

ten till trafiknämnden för yttrande senast 2014-12-09. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att trafiknämnden styr genom att kontrollera 

och följa upp utvecklingen av flera av de parametrar som är väsentliga för tillförlit-

ligheten, som till exempel utförd trafik, punktlighet och andelen nöjda resenärer. 

För att skapa ytterligare förutsättningar för att förbättra tillförlitligheten behöver 

dock exempelvis tydligheten i målstyrningen och kvalitetssäkring av trafikentre-

prenörers rapportering förbättras. 

 

Revisorerna vill till trafiknämnden särskilt framhålla att nämnden för egen del och 

i avtal med entreprenörerna bör förtydliga hur fullmäktiges mål om förbättrad 

tillförlitlighet ska uppnås genom att definiera vad tillförlitlighet innebär och vilka 

indikatorer som ska användas för uppföljning. Nämnden bör också kvalitetssäkra 

trafikentreprenörens rapportering av punktlighet och utförd trafik i pendeltågstra-

fiken.  
 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

 

Gunilla Jerlinger 

Ordförande    Anette Carlstedt 

    Sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat hur trafiknämnden arbetar för att uppnå fullmäktiges 

mål om att förbättra tillförlitligheten i Stockholms läns kollektivtrafik. Sam-

mantaget visar granskningen att trafiknämnden styr genom att kontrollera och 

följa upp utvecklingen av flera av de parametrar som är väsentliga för tillförlit-

ligheten, som till exempel utförd trafik, punktlighet och andelen nöjda resenä-

rer. För att skapa ytterligare förutsättningar för att förbättra tillförlitligheten 

behöver dock exempelvis tydligheten i målstyrningen och kvalitetssäkring av 

trafikentreprenörers rapportering förbättras. 

 

Tillförlitlighet förekommer som mål i de flesta av de dokument som styr 

nämndens verksamhet, men på olika nivåer i målstrukturen och i olika betydel-

ser. I fullmäktiges budget är förbättrad tillförlitlighet det övergripande målet 

för trafikverksamheten, medan det i trafikförsörjningsprogrammet är ett av 

flera delmål. De indikatorer som ska följa upp tillförlitlighet är inte desamma i 

de styrande dokumenten. Det är därmed inte helt klarlagt vad tillförlitlighet 

innebär och hur fullmäktiges mål om förbättrad tillförlitlighet ska uppnås. Vi-

dare är det inte tydligt hur tillförlitlighet ska mätas och följas upp. Tolkas till-

förlitlighet exempelvis som robusthet i systemet kan andra åtgärder, mätmeto-

der och uppföljning krävas än om tillförlitlighet främst definieras som punktlig 

och utförd trafik. 

 

Trafiknämnden bör därför definiera vad tillförlitlighet innebär, hur tillförlitlig-

heten ska förbättras och vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. En 

viktig del är att tydliggöra hur de olika målen och indikatorerna i de styrande 

dokumenten förhåller sig till varandra och hur de ska prioriteras. Vidare finns 

ett behov av att ensa språkbruk för att undvika begreppsförvirring, exempelvis 

kring begrepp som punktlighet, tidhållning och tidspassning. 

 

Att nämnden inte har definierat vad tillförlitlighet innebär och hur det ska mä-

tas medför även risk för att avtalen inte styr mot förbättrad tillförlitlighet. Re-

visionen har granskat två bussavtal, pendeltågsavtalet samt avtalet för djur-

gårdsfärjorna respektive pendelbåtstrafiken (idag en linje). Granskningen visar 

att begreppet tillförlitlighet oftast inte används i de granskade avtalen som ett 

eget mätetal, men att det i buss- och pendeltågsavtalen i stor utsträckning finns 

krav samt incitament kopplade till flera av de faktorer som är väsentliga för att 

styra mot ökad tillförlitlighet, exempelvis punktlighet. Inom pendelbåtstrafiken 

avtalas eller mäts inte de parametrar som styr tillförlitlighet och i avtalet för 

djurgårdsfärjorna finns inga incitament kopplade till punktlighet. I dessa avtal 

är det heller inte definierat vad punktlighet innebär. Revisionen bedömer att 

nämnden inte på ett tydligt sätt styr mot ökad tillförlitlighet inom dessa två 

avtal.  

 

Granskningen visar att det saknas metoder för att mäta vissa faktorer som kan 

påverka tillförlitlighet. I dagsläget saknas exempelvis inom busstrafiken tek-

niska förutsättningar att följa upp exempelvis regularitet (intervallkörning) och 

därmed kan inte heller incitament användas som tänkt i avtal. Möjligheterna till 

avtalsuppföljning och kvalitetssäkring av statistik begränsas även av tekniska 

system som inte fungerar som de ska. Uppföljningen av pendelbåtstrafiken 

baseras i huvudsak på kundsynpunkter, medan den statistik som finns i djur-

gårdsfärjornas system inte regelmässigt sammanställs.  
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Revisionen bedömer att det inom både pendeltågs- och busstrafiken förefaller 

finnas en etablerad struktur för uppföljning av parametrar kopplade till tillför-

litlighet i form av möten mellan entreprenör och förvaltning samt genomgång 

av statistik. Inom busstrafiken genomförs stickprov av entreprenörens rapporte-

ring av utförd trafik och vid behov större revisioner. Revisionen bedömer att 

liknande stickprovskontroller bör finnas även inom pendeltågstrafiken där ent-

reprenörens rapportering exempelvis bör jämföras mot Trafikverkets statistik. 

 

Enligt reglementet har trafiknämnden ansvar för strategiska och övergripande 

frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verk-

samheten. Entreprenören uppfattas ansvara för att bygga upp strategisk kun-

skap om exempelvis hur punktlighet, utförd trafik och trängsel påverkar ande-

len resenärer nöjda med tidhållningen och vidta åtgärder därefter. Revisionen 

bedömer att det är av vikt att nämnden tydliggör vilken kunskap som förvalt-

ningen förväntas äga för att kunna styra mot en förbättrad tillförlitlighet och för 

att säkerställa kunskapsöverföring vid avtalets slut.  

 

I reglementet anges vidare att nämnden ska säkerställa samverkan med närlig-

gande kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollektivtrafik-

myndigheter och med övriga berörda myndigheter, exempelvis Trafikverket, 

för att uppnå fungerande trafiklösningar i regionen. Revisionen bedömer att 

nämnden i huvudsak arbetar enligt reglementet. Det finns dock ett behov av att 

fortsatt tydliggöra roller och ansvar mellan entreprenörer och nämnden gente-

mot kommunerna, särskilt vad gäller gränsdragningen mellan operativa och 

strategiskt övergripande frågor. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med 

andra regionala kollektivtrafikhuvudmän menar revisionen också att nämnden 

mer effektivt skulle kunna driva frågor mot Trafikverket och därmed öka förut-

sättningarna för en förbättrad tillförlitlighet.  

 

Rekommendationer: 

 Trafiknämnden bör såväl för egen del som i avtal med entreprenörerna 

förtydliga hur fullmäktiges mål om förbättrad tillförlitlighet ska uppnås 

genom att definiera vad tillförlitlighet innebär och vilka indikatorer 

som ska användas för uppföljning. 

 Trafiknämnden bör kvalitetssäkra trafikentreprenörens rapportering av 

punktlighet och utförd trafik i pendeltågstrafiken genom kontroller av 

entreprenörens rapportering.  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Enligt landstingsfullmäktige ska tillförlitligheten i kollektivtrafiken förbättras. 

Att Stockholms län samtidigt beräknas växa med 350 000 invånare fram till 

2021 medför enligt fullmäktige ökade krav på trafiknämnden och trafikentre-

prenörerna. Det finns en risk att trafiknämndens åtgärder inte ger tillräckliga 

förutsättningar för förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken. Revisionens 

probleminventering visar att en mängd faktorer påverkar tillförlitligheten i kol-

lektivtrafiken och att olika sätt att mäta medför en risk att återrapporteringen 

till fullmäktige inte ger en rättvisande bild av tillförlitlighetens utveckling. Det 

finns vidare en risk att samarbetet med kommuner och Trafikverket inte är 

tillräckligt för att skapa förutsättningar för att förbättra tillförlitligheten.  

2.2 Revisionsfråga 
Granskningens övergripande revisionsfråga är: 

Utövar trafiknämnden styrning, kontroll och uppföljning så att en förbättrad 

tillförlitlighet i Stockholms buss-, pendeltågs- och sjötrafik kan uppnås? 

 

Den övergripande revisionsfrågan ska besvaras med hjälp av följande delfrå-

gor: 

- Hur har avtalen utformats och hur följs de upp för att säkerställa att trafik-

entreprenörerna arbetar i enlighet med målet om förbättrad tillförlitlighet? 

- Ger kvalitetssäkring, uppföljning och analys av tillförlitlighetsstatistiken 

förutsättningar för att förbättra tillförlitligheten?  

- Hur sker samarbetet med Trafikverket och kommunerna för att skapa för-

utsättningar för förbättrad tillförlitlighet? 

2.3 Avgränsning 

Buss och pendeltåg är de trafikslag som har minst andel punktliga avgångar 

och minst andel resenärer som är nöjda med tidhållningen. Granskningen har 

därför i huvudsak inriktats på dessa trafikslag. Revisionen har även valt att 

granska trafiken med pendelbåt (Sjövägen)
1
 och med djurgårdsfärjorna, delvis 

som en del i att se hur Waxholmsbolagets verksamhet integrerats i trafiknämn-

dens.
2
 Vad gäller buss har två avtalsområden granskats, innerstadsavtalet, E11 

och E22, och E20-avtalet för områdena Norrort och Sollentuna/ Sundby-

berg/Solna/Bromma. E22-avtalet har trafikstart i augusti 2014 och ersätter då 

E11-avtalet som tecknades 2000. 

 

Revisionen har inte granskat alla underliggande faktorer som kan sägas påverka 

tillförlitlighet, exempelvis omfattas inte arbetet för att säkerställa fordonens 

skick av granskningen
3
, eller nämndens övergripande kvalitetskrav på entre-

prenörens organisation. 

 

Genom samarbetsavtalet med AB Storstockholms lokaltrafik (SL) har trafik-

nämnden övertagit det operativa och löpande ansvaret för verksamheten i SL. 

Styrelsen och VD i SL har dock enligt aktiebolagslagen ett ansvar för den verk-

                                                      
1
 Sjövägen, som trafikerar Lidingö-Frihamnen-Nybroplan, är i dagsläget den enda 

pendelbåtslinjen. Linjen startades som ett försök och har således inte gått igenom sed-

vanlig process med idéstudie, förstudie etc. 2013 förlängdes försöket. 
2
 Iakttagelser kring detta kommer att avrapporteras i revisionens delrapport årlig 

granskning 2014.  
3
 Revisionen har i ett tidigare projekt granskat underhållsverksamheten i kollektivtrafi-

ken (projekt nr. 10/2011). 
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samhet som bedrivs i bolaget alldeles oavsett om annan ska utföra verksamhet-

en. De iakttagelser, bedömningar och rekommendationer i denna rapport som 

för enkelhets skull riktar sig till trafiknämnden avser även SL:s styrelse ef-

tersom ansvaret enligt revisionens bedömning i stort sammanfaller. Detsamma 

gäller Waxholmsbolagets styrelse då bolaget, i likhet med SL, enligt planerna 

under 2014 kommer att integreras inom trafikförvaltningen under trafiknämn-

dens direkta ansvarsområde.
4
 Waxholmsbolagets personal har, likt SL:s, blivit 

en del av trafikförvaltningen, sjötrafikenheten. 

2.4 Bedömningsgrunder 

Fullmäktiges budget 2014 anger att det övergripande målet för kollektivtrafi-

ken är förbättrad tillförlitlighet. Punktligheten ska fortsätta öka genom utbyggd 

spårkapacitet, förbättrad framkomlighet för bussarna, aktiv uppföljning av avtal 

med entreprenörer och genom det arbete som väghållaren gör för att säkra fri 

väg för främst stombusslinjerna. En annan dimension av tillförlitligheten är att 

resenärerna får aktuell information. 

 

Av budget framgår även vikten av att entreprenörerna arbetar i enlighet med 

avtalen och att trafiknämnden är tydlig, aktiv och konsekvent i avtalstillämp-

ningen. Trafiknämnden ska enligt fullmäktige analysera krav, förhandla och 

delta i kvalitetsgrupper för att förbättra kvaliteten i punktlighet, trafikinformat-

ion och kapacitet. En fortsatt utveckling på avtalsområdet är att incitaments-

styrning utvecklas och förfinas successivt. Denna typ av styrning kombinerad 

med incitament för ökat resande med punktlighet och tillförlitlighet ställer 

ökade krav på trafikentreprenören. 

 

Trafiknämndens reglemente anger att nämnden ska säkerställa samverkan 

med närliggande kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollek-

tivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer för att 

uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. Enligt reglemente har trafik-

nämnden även ansvar för strategiska och övergripande frågor hänförliga till den 

regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verksamheten. 

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt program om 

regionens framtida kollektivtrafikförsörjning där bland annat begreppet tillför-

litlighet ingår. Även i RUFS 2010, Stockholms läns regionplan och regionala 

utvecklingsprogram omnämns tillförlitlighet som ett mål. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och granskning av dokument, 

som nämndens budget och verksamhetsplan för 2014, avtal med trafikentrepre-

nörerna och gemensamma handlingsplaner med Stockholm stad. Dokumenten 

och intervjuerna har använts för att identifiera och resonera kring de viktigaste 

komponenterna av tillförlitlighet.  

 

Inom trafikförvaltningen har affärsförvaltare inom sektionerna buss och pen-

deltåg intervjuats kring krav i avtal och avtalsuppföljning m.m. För en kom-

pletterande bild har pendeltågets entreprenör Stockholmståg intervjuats liksom 

representanter från Arriva och Keolis som bedriver trafiken inom de granskade 

bussavtalen. Representanter från sjötrafikenheten har intervjuats kring tillförlit-

                                                      
4
 Se bland annat Årsrapport Trafiknämnden, inklusive SL, 2013, Landstingsrevisorer-

na.  
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lighet i sjötrafiken. En avstämning har skett med trafikavdelningens chef och 

med chefen för verksamhetsstyrning och ekonomi. Intervjuer har också skett 

med tjänstemän som arbetar med bland annat verksamhetsstöd, analys och 

trafikförsörjningsprogrammet angående begreppet tillförlitlighet och övergri-

pande mål för trafiknämnden. Framkomlighetsstrateger inom förvaltningen har 

intervjuats liksom representanter för Stockholm stad, Solna kommun och Tra-

fikverket för en bild av samarbete kring bland annat framkomlighet. 

Granskningen har genomförts av Emma Cars (projektledare) och Annika Ny-

man vid revisionskontoret. 

3 Vad innebär målet om  
förbättrad tillförlitlighet? 

3.1 Fullmäktiges styrning 

Enligt landstingsfullmäktiges budget 2014 är förbättrad tillförlitlighet det över-

gripande målet för kollektivtrafiken. Begreppet tillförlitlighet definieras inte 

uttryckligen, men av den löpande texten framgår bland annat att ”arbetet med 

att fortsatt vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten och punktligheten i hela 

kollektivtrafiken har högsta prioritet” och att det för ”resenärerna är viktigast 

att de kan lita på kollektivtrafiken: att den är punktlig och regelbunden”. En 

annan dimension av tillförlitligheten är enligt fullmäktiges budget att resenä-

rerna får aktuell information. 

 

Under det övergripande målet om förbättrad tillförlitlighet anger fullmäktige 

tre mål: attraktiva resor, tillgänglighet och effektiva resor (se tabellen nedan). 

Det framgår indikatorer för vart och ett av målen. Det anges inte hur indikato-

rerna ska mätas eller konkreta måltal.   
 
Mål i landstingsfullmäktiges budget 2014 

Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken 

Mål Indikator 

Attraktiva resor Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna 

Bibehållen andel nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik 

Bibehållen andel nöjda resenärer i särskild kollektivtrafik 

Tillgänglighet Andel bussar med tillgängligt insteg 

Andel spårfordon med tillgängligt insteg 

Effektiva resor Andel förnybar energi i kollektivtrafiken 

Kostnad per personkilometer 

 

I trafikförsörjningsprogrammet, som är antaget av både trafiknämnden och av 

landstingsfullmäktige, framgår att den övergripande visionen är attraktiv kol-

lektivtrafik i ett hållbart transportsystem.
5
 Visionen har brutits ned i tre över-

gripande mål och därefter i ytterligare sex mål. Inom ett av de sex nedbrutna 

målen återfinns tillförlitlighet. Det definieras inte vidare i detta sammanhang, 

men av den löpande texten om vad som krävs för att kommersiella trafikbolag 

ska kunna etablera trafik anges att det krävs att ”kollektivtrafiksystemet är 

samordnat och långsiktigt tillförlitligt i sin helhet, det vill säga att det finns 

fungerande lösningar för gemensamma system”.  

                                                      
5
 Antogs av landstingsfullmäktige 2012. En komplettering gjordes för att inkludera 

kollektivtrafiken på vatten i maj 2013. Landstingets övergripande mål är desamma för 

kollektivtrafiken på vatten som på land. Målen är satta till 2020 och 2030 men flera av 

dem finns nedbrutna på kort sikt i nämndens budget 2014.  
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Mål Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, september 20126  

Vision Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem  
bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion 

Övergri-
pande mål 

Attraktiva resor Tillgänglig 
och sam-

manhållen 
region 

Effektiva resor 
med låg miljö- 
och hälsopå-

verkan 

Nedbrutna 
mål 

Samordning, kvalitet, stabilitet Konkur-
renskraft 

(…) (…) (…) (…) 

Målformu-
leringar 

Kollektivtrafiksystemet ska vara 
sammanhållet och samordnat och 
uppfylla resenärernas resbehov 
- Kollektivtrafiksystemet ska utveck-
las utifrån behov av enkelhet och 
långsiktighet, hög tillförlitlighet, 
trygghet, komfort, turtäthet, snabba 
resor och bekväma byten. (…) 

(..) (…) (…) 

 

De indikatorer som enligt trafikförsörjningsprogrammet ska användas för att 

följa upp det övergripande målet om attraktiva resor (därmed även tillförlitlig-

het) är bland annat kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna, res-

tidskvot totalt hela länet
7
 och nöjda resenärer

8
. Detta gäller för både trafiken på 

land och vatten. För kollektivtrafiken på land finns också mått kring trängsel-

standard genom ståplatsutnyttjande
9
 och i kollektivtrafiken på vatten genom 

ståplatstid.
10

 Punktlighet ska enligt programmet fångas upp genom andelen 

nöjda resenärer med tidhållningen, som en del av den totala nöjdheten.   

 

I samband med framtagandet av fullmäktiges budget för 2014 genomfördes en 

översyn av mål och indikatorer. Trafikförvaltningen föreslog då att det övergri-

pande målet, förbättrad tillförlitlighet, skulle ändras till ”attraktiva resor” – 

vilket skulle vara i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet. Det övergri-

pande målet förblev dock förbättrad tillförlitlighet, likt det varit i ett antal år, 

men indikatorerna ändrades, det vill säga vad som ska mätas för att bedöma om 

tillförlitligheten faktiskt förbättrats, enligt ovan.  

 

Tillförlitlighet nämns också i Stockholms läns regionplan och regionala ut-

vecklingsprogram, RUFS 2010
11

, som också det antagits av landstingsfullmäk-

tige. Där framgår bland annat att kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och 

tillförlitlig med hög komfort och att den ska bygga på enkelhet, pålitlighet och 

helhetssyn. Vad tillförlitlighet innebär eller hur det ska följas upp uttryckts inte 

specifikt. 

                                                      
6
 Trafikförsörjningsprogrammet antas för en period av 4 år. I maj 2014 beslutade tra-

fiknämnden att följa upp och uppdatera programmet. Nästa program ska vara klart 

2016. 
7
 Restidskvot definieras i programmet som förhållandet mellan restiden i kollektivtrafik 

och bilrestiden för en viss resrelation. 
8
 Mäts genom upplevd nöjdhet med senaste resan med ”bolaget” bland resenärer som 

reser mer än en gång per vecka, Kollektivtrafikbarometern. 
9
 Avgångar ska inte överstiga en viss andel ståplatsuttnyttjande. 

10
 Ståplatstiden ska inte överstiga 15 minuter. 

11
 Antaget av landstingsfullmäktige maj 2010. 
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3.2 Trafiknämndens styrning 

I trafiknämndens budget 2014 återges i huvudsak trafikförsörjningsprogram-

mets mål. Av dokumentet framgår även målen nedan. 

 
Mål Trafiknämndens budget 2014 med planeringsår 2015-2016 
Mål Dimension/parameter 

Förbättrad tillförlitlighet i kollektiv-
trafiken på land 

Punktlighet (% avgångar i tid per trafikslag) 

Förbättrad tillförlitlighet i kollektiv-
trafiken på vatten

12
 

Tidspassning i % 

Andel nöjda resenärer i skärgårdstrafiken  

 

Tillförlitlighet mäts i nämndens budget genom punktlighet vad gäller trafiken 

på land och tidspassning vad gäller trafiken på vatten.
13

 Det framgår inte om 

det är någon skillnad mellan tidspassning och punktlighet och i sådana fall 

vilken. Andelen nöjda resenärer nämns för sjötrafiken som en parameter att 

följa upp tillförlitlighet med. 

 

I trafiknämndens verksamhetsplan ingår den så kallade strategiska kartan, vil-

ken utgör grunden för den strategiska planeringen inom trafiknämnden. Ordet 

tillförlitlighet används inte i kartan. I strategisk karta för 2013 används dock 

tillförlitlighet i betydelsen nöjda resenärer med tidhållningen där även måltal 

för respektive trafikslag tagits fram. Av intervjuer framgår att ett flertal affärs-

förvaltare i enlighet med detta tolkar tillförlitlighet som andelen resenärer nöjda 

med tidhållningen.  

 

Av intervjuer framkommer olika uppfattningar om vad tillförlitlighet innebär 

och hur det ska mätas. Det tolkas av många som ”robustheten i systemet” och 

att trafiksystemet går att lita på. Andra tolkningar, eller kompletterande sådana, 

är att resenären ska kunna räkna med att komma från punkt A till punkt B på 

utsatt tid, att tågen och bussarna kommer, att det är driftsäkert och att trafikin-

formationen ska gå att lita på. För många är tillförlitlighet något som kan mätas 

genom att följa upp att den trafik som utlovats också genomförs, att trafiken är 

punktlig eller att resenärerna är nöjda eller fler. 

 

Trafikförvaltningen rapporterar till nämnden och fullmäktige utifrån de mål 

som framgår av trafiknämndens budget. Förvaltningen rapporterar också må-

nadsvis till nämnden status per trafikslag för ett antal utvalda nyckeltal som 

punktlighet, andelen nöjda resenärer, andelen resenärer nöjda med just tidhåll-

ningen och utförd trafik. Viss analys av resultaten görs också. Begreppet tillför-

litlighet används inte i månadsrapporteringen.  

 

Trafikförvaltningen har under 2013 låtit utreda vilka nyckeltal som ska finnas 

för att styra trafikförvaltningens arbete.
14

 Utgångspunkten har bland annat varit 

att ledningen arbetat med alltför många nyckeltal, att det funnits en samman-

blandning av de begrepp som används för att följa upp och mäta verksamheten 

och att det rått viss otydlighet kring hur vissa begrepp tagits fram och räknats 

ut. Vidare har trafikförvaltningens internrevision under 2013 genomfört en 

                                                      
12

 Andelen nöjda resenärer i sjötrafiken har till och med våren 2014 mätts med en sepa-

rat undersökning, och enbart i skärgårdstrafiken. Tidspassning sammanställs också bara 

för skärgårdstrafik, inte djurgårdsfärjor och pendelbåtstrafik. 
13

 Även vad gäller kollektivtrafiken för resenärer med funktionsnedsättning används i 

trafiknämndens budget dimensionen/parametern tidspassning. 
14

 Ansvarsområde Nyckeltal, del av Rapporterings- och investeringsprojektet, SL 2013-

3114, 2013-10-31. 
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granskning av intern styrning och kontroll inom nämndens verksamhet där det 

bland annat påpekats, utifrån genomförda medarbetarundersökningar, att kom-

munikationen kring de övergripande målen är otydlig och att det saknas en 

tydlig koppling mellan de olika typerna av mål.
15

  

3.3 Bedömning 

Tillförlitlighet förekommer som mål i de flesta av de styrande dokumenten, 

men på olika nivåer i målstrukturen. I fullmäktiges budget är förbättrad tillför-

litlighet det viktigaste övergripande målet, medan det i trafikförsörjningspro-

grammet är ett av flera delmål. I fullmäktiges budget är målet dessutom att 

tillförlitligheten ska förbättras, till skillnad från att tillförlitligheten enligt tra-

fikförsörjningsprogrammet ska vara hög.  

 

De indikatorer som ska användas för uppföljning av tillförlitligheten är inte 

desamma i de styrande dokumenten. Exempelvis används inte begrepp som 

utförd trafik och punktlighet i trafikförsörjningsprogrammet, fullmäktiges bud-

get och strategisk karta. 

 

Revisionen bedömer därför att det inte är klarlagt vad tillförlitlighet innebär, 

vad som ska förbättras för att fullmäktiges mål om förbättrad tillförlitlighet ska 

uppnås och vilka insatser som ska prioriteras för att så ska ske. Vidare är det 

inte tydligt hur tillförlitlighet ska mätas och följas upp.   

 

Trafiknämnden bör således definiera vad tillförlitlighet innebär, hur tillförlit-

ligheten ska förbättras och vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. 

Tolkas tillförlitlighet som robusthet i systemet kan andra åtgärder och sätt att 

mäta krävas än om tillförlitlighet främst definieras som punktlighet och utförd 

trafik. En viktig del är att tydliggöra hur de olika målen och måtten i de sty-

rande dokumenten förhåller sig till varandra och hur de prioriteras. Vidare finns 

ett behov av ett ensat språkbruk för att undvika begreppsförvirring, exempelvis 

kring begrepp som punktlighet, tidhållning och tidspassning. 

4 Tillförlitlighet i avtal 

4.1 Avtal för pendeltågstrafik 

Avtalet för pendeltågstrafik mellan trafiknämnden (tidigare SL) och entrepre-

nören tecknades 2006. Av avtalet framgår att ”entreprenören belönas om trafi-

ken är tillförlitlig, det vill säga om det är få inställda avgångar och punktlighet-

en är god”. Viten finns kopplade till punktlighet
16

 och utförd trafik
17

 och sedan 

januari 2014 finns även ett incitament kopplat till nöjda resenärer
18

. Trafikför-

sörjningsprogrammets mål kring trängsel och restidskvot finns inte med i avta-

let, men behandlas inom en idéstudie som tagits fram inför upphandlingen av 

pendeltågstrafiken 2016.  

 

Vid beräkning av vite ingår endast den punktlighet och den inställda trafik som 

trafikentreprenören anses ha kontroll över. Den inställda trafik och de förse-

                                                      
15

 Trafiknämndens internrevisions kartläggning i enlighet med COSO 2013 
16

 Som försenat tåg räknas tåg som avgår eller ankommer mer än tre minuter för sent. 

Incitamentsersättningarna för punktlighet är begränsade till 16 mnkr årligen. Trafikent-

reprenören har under de senaste fyra åren fått ersättning för uppnådd punktligheten.  
17

 Tåg som är mer än 15 minuter försenat räknas som inställda tåg vid beräkning av 

punktlighet för incitamentsersättning. 
18

 Mäts genom trafikförvaltningen egen ombordundersökning Upplevd kvalitet. 
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ningar som Trafikverket som ägare av infrastrukturen anses vara upphov till 

räknas därför inte in.
19

 Den främsta orsaken till inställda tåg och förseningar är 

enligt förvaltningen just fel i infrastrukturen, banarbeten, signalanläggningar 

och driftledning. 

4.2 Avtal för busstrafik 

Revisionen har granskat innerstadsavtalet, det vill säga i huvudsak stombusslin-

jerna (linje 1,2,3 och 4).
20

 En ny upphandling av trafiken inom detta område 

ägde rum under 2013 och trafikstart för det nya så kallade E22-avtalet sker i 

augusti 2014. Den nuvarande entreprenören kommer även fortsättningsvis 

driva trafiken inom det nya avtalet. Granskningen har också inkluderat busstra-

fiken i Norrort och i avtalsområdet Sollentuna/Sundbyberg/Bromma/ Solna, 

vilka båda ingår i det så kallade E20-avtalet, tecknat 2011, som drivs av en 

annan entreprenör.  

 

Begreppet tillförlitlighet används inte, varken i det nya eller det gamla in-

nerstadsavtalet eller i E20-avtalet. I avtalen finns viten kopplade till ej utförd 

trafik och till om andelen nöjda resenärer sjunker under en viss nivå. I E20 

finns också viten kopplade till bristande punktlighet vilket endast finns till viss 

del i E22.
21

 För bussar, inom E22-avtalet, som går med ett tätare intervall än sju 

minuter, finns inga viten kopplade till punktlighet eftersom det då är att föredra 

att trafiken följer ett visst intervall, så kallad regularitet, istället för tidtabell. 

Genom att låta bussarna avgå med jämna intervall blir beläggningen på bussar-

na jämnare fördelad vilket minskar trängseln och förseningarna. Det finns inga 

incitament kopplade till regularitet. Av det äldre innerstadsavtalet från 2001 

framgår att dåvarande SL redan då hade för avsikt att vidareutveckla incitament 

kopplat till regularitet, vilket dock inte skett. Detta beror enligt intervjuer på att 

det i dagsläget inte finns tekniska förutsättningar att mäta och följa upp regula-

ritet.  

 

Det nya innerstadsavtalet och E20-avtalet har till skillnad från det gamla in-

nerstadsavtalet ett inneboende indirekt incitament att förbättra trafiken genom 

att ersättningen till delar är baserad på antalet påstigande. Enligt förvaltningen 

är tanken att entreprenören på så sätt drivs att förbättra trafiken ur olika per-

spektiv i syfte att öka antalet resenärer.   

 

Mål kring trängsel finns med i både E20 och E22 avtalen, indikator finns fram-

tagen men tekniskt tillvägagångssätt att genomföra mätning har saknats. I och 

med starten av E22 i augusti 2014 uppger förvaltningen att systemstöd tagits 

fram för att kunna mäta och följa upp trängsel inom båda avtalen.  

 

Trafikförsörjningsprogrammets mål kring restidskvot finns inte med i avtalen. 

4.3 Avtal för sjötrafik 

Revisionen har granskat avtalet för pendelbåtslinjen Sjövägen och för djur-

gårdsfärjorna som båda tecknades under 2013. Tillförlitlighet återfinns inte 

som begrepp i avtalen.  

 

I avtalet för Sjövägen finns viten kopplade till utförd trafik. I övrigt finns inga 

incitament kopplat till tillförlitlighet. Andelen nöjda resenärer och punktlighet 

                                                      
19

 Detta är enligt intervjuer ca 70 procent av alla inställda tåg. 
20

 Avtalet gäller även busstrafiken på Lidingö. 
21

 Det finns också viten relaterat till andra områden, som andel miljöbussar m.m. 
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mäts inte. Ett av målen i avtalet för djurgårdsfärjorna är att ”hög kvalitet i utfö-

randet och hög punktlighet ska vara styrande för en pålitlig och regelbunden 

trafik”. I avtalet finns viten kopplade till inställd trafik och till en negativ ut-

veckling av resenärsnöjdheten. Det finns däremot inte viten kopplade till 

punktlighet. Det finns heller inte definition av vad det innebär att fartyget är 

punktligt, det vill säga vad som ska räknas som en försening. Enligt intervjuer 

pågår ett arbete med att ta fram en definition. Att avtalet inte har incitament 

kopplat till punktlighet beror enligt intervjuer på att det i vissa lägen inte är 

önskvärt att styra på punktlighet, utan snarare på regularitet. Det finns inte inci-

tament kopplat till regularitet. 

 

Restidskvot och trängsel är inte reglerat i avtalen. Enligt trafikförsörjningspro-

grammet är det viktigt att pendelbåtstrafiken kan bidra till att förbättra restider 

och uppfyllandet av mål för restidskvoter som antagits i trafikförsörjningspro-

grammet. 

4.4 Bedömning 

Granskningen visar att trafiknämnden styr genom att följa upp och kontrollera 

utvecklingen av flera av de parametrar som är väsentliga för tillförlitligheten, 

som utförd trafik, punktlighet och andelen nöjda resenärer. Däremot saknas en 

tydlig koppling mellan styrande dokument och avtal kring hur mål för tillförlit-

lighet ska uppnås då trafiknämnden på en övergripande nivå inte definierat vad 

tillförlitlighet innebär, mätmetoder och uppföljning.   

 

Trafikförsörjningsprogrammets mål har i delar integrerats i nyare bussavtal, 

och är en del av planeringen inför framtagandet av nytt pendeltågsavtal. Det är 

av vikt att förvaltningen fortsätter arbetet för att målen ska bli konkreta och 

uppföljningsbara för att skapa möjlighet att koppla incitament till exempelvis 

regularitet.       

 

Inom Sjövägen (pendelbåtstrafiken) avtalas eller mäts inte punktlighet respek-

tive andelen nöjda resenärer och inom trafiken med djurgårdsfärjorna finns 

inga incitament kopplade till punktlighet eller regularitet. Revisionen bedömer 

att nämnden inte på ett tydligt sätt styr mot ökad tillförlitlighet inom dessa av-

tal. Arbetet inom sjötrafiken att ta fram definition av punktlighet och eventuellt 

utvecklingsarbete kopplat till regularitet bör ske samordnat med motsvarande 

arbete vad gäller kollektivtrafiken på land.    

5 Avtalsuppföljning och kvalitetssäkring 

5.1 Pendeltågstrafik 

Mätningarna av punktlighet genomförs av Trafikverket och rapporteras till 

entreprenören och förvaltningen. Inställd trafik registreras och rapporteras se-

parat av trafikentreprenören. Trafikentreprenören sammanställer både punkt-

lighetsstatistik och inställd trafik månatligen, vilket utgör underlag för förvalt-

ningens och entreprenörens uppföljningsmöten. Den av entreprenören rapporte-

rade statistiken överförs manuellt till förvaltningens interna databas av affärs-

förvaltare.
22

 Den månatliga sammanställningen inkluderar även ett förslag till 

ansvarsfördelning för orsaker till förseningar eller inställd trafik. Enligt inter-

vjuer med trafikentreprenör och med trafikförvaltningen är det oftast lätt att 

                                                      
22

 Databasen VERA – ur den genereras rapporteringen av nyckeltal till förvaltningsled-

ning och nämnd, vilka visar bland annat punktlighet och utförd trafik. 
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urskilja vem som ansvarar för förseningen eller inställda tåg, även om otydlig-

heter kan uppstå. Samtliga parter uppger att dialogen vid uppföljningsmötena 

är god. 

 

Affärsförvaltare vid förvaltningen gör ingen regelmässig kvalitetskontroll av 

statistiken som trafikentreprenören rapporterar. Den månatliga genomgången 

av ansvarsförhållandena mellan parterna för förseningar och inställd trafik 

uppges utgöra en kontrollfunktion. Samtliga parter har en stark tilltro till att 

mätningar av tågtrafiken är korrekt och att kvaliteten i Trafikverkets grunddata 

är god. Möjligheter finns för trafikförvaltningen att ta del av Trafikverkets sta-

tistik via verkets egen databas, efter att affärsförvaltare vid trafikförvaltningen 

utbildats i systemet. Trafikförvaltningen gör även fysiska avläsningar av hur 

långt fordonen gått, vilket jämförs mot utförd trafik enligt plan. Denna utgör en 

viss kontroll av utförd trafik, men inte av punktlighetsredovisningen.  

5.2 Busstrafik 

Mätning av punktlighet ska enligt avtalen ske med så kallad Buss PC-

utrustning som finns i samtliga fordon. Enligt intervjuer är emellertid Buss PC 

inte funktionellt nog för att basera mätningar om punktlighet på. Istället an-

vänds det så kallade ATR-systemet för att ge en bild av punktligheten.
23

 Affärs-

förvaltare uppger även att entreprenörens egna system ibland används för upp-

följning då det uppfattas som mer pålitligt. Inom E20-avtalet saknades länge en 

definition av punktlighet och mätningarna skedde enligt en definition som fun-

nits i tidigare avtal. Inte heller tänkta mätpunktsstationer användes. Detta har 

enligt trafikförvaltningen korrigerats och viten har reglerats i efterhand enligt 

korrekt definition och mätpunktstationer.  

 

Entreprenörerna rapporterar utförd trafik i en mall, baserat på egna system och 

uppgifter. Trafikförvaltningen stämmer av rapporteringen mot de uppgifter om 

körd trafik som finns registrerade via ett system
24

 som ingår i Buss PC-

systemet. Statistiken jämförs därefter med den planerade trafiken enligt tidta-

bell. I de flesta fall framkommer då inställda turer i större omfattning än vad 

som framgår av trafikutövarens rapportering. Ett stickprov tas från dessa dis-

krepanser och enligt förvaltningen visar det sig oftast att turen faktiskt har 

körts, men att den av någon orsak inte registrerats i förvaltningens system. Sta-

tistiken följs upp vid regelbundna möten mellan förvaltningen och entreprenö-

ren, möten som båda parter upplever fungera i huvudsak väl. 

5.3 Sjötrafik 

Ombord på djurgårdsfärjorna finns systemet OAS som punktlighetsstatistik 

(tidspassning) kan tas fram ifrån. Enligt intervjuer sammanställs emellertid inte 

statistiken regelmässigt och används inte i uppföljningen.  

 

För Sjövägen finns inte OAS eller något annat system som kan mäta utförd 

trafik eller punktlighet. Under 2014 har dock, enligt förvaltningen, införandet 

av OAS påbörjats. Uppföljning av utförd trafik baseras istället på entreprenö-

rens egenrapportering och på kundsynpunkter. Enligt intervjuer fungerar trafi-

ken bra och kundsynpunkterna ger en bra indikation på om någon fråga särskilt 

behöver följas upp.  

 

                                                      
23

 Trafiknämnden beslutade i april 2014 om att gå vidare med så kallad FordonsPC som 

är tänkt att ersätta BussPC och därmed skulle de nämnda problemen lösas. 
24

 Systemet Mobile Statistics 
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Det görs inga mätningar av upplevd kvalitet inom Sjövägen. Enligt intervjuer 

ska dock all sjötrafik, inklusive djurgårdsfärjorna och Sjövägen, inkluderas i 

trafikförvaltningens mätningar av upplevd kvalitet från och med våren 2014.  

5.4 Bedömning 

Revisionen bedömer att det inom både pendeltågs- och busstrafiken finns en 

etablerad struktur för uppföljning av parametrar kopplade till tillförlitlighet i 

form av möten och genomgång av statistik. Inom både pendeltågs- och busstra-

fiken sker ett manuellt handhavande när statistik överförs mellan system, vilket 

ökar risken för fel. Revisionen bedömer att det inom pendeltågstrafiken finns 

ett behov av att kvalitetssäkra entreprenörens rapportering, på ett liknande sätt 

som redan görs inom busstrafiken, exempelvis genom stickprov där entreprenö-

rens statistik över punktlighet och utförd trafik jämförs med Trafikverkets sta-

tistik.  

 

Vad gäller Sjövägen menar revisionen att det finns behov av att mer systema-

tiskt kvalitetssäkra utförd trafik och punktlighet för att säkerställa avtalsefter-

levnad och för att styra mot en förbättrad tillförlitlighet. Vidare bör, mot bak-

grund av att vikten av en punktlig trafik framhålls i avtalet för djurgårdsfär-

jorna, uppföljningen av punktlighet stärkas och incitament för regularitet över-

vägas. 

 

Att tekniska system inte används, fungerar som de ska, eller saknas medför att 

trafikförvaltningen inte kan kvalitetssäkra trafiken och kravställa på ett sätt som 

ger förutsättningar att förbättra tillförlitligheten. Detta medför en risk att den 

trafik som avtalats om inte levereras som tänkt.
25

 

6 Analys av statistik för förbättrad tillförlit-

lighet 

6.1 Pendeltågstrafik 

Enligt fullmäktige ska särskilda satsningar genomföras i syfte att öka punktlig-

heten och förtroendet för pendeltågstrafiken.
26

 Trafikförvaltningen och entre-

prenören framför i intervjuer att det framförallt är trafikentreprenören som bör 

stå för det proaktiva arbetet och göra analyser av exempelvis statistik och av 

kundsynpunkter, för att förbättra tillförlitligheten.  

 

Trafikentreprenören har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra nöjdheten 

med tidhållningen exempelvis en informationskampanj, ökad närvaro av trafik-

värdar, framtagandet av en pendelapp och genom att justera hur trafikinformat-

ionen visas på perrongerna. Trafikentreprenören har också genomfört analyser 

av hur punktligheten samvarierar med andelen nöjda resenärer, exempelvis 

under rusning.   

 

Pendeltågens punktlighet har historiskt varit låg relativt de andra trafikslagen, 

och ligger kring 91 procent i snitt. Räknar man bort de förseningar och inställda 

tåg som inte entreprenören är orsaken till är punktligheten betydligt högre, runt 

99 procent. Andelen trafik som utförs ligger också kring 98-99 procent.  

 

                                                      
25

 Revisionen har även påtalat detta tidigare, exempelvis gällande busstrafiken, se ex 

Årsrapport TN 2012. 
26

 SLL budget 2014. 
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Pendeltågstrafiken är det trafikslag som minst andel resenärer är nöjda med, 

särskilt missnöjda har resenärerna varit med tidhållningen. Under de första fem 

månaderna 2014 nådde pendeltågen dock sitt bästa resultat hittills, även jämfört 

med samma period tidigare år, med en punktlighet på cirka 94 procent
27

 och 

andel nöjda resenärer på 73 procent.
28

 Även andelen resenärer nöjda med tid-

hållningen ökade markant och låg under de första sex månaderna på 57 pro-

cent. 

 

PENDELTÅGENS NYCKELTAL* 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Nöjda resenärer 66 61 57 60 67 

Resenärer nöjda med tidhållningen 46 40 33 33 44 

Utförd trafik 98,5 98,5 98,6 96,6 98,5 

Punktlighet 92 91 89 85  

* Alla tal anges i procent. Statistiken är tagen från SL:s årsberättelse 2013 och från nämndens 

ombordundersökning Upplevd kvalitet. 

 

Det är en utbredd uppfattning bland samtliga intervjuade att punktligheten på-

verkar resenärernas upplevelse av tidhållningen. Mer detaljerad kunskap kring 

varför andelen nöjda resenärer med tidhållningen skiljer mellan olika linjer och 

hur det hänger ihop med den faktiska punktligheten har inte analyserats av 

förvaltningen.   

6.2 Busstrafik 

Även inom busstrafiken är det trafikförvaltningens och entreprenörernas upp-

fattning att initiativet för förbättringar av trafiken, inom avtalsperioden, framför 

allt ligger på entreprenören. Förvaltningen har därmed inte genomfört någon 

analys av exempelvis hur nöjda resenärer med tidhållningen samvarierar med 

punktligheten per linje eller vad som driver andelen nöjda resenärer med tid-

hållningen just inom busstrafiken. 

 

Av statistiken framgår att punktligheten är cirka 90 procent för all busstrafik 

totalt. Busstrafiken i innerstaden är den som är minst punktlig (ca 80 procent), 

vilket enligt förvaltningen beror på framkomlighetsproblem. Den utförda trafi-

ken ligger runt 99,5 och andelen nöjda resenärer kring drygt 70 procent. Både 

utförd trafik, punktlighet och den totala nöjdheten har legat på en relativt lik-

värdig nivå de senaste fem åren. 

 

BUSSTRAFIKENS NYCKELTAL* 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Nöjda resenärer buss totalt 72 73 73 73 73 

Resenärer nöjda med tidhållningen totalt 60 60 61 60 65 

Utförd trafik totalt 99,4 99,7 99,4 99,6 99,7 

Punktlighet buss totalt 90 89 89 88  

*Alla tal anges i procent. Statistiken är tagen från SL:s årsberättelse 2013 och från nämndens 

ombordundersökning Upplevd kvalitet. 

 

 

                                                      
27

 Totalt – dvs. inklusive de förseningar och inställda tåg som Trafikverket stod för, TN 

tertialrapport 2014, april SL 2014-0017. 
28

 Anledningarna till ökningen anges vara kvalitetsarbetet med Trafikverket och trafik-

entreprenören, mild väderlek, bra trafikplanering och en fordonsflotta med hög kvalitet. 

Se Upplevd kvalitet, vår 2014, SL. 
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En trafikentreprenör framhåller i intervjuer vikten av att få tillgång till så ned-

bruten statistik som möjligt för att kunna göra analyser för att bättre kunna rikta 

insatser för förbättringar. Tekniska begränsningar gör enligt förvaltningen att 

punktlighetsstatistik per linje inte går att sammanställa på ett användarvänligt 

sätt.
29

 Trafikförvaltingens undersökning om nöjda resenärer presenteras för 

trafikentreprenören varje månad. Förvaltningen har gjort korrelationsanalyser 

utifrån undersökningen och funnit att andelen resenärer nöjda med tidhållning-

en är den faktor som tillsammans med andelen nöjda med störningsinformat-

ionen påverkar det totala nöjdhetsbetyget mest. Statistiken om andelen resenä-

rer nöjda med tidhållningen finns tillgänglig per avtalsområde, men likt punkt-

lighetsstatistiken inte per linje. Det gör den, enligt en entreprenör, svår att vidta 

åtgärder utifrån, eftersom det då inte är känt vilka linjer som resenärerna är 

missnöjda med och om det sammanfaller med exempelvis låg punktlighet.  

6.3 Sjötrafik 

Av avtalen för djurgårdsfärjorna framgår att entreprenören ska verka för att 

förbättra trafiken tillsammans med trafikförvaltningen/Waxholmsbolaget. För-

valtningen har inte analyserat djurgårdsfärjornas punktlighet och eventuella 

samband med andelen nöjda resenärer. Eftersom punktlighet, utförd trafik och 

andelen nöjda resenärer inte mäts och följs upp genom tekniskt system inom 

Sjövägen finns inte underlag att fullt ut analysera trafiken i syfte att förbättra 

tillförlitligheten.  

6.4 Bedömning 

Enligt reglementet har trafiknämnden ansvar för strategiska och övergripande 

frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verk-

samheten. Entreprenören uppfattas ansvara för att bygga upp strategisk kun-

skap om exempelvis hur punktlighet, utförd trafik och trängsel påverkar ande-

len resenärer nöjda med tidhållningen och vidta åtgärder därefter. Revisionen 

bedömer att det är av vikt att nämnden tydliggör vilken kunskap som förvalt-

ningen förväntas äga för att kunna styra mot en förbättrad tillförlitlighet och för 

att säkerställa kunskapsöverföring vid avtalets slut.  

 

För att tillförlitligheten ska förbättras är det också av vikt att trafiknämnden 

förbättrar kvaliteten i, och tillgången till, underlag för att kunna rikta åtgärder 

mot exempelvis punktlighet och andelen resenärer nöjda med tidhållningen, på 

en så nedbruten nivå som möjligt.  

7 Samarbete med kommuner och Trafikver-
ket 

7.1 Ökad framkomlighet i busstrafiken 

Enligt landstingsfullmäktiges budget 2014 är ett mål förbättrad framkomlig-

het
30

 för bussar, för att öka punktligheten. Trafikförvaltningen samarbetar med 

samtliga kommuner i länet kring trafikplanering och som en del av detta ingår 

bland annat framkomlighet, i huvudsak gällande busstrafiken. Tillsammans 

med Stockholms stad har trafiknämnden exempelvis tagit fram en gemensam 

                                                      
29

 Förvaltningens förhoppning är att systemförbättringar ska möjliggöra att plocka ut 

punktlighetsstatistik per linje under hösten 2014.  
30

 Framkomlighet mäts i hastighet. Restid (målstandard sätt i km/h) och restidspålitlig-

het är enligt intervjuer ett begrepp som ofta används. Framkomlighetsarbetet utgår inte 

från punktlighetsmätningar.  
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framkomlighetsstrategi, en stomnätsstrategi och en handlingsplan som bland 

annat syftar till att förbättra framkomligheten för stombusslinjenätet.
31

 Inom 

detta ryms ett pilotförsök som syftar till att regulariteten ska förbättras, träng-

seln minska och restiden under rusningstrafik kortas på stombusslinje 4.
32

 

 

Särskilda affärsförvaltare för framkomlighet inom förvaltningen hanterar mer 

operativa frågor och trafikplanerare samt framkomlighetsstrateger på avdel-

ningen strategisk utveckling de mer strategiska frågorna. Av intervjuer inom 

trafikförvaltningen framkommer att denna interna ansvarsfördelning för kon-

takter med kommuner upplevs fungera i huvudsak väl. 

 

E22-avtalet fastslår att även entreprenören ska samverka med kommunerna. 

Enligt E22 avtalet
33

 ska trafikutövaren efter eget initiativ eller beställarens an-

modan, samverka och samråda med berörda parter för uppdraget, såsom (…), 

kommuner (…). Av avtalet framgår att trafikutövaren ska vara proaktiv i denna 

relation och att beställaren ska stödja och aktivt medverka vid kontakterna (…). 

 

Skrivningarna i avtalet ovan, som även liknar de i E20, innebär en förskjutning 

i ansvar från förvaltningen till entreprenören i operativa frågor. För strategiska 

frågor ska dock trafikförvaltningen alltjämt ha en ledande roll. Av intervjuer 

med kommuner, entreprenörer och affärsförvaltare framgår att detta nya sätt att 

organisera kommunkontakterna ännu inte helt funnit sin form. Trafikentrepre-

nörerna upplever att de ofta saknar den tyngd som trafikförvaltningen har och 

att kommunerna är vana vid att ha förvaltningen som sin samtalspart. Flera av 

de intervjuade upplever otydliga gränssnitt mellan strategiska och operativa 

frågor, och således otydligheter i om trafikentreprenören eller förvaltningen bör 

äga frågan. Enligt förvaltningen ska ett ärende lyftas till trafiknämnden under 

hösten 2014 om utvecklad kommundialog. 

7.2 Påverkan på Trafikverket 

Trafikverket, trafikförvaltningen och trafikentreprenören samverkar inom ett 

antal olika forum på både strategisk och operativ nivå. Inom ramen för forumet 

”Gemensamt kvalitetsprogram för pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet” 

(GKA) driver parterna sedan 2010 ett gemensamt kvalitetsförbättringsarbete. 

Parterna har identifierat ett antal områden som ska prioriteras och arbetsgrup-

per finns inom tre områden: förtroende, tidhållning och trafikinformation. 

Samtliga parter uppger att samarbetet fungerar bra. 

  

Enligt intervjuer var trafikentreprenören tidigare drivande i kontakten med 

Trafikverket, i både operativa och mer strategiska frågor. Både Trafikverket 

och trafikförvaltningen tycker sig idag uppleva att förvaltningen allt mer är den 

som driver de strategiska frågorna med ett längre tidsperspektiv. Både trafik-

entreprenör och trafikförvaltningen uppger dock att trafikförvaltningens påver-

kansmöjligheter gentemot Trafikverket är begränsade. Trafikverket är en nat-

ionell aktör som ansvarar för tågtrafikens infrastruktur i hela landet. I trafike-

ringsavtalet, mellan Trafikverket och trafikförvaltningen, som ligger till grund 

                                                      
31

 Det vill säga linje 1,2,3 och 4 i innerstaden. 
32

 Försöket pågår under perioden 17 mars-18 juni 2014 och inkluderar bl.a. prioritet i 

gaturummet, regularitet med jämnare intervall mellan bussarna, snabbare på- och av-

stigning i bussarna, bättre prioritet i trafiksignaler och ökad övervakning av felparke-

rade fordon.  
33

 Huvudavtalet, 3.10 Samråd- och samordningsansvar 
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för tågtrafiken finns inga ekonomiskt kännbara konsekvenser för Trafikverket 

när verket är orsaken till förseningar och inställd trafik.  

 

Trafiknämnden har i vissa frågor som rör förhållandet till Trafikverket samar-

betat med framför allt Västtrafik och Skånetrafiken. Det bedrivs inget aktivt 

strukturerat samarbete med andra regionala kollektivtrafikmyndigheter  

7.3 Bedömning 

I reglemente anges att nämnden ska säkerställa samverkan med närliggande 

kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndig-

heter och med övriga berörda myndigheter (exempelvis Trafikverket) för att 

uppnå fungerande trafiklösningar i regionen. Revisionen bedömer att nämnden 

i huvudsak arbetar enligt reglementet. Det finns dock ett behov av att fortsatt 

tydliggöra roller och ansvar mellan trafikentreprenören och nämnden gentemot 

kommunerna särskilt vad gäller gränsdragningen mellan operativa och strate-

giskt övergripande frågor. 

 

Genom att fortsätta utveckla ett mer strukturerat och kontinuerligt samarbete 

med andra regionala kollektivtrafikhuvudmän menar revisionen att nämnden 

mer effektivt skulle kunna driva frågor mot Trafikverket och därmed öka förut-

sättningarna för en förbättrad tillförlitlighet. Exempelvis genom att identifiera 

frågor som skulle kunna drivas med enad kraft, som villkoren i trafikeringsav-

talen med Trafikverket, krav på proaktivt underhållsarbete och förbättringar av 

trafikinformation till resenärerna.



 

 

Kort om rapporten 
Revisionen konstaterar att trafiknämnden styr genom att kontrollera 

och följa upp utvecklingen av flera av de parametrar som är väsentliga 

för tillförlitligheten, som till exempel utförd trafik, punktlighet och 

andelen nöjda resenärer. Trafiknämnden bör dock för egen del och i 

avtal med entreprenörerna förtydliga hur fullmäktiges mål om förbätt-

rad tillförlitlighet ska uppnås genom att definiera vad tillförlitlighet 

innebär och vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. 

Nämnden bör också kvalitetssäkra trafikentreprenörens rapportering 

av punktlighet och utförd trafik i pendeltågstrafiken. 

 
 


