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Sammanfattning 
Trafikverket fick i regleringsbrev 2015-12-18 i uppdrag att redovisa hur dess verksamhet 
förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål. 

Trafikverket redovisar de mest relevanta samarbeten som genomförts sedan 
fördubblingsmålet formulerades, vad vi gör inom underhåll samt de åtgärder i 
transportsystemet som genomförts och planeras att genomföras för åren 2014-2019, som 
har förbättrat eller kommer att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att 
nå sitt fördubblingsmål. 

För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig krävs planering och 
förutsättningsskapande för ett effektivt transportsystem. Trafikverket samverkar med andra 
aktörer inom kollektivtrafikområdet och deltar aktivt i regionala och lokala 
planeringsprocesser. Det handlar bland annat om att ge råd och stöd till regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och medverka i persontransportråd för diskussion om aktuella 
ämnen kopplat till kollektivtrafik. Framtagande av vägledningar och handböcker för 
planering som främjar kollektivtrafiken är exempel på andra aktiviteter inom Trafikverkets 
verksamhet som är viktiga i sammanhanget. 

För att öka andelen resor med kollektivtrafik krävs en bättre pålitlighet i systemet och en 
konkurrenskraftig restid/turtäthet. Trafikverket genomför åtgärder för att vidmakthålla ett 
robust transportsystem samt trimningsåtgärder och större investeringsåtgärder som bidrar 
till att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och pålitlighet. Stora effekter uppstår till 
följd av stora investeringar, såsom Citybanan som ger ny kapacitet för pendling inom och till 
och från Stockholm och tunneln genom Hallandsås som ökade kapaciteten på 
Västkustbanan när den öppnades för trafik i december 2015. Kollektivtrafiken på väg får 
lokalt bättre punktlighet och högre kapacitet genom åtgärder som kollektivtrafikkörfält och 
bussprioritering. 

Genom att avtala om interregional kollektivtrafik som är transportpolitiskt motiverad men 
inte kan bedrivas kommersiellt verkar Trafikverket för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektivtrafiken. I och med denna förbättrade tillgänglighet möjliggörs 
alternativet att resa med kollektivtrafik hela resan.  

Trafikverket svarar för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. 
Inom kollektivtrafikområdet har forskningen blivit mer samlad i och med etableringen av 
det nationella kunskapscentrumet för kollektivtrafik, K2. I K2 möts akademi, offentliga 
aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i 
Sverige. Exempel på aktuella forskningsprojekt är utvärdering av stadsmiljöavtalen, 
kollektivtrafik som verktyg för hållbara städer, att styra mot ökad kollektivtrafikandel, 
guidelines för Bus Rapid Transit och spårväg, kollektivtrafik på vatten och samordning av 
linjetrafik och anropsstyrd trafik. 

Avslutningsvis redovisas redan inlämnade rapporter till regeringen 2015/16 med kopplingar 
till kollektivtrafik.  
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1. Uppdraget 

1.1. Omfattning 

Trafikverket fick i regleringsbrev 2015-12-18 (N2015/08964/SUBT, N2015/08816/KLS 
(delvis), N2015/08014/SUBT) i uppdrag att redovisa hur dess verksamhet förbättrar 
förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål. 

Trafikverket ska bidra till att skapa förutsättningar för att kollektivtrafikbranschen ska nå 
sitt övergripande mål om att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt och 
att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till 2020 jämfört med 2006. 
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och 
därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. En väl anpassad 
kollektivtrafik ger människor en geografisk tillgänglighet på ett energieffektivt och 
långsiktigt hållbart sätt. Trafikverket ska senast den 31 oktober 2016 redovisa hur dess 
verksamhet förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt 
fördubblingsmål. 

1.2. Bakgrund till fördubblingsmålet 

Hösten 2006 fick Vägverket och Banverket i uppdrag av regeringen att gemensamt ta fram 
en nationell handlingsplan för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling i Sverige – Koll 
framåt. Arbetet skulle ske i samverkan med berörda myndigheter och övriga aktörer, vara 
aktivt inriktat och prioritera ett antal områden. En slutrapport lämnades till 
Näringsdepartementet i december 2007 som innehöll konkreta förslag till aktiviteter som 
skulle förbättra för kollektivtrafikresenären. Detta har inneburit en kraftsamling inom 
området kollektivtrafik. 

Vägverket och Banverket, nu Trafikverket, har sedan maj 2008 förvaltat Koll Framåt och 
tyngdpunkten har varit att gemensamt genomföra, prioritera och följa upp de åtgärder som 
verken åtagit sig. 

Efter att Koll Framåt avslutats 2008 startade kollektivtrafikbranschen Partnersamverkan 
för en fördubblad kollektivtrafik. Bakom Partnersamverkan står de nationella 
branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska 
Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting 
samt Trafikverket (sedan 2010) och Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter 
kring huvudområdena avtalsprocessen, samhällsplanering och infrastruktur. 
Partnersamverkan arbetar för en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel. 

1.3. Trafikverkets uppdrag med koppling till kollektivtrafik  

I instruktionerna till Trafikverket finns följande uppdrag som har koppling till 
kollektivtrafiken: 

Trafikverket ska  
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• med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

• verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. 

• svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter. 

• verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av 
trafikförsörjningsprogram. 

1.4. Redovisningens upplägg och avgränsningar 

Trafikverket redovisar de mest relevanta samarbeten som genomförts sedan 
fördubblingsmålet formulerades, hur vi arbetar med underhåll samt de åtgärder i 
transportsystemet som genomförts och planeras att genomföras för åren 2014-2019 som har 
förbättrat eller kommer att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå 
sitt fördubblingsmål. Detta presenteras beskrivande utifrån Trafikverkets uppdrag.  

Planerad verksamhet efter 2019 redovisas i kommande Nationell plan och inte i detta 
uppdrag. Detta eftersom det inte kommer att finnas någon beslutad plan innan detta 
uppdrag redovisas. 

Redovisningen är avgränsad till att bestå av viktiga områden inom Trafikverkets 
verksamhet, med exempel som bedöms bäst förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafikbranschen att nå fördubblingsmålet. Redogörelsen är därmed ingen 
fullständig redovisning över alla delar i Trafikverkets verksamhet som kan förbättra 
förutsättningarna för en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel. 

  



8 

2. Hur Trafikverkets verksamhet förbättrar 
förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen 
att nå sitt fördubblingsmål 

Utgångspunkten för Trafikverkets verksamhet är de transportpolitiska målen som riksdagen 
har beslutat. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Vidare gäller bland annat att transportsystemet ska ge alla grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Att förbättra 
förutsättningarna att välja kollektivtrafik, gång och cykel är en av preciseringarna till det 
transportpolitiska funktionsmålet. 

Redan i målen finns alltså ett tydligt samband mellan transportpolitiken och Trafikverkets 
arbete med kollektivtrafikfrågor.  

 

  

Trafikverket utvecklar rollen som aktiv aktör i samhällsutvecklingen. Med det nya planeringssystem för 
transportinfrastruktur som infördes 2013 har perspektiven förskjutits och vidgats. Fokus ligger på 
värdeskapande processer och en ökad förståelse för vikten av samverkande åtgärder. 

 
Trafikverkets verksamhetsidé är: ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och 
förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta 
livet i hela Sverige.” Vi utvecklar och konkretiserar vår roll i samhällsutvecklingen 
fortlöpande, bland annat genom att förbättra förståelsen för hur vår verksamhet på bästa 
sätt kan bidra till samhällsutvecklingen. Som övergripande inriktning för hur Trafikverket 
ska bidra till hållbar regional utveckling har Trafikverket redan tidigare1 deklarerat att vi 
ska:  

                                                           
1 Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag att ta fram en långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det 
regionala tillväxtarbetet under perioden 2014-2020 (N2014/20501/RT) [1] 
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• ta en proaktiv roll i samhällsutvecklingen, och tydliggöra kopplingen mellan 
infrastruktur och andra funktioner på lokal, regional och nationell nivå 

• vara aktiva i samordningen mellan lokal, regional och nationell planering, 
och tydliggöra nationella prioriteringar och statens ansvar i transportsystemet 

• i samverkan med andra aktörer planera och skapa hållbara 
infrastrukturlösningar som bidrar till individens livskvalitet, samhällets tillväxt och 
regioners livskraft 

• tillhandahålla kunskap om transportsystemets tillstånd, funktion och nyttjande samt 
verka för utveckling och enhetlig tillämpning av modeller och metoder 

• medverka till värdeskapande dialog och utvecklade former för 
medfinansiering, som ger ökat inflytande för regionala aktörer, genererar större totala 
värden, leder till effektivare resursallokering och där nyttoutfall kopplas till ett finansiellt 
ansvar 

• i samverkan optimera användning av befintlig infrastruktur, och planera och 
leda trafiken på järnväg. 

I samtliga dessa punkter är kollektivtrafik av avgörande betydelse för att åstadkomma ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur kollektivtrafik genomsyrar mycket av Trafikverkets 
verksamhet. 

2.1. Samverkan  

För att öka tillgängligheten och stärka kollektivtrafiken behövs åtgärder som förbättrar 
utbudet/valmöjligheten, restiden och komforten. Detta kräver insatser från flera aktörer och 
en samordning av åtgärderna. Det räcker inte att bara Trafikverket förbättrar 
infrastrukturen och det räcker inte att bara kollektivtrafikmyndigheten utökar antalet 
avgångar om inte tillgängligheten ökar tillräckligt, sammantaget. Därför kan konstateras ett 
starkt beroende av samordnade och synkroniserade åtgärder av flera parter för att få bästa 
utväxling i form av ökad tillgänglighet för de samlade resurser som sätts in. 

Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de 
transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till 
måluppfyllelsen. 

Förutom att delta i Partnersamverkan driver Trafikverket nätverken Nationella 
persontransportrådet och Rådet för användbarhet och tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Forum som samlar olika branschorganisationer och där dialog om 
kollektivtrafikfrågor ofta är på dagordningen. Resenärsforum är en annan dialogpart att 
nämna i sammanhanget. 

Public Transport Innovation Network, PTIN, är ett nätverk och en samverkansarena för att 
stärka samverkan mellan olika forskningsinstitutioner och kollektivtrafikorganisationer.  
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Syftet med nätverket är att gemensamt öka innovationskraften och attraktiviteten i 
kollektivtrafiken genom öppen samverkan mellan olika aktörer. Det handlar om att 
gemensamt stimulera till lärande och nyskapande och till nya sätt att arbeta gränsöver-
skridande för att bidra till visionen om hållbara och attraktiva städer och regioner. 

I PTIN ingår SAMOT, K2, Trafikverket, Samtrafiken, Svensk Kollektivtrafik och 
Värmlandstrafik. 

Järnvägsbranschens Samverkansforum har som övergripande syfte att prioritera, 
effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete som rör 
järnvägens förnyelse och järnvägssystemets funktionssätt, i syfte att öka den svenska 
järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet. En uttalad ambition är att 
satsningarna ska leda till konkreta resultat snabbare. Forumet ska särskilt initiera projekt 
och satsningar som inte kommer till stånd som initiativ från enskilda aktörer. 

Trafikverket ingår i flertalet samarbeten med olika aktörer inom kollektivtrafikområdet. 
Regelbundet sker avstämningar och löpande dialog med de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) och andra berörda aktörer för att lyfta önskemål och 
frågeställningar och genomföra utredningar tillsammans. 

Det finns flera regionala persontransportråd där Trafikverket ingår tillsammans med andra 
aktörer, exempelvis regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikorganisatörer. Det finns 
till exempel ett persontransportråd för Skåne och ett för Småland/Blekinge. Råden träffas 2-
3 gånger per år för att diskutera strategiska frågor. Det kan vara till exempel frågor som rör 
åtgärdsplanering eller trafikförsörjningsprogram och inträffade eller förväntade störningar 
av framkomligheten. Persontransportrådet i norra Sverige har tagit fram en regional version 
av den tillgänglighetsmodell som används nationellt för att säkra orter med olönsam 
kollektivtrafik. Modellen gör det möjligt att se från vilka hållplatser man kan nå vissa 
definierade mål (utbildning, arbete, sjukvård) inom rimlig tid. 

Ett annat exempel på samverkansprojekt som sker regionalt är i Västra Götaland, där 
Trafikverket tillsammans med RKM Västra Götaland har genomfört en åtgärdsvalsstudie 
”Kollektivtrafik på väg i Västra Götaland – nulägesbeskrivning och bristanalys av 
prioriterade stråk för buss” för att peka ut vilka stråk som är prioriterade och belysa brister i 
dessa. Resultatet ger ett underlag för vilka kollektivtrafikåtgärder som ska genomföras de 
kommande åren för medel i den nationella och regionala planen. Arbetet har även resulterat 
i utvecklade samverkansformer mellan Trafikverket och Västtrafik för prioritering av 
åtgärder. 

I Stockholm finns en överenskommelse mellan Trafikverket och Trafikförvaltningen i 
Stockholms läns landsting där man kommit överens om att samarbeta med utgångspunkt i 
de transportpolitiska målen. Samarbetet arbetar mot mål som har kopplingar till 
kollektivtrafik, exempelvis ökad andel hållbara resor (gång, cykel, kollektivtrafik), ökad 
konkurrenskraft och attraktivitet för kollektivtrafiken på väg och järnväg, och mot att skapa 
förutsättningarna för samordnad fysisk planläggning där kollektivtrafiken prioriteras.  

I år har Trafikverket tagit över samordningsansvaret för Trafikantveckan från 
Naturvårdsverket där årets tema är Res hållbart - lönsamt och smart. Trafikverket har i 
uppdrag att ta fram underlag och vidareförmedla information till kommuner och andra 



11 

aktörer som vill lyfta fram åtgärder som underlättar och uppmuntrar till hållbara resor och 
transporter. 

2.2. Planera och möjliggöra 

Trafikverket planerar ett effektivt transportsystem som stödjer en hållbar utveckling av 
samhället, och möjliggör förutsättningar för väl fungerade och säkra resor. I det här kapitlet 
presenteras hur Trafikverkets planering och förutsättningsskapande verksamhet förbättrar 
kollektivtrafikens förutsättningar att nå fördubblingsmålet. 

2.2.1. Råd och stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter 

Den nya kollektivtrafiklagen började gälla den 1 januari 2012.  I förordning (2010:185) med 
instruktion för Trafikverket, framgår att: 

2 § Trafikverket ska 

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de 
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. 

Trafikverkets regioner medverkar i värdeskapande dialoger och samverkansaktiviteter för 
att ge råd och stöd när de regionala trafikförsörjningsprogrammen utarbetas eller revideras. 
En förutsättning för detta är en kontinuerlig relation där parterna utvecklar kunskap och 
förståelse om varandras roller, förutsättningar och värderingar. Genom dialogerna kan 
Trafikverket ge kunskapsstöd till myndigheterna, exempelvis om tillämpningen av 
fyrstegsprincipen. Samverkan med kollektivtrafikmyndigheterna ger också förutsättningar 
för att bevaka kopplingen till Trafikverkets planering, bland annat vad gäller 
kapacitetsfrågor och möjligheter till utbyggnader. 

I de regionala trafikförsörjningsprogrammen fastställs målen för den regionala 
kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammen är därför centrala i relation till 
infrastrukturplaneringen, men också till andra utvecklingsfrågor som rör den regionala 
tillväxten. Genom att vara ett stöd för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan 
Trafikverket bidra till att kollektivtrafikplaneringen blir integrerad med 
samhällsplaneringen i övrigt. På det sättet ska vi bidra till att de mål som formuleras av 
kollektivtrafikmyndigheten är realistiska och är baserade på fakta vad gäller 
infrastrukturens förutsättningar. I en del län är exempelvis utvecklingen av regional 
tågtrafik ett viktigt mål. Förutsättningar för sådan trafik är dock i vissa fall starkt beroende 
av utvecklad infrastruktur och av hur fjärr- och godstrafik prioriteras. Trafikverket bör bidra 
till samordnade utvecklingsinsatser för infrastruktur och trafik. 

I Trafikverkets dialog med RKM bör kollektivtrafikens utveckling kopplas till kommunala, 
regionala och nationella planeringsprocesser för bland annat infrastrukturens utveckling. 
Trafikverket ska ge kunskapsstöd om förutsättningar till exempel avseende 
kapacitetsutnyttjande, planerade samt möjliga förändringar i utformning och nyttjande av 
den statliga transportinfrastrukturen. Trafikverket kan även bistå med visst metodstöd för 
till exempel tillämpning av fyrstegsprincipen, tillstånds- och bristanalyser, systemanalyser, 
trafikstrategier och samhällsekonomiska modeller. 
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Trafikverket medverkar nationellt i arbetet med att ta fram och ajourhålla en vägledning för 
upprättande av de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Vägledningen förvaltas av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

2.2.2. Vägledningar partnersamverkan 

Bildandet av Partnersamverkan innebar att det för första gången skapades förutsättningar 
för en bred diskussion i Sverige om kollektivtrafikens framtid, då branschen samlades kring 
en gemensam vision och det övergripande målet om att fördubbla kollektivtrafikens 
marknadsandel på sikt och delmålet att fördubbla resandet i kollektivtrafiken fram till år 
2020. Under 2013 samlades branschen genom ett antal workshops för att med förnyad kraft 
ta kollektivtrafikens utveckling till nästa nivå vilket resulterade i en gemensam Färdplan [2]. 
Syftet var att identifiera strategiskt viktiga insatsområden med konkreta åtgärder av 
branschen, samhället, forskningen och industrin för att snabbt kunna öka måluppfyllelsen 
inom området och andra samhällsmål. Färdplanen har varit en central utgångspunkt för 
utvecklingsprojekt, kompetensutveckling och forskningsinsatser via kollektivtrafikföretaget 
X2AB och det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2 (förklaras i avsnitt 2.5 1).  
Inom Partnersamverkan har ett antal vägledningarna kring infrastruktur och 
samhällsplanering tagits fram som en del i fördubblingsarbetet. 

Kunskapslyftet, som genomfördes med stöd från VINNOVA och Trafikverket, var en 
framgångsrik satsning i förändringsarbetet inom svensk kollektivtrafik. Kunskapslyftet var i 
grunden ett attitydförändringsprojekt för att påverka beslutsfattare och medarbetare. Mer 
än 3000 personer deltog på de tolv regionala och två nationella tankesmedjor som 
arrangerades för att skapa drivkraft till förändring och utveckling genom att sprida kunskap 
från forskning. 

Projektet Attraktiva stationer resulterade i en samverkansmodell för att få till stånd 
förbättringsåtgärder i och runt bytespunkter. En modell som Trafikverket och Jernhusen 
har tillämpat sedan dess. 

För att stödja regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med att processa fram och 
besluta om allmän trafikplikt tog Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk kollektivtrafik 
och Trafikverket fram rapporten Allmän trafikplikt – en vägledning [3]. 

Eftersom konkurrensneutralt tillträde till och prissättning av bytespunkter är en viktig del 
av den nya kollektivtrafiklagen har Trafikverket tillsammans med branschen tagit fram 
vägledningen Bytespunkter – övergripande principer för tillträde och prissättning [4] följt 
av rapporten Principer för tillgång till depåer för kollektivtrafiken [5]. 

2.2.3. Plattform hållbar stadsutveckling och den attraktiva regionen 

Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket, har sedan 
februari 2014 ett uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar 
stadsutveckling. Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, 
kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar 
stadsutveckling. De myndigheter som ingår i plattformsuppdraget kommer att samarbeta 
kring ett antal nyckelfrågor som är av betydelse för att utveckla arbetet med hållbar 
stadsutveckling. En av nyckelfrågorna är en ökning och anpassning av kollektivtrafiken så 
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att nya och äldre bostäder blir tillgängliga för alla. Kollektivtrafikfrågor ingår därför som en 
del av de aktiviteter som kommer att genomföras inom plattformsuppdraget. 

Trafikverket är en av de organisationer som samarbetar i det treåriga utvecklingsprojektet 
den attraktiva regionen. Syftet har varit att utveckla en samhällsplanering där 
transportsystemet bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social 
hållbarhet. Projektet har fokuserat på ett förbättrat samspel mellan de olika parterna i 
planeringsprocessen, för att hitta effektiva åtgärder. Den attraktiva regionen har bestått av 
sex regionala pilotprojekt med fokus på de mindre orterna och regionerna vad gäller 
befolkning och arbetsmarknad. Genom samverkan kring faktiska regionala 
utvecklingsprojekt har den projektet utvecklat metodik för och kunskap om regional 
utvecklingsplanering där sektors- och nivåövergripande samverkan är en nyckelfråga. 

En god tillgänglighet inom regioner, mellan orter inom regionen är en viktig faktor för att 
bidra till regional utveckling. Inom flera regionala pilotprojekt inom den attraktiva regionen 
har betydelsen av lokalisering av bostäder, handel mm. vid befintliga kollektivtrafiknoder 
lyfts fram. Nedan redovisas två exempel på arbeten som genomförts inom projektet. 

Stationslokalisering och stationsutveckling 
Inom projektet har en kunskapssammanställning tagits fram som behandlar 
stationslokalisering och stationsutveckling [6]. I rapporten har tre orter med centrala 
stationslägen och tre orter med perifera stationslägen studerats. Rapporten kan användas 
som ett underlag vid planering och lokalisering av stationer. 

Pilotprojekt Östergötland 

Inom pilotprojektet har man arbetat med några mindre orter i regionen. I arbetet växte 
bilden fram att flera orter är sammankopplade i ett flerkärnigt sammanhang. I orterna finns 
målpunkter som har en regional funktion vilket genererar mellankommunal och regional 
pendling. Människor verkar vara mer benägna att pendla till en arbetsplats än att flytta för 
att bo och arbeta på samma ställe. Det blir tydligt i statistiken över dag- och 
nattbefolkningen i orterna. Dessa insikter kommer få genomslag i region Östergötlands 
strukturbild. 

Region Östergötland har tillsammans med de berörda kommunerna, Östgötatrafiken och 
Trafikverket utforskat hur stationslägen kan utvecklas för att skapa en bebyggelsestruktur 
som främjar regional och lokal utveckling. Stationsnära planering behöver inte enbart 
handla om spårburen trafik utan kan även tillämpas kring hållplatser i den regionala 
busstrafiken som har eller kan få god tillgänglighet till arbetsmarknaden. 

2.2.4. Funktionellt prioriterat vägnät – kollektivtrafik 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för kollektivtrafik 
ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Detta har gjorts i samråd med i första hand 
länsplaneupprättarna. Kollektivtrafikvägar ingår i funktionellt prioriterat vägnät (FPV) och 
kommer att vara ett planeringsunderlag för: 

• längs med vilka vägar det är viktigt att värna/utveckla tillgängligheten för kollektivtrafik 

• var åtgärder utifrån fyrstegprincipen bör prioriteras 
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• bedömning av tillgänglighet i samhällsplaneringen och vid andra planeringssituationer 

FPV kollektivtrafik ska underlätta arbetet med att tydliggöra vilket förhållningssätt 
Trafikverket har för att kunna värna och utveckla tillgängligheten ”längs med” vägarna för 
kollektivtrafik. Med detta underlag kan åtgärder som påverkar tillgänglighet längs med 
vägarna negativt undvikas, både ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Det innebär att 
Trafikverket kan ta bättre ansvar för förvaltningen av gjorda investeringar och det 
underlättar även prioritering av utveckling där det ger bäst nytta. 

2.2.5. Tillsammans för tåg i tid 

Tillsammans för tåg i tid (TTT) är ett branschgemensamt förbättringsarbete för att 
systematiskt och långsiktigt öka punktligheten i järnvägstrafiken. En utgångspunkt är att det 
är ointressant för resenärer och transportköpare vems felet är när något inte fungerar. 
Järnvägens system hänger ihop och alla som arbetar med järnvägen påverkar dess kvalitet. I 
TTT-samarbetet ingår Trafikverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, Swedtrain, 
Jernhusen och Svensk Kollektivtrafik. Trafikverket har en samordnande roll och fattar 
beslut om inriktning och strategier i dialog med branschens aktörer. 

Målsättningen är att 95 % av såväl persontågen som godstågen ska ankomma till slutstation 
på utsatt tid eller maximalt fem minuter efter utsatt tid år 2020. Utöver att förbättra den 
faktiska punktligheten arbetar TTT även för att öka resenärsnöjdheten och målet är att 80 % 
av resenärerna ska vara nöjda med både den information de fått vid störningar och de 
åtgärder som syftat till att resenärerna ska nå sitt resmål i rätt tid. 

En förutsättning för att nå de uppsatta målen är att branschen arbetar systematiskt och 
långsiktigt och att insatser riktas till de områden som har störst påverkan på punktligheten. 
Branschen har gemensamt beslutat att kraftsamla insatserna till åtta områden som påverkar 
punktligheten mest. Dessa områden står för majoriteten av förseningarna (cirka 80 % av 
förseningstimmarna) och är; infrastruktur, avgångstid/noder, fordon, från utland, 
banarbete, obehöriga i spår, trafik- och resursplanering samt operativ trafikering. Det finns 
även ett nionde område, trafikinformation och hantering i stört läge, som kopplar mot målet 
om ökad resenärsnöjdhet.  Under 2017 kommer insatserna främst att riktas mot de tre 
stråken Södra stambanan, Västra stambanan och Ostkustbanan. 

2.2.6. Planering av trafik på järnväg 

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så 
kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som 
tidplan för banarbeten. Trafikverket gör först en järnvägsnätsbeskrivning (JNB), där vi 
redogör förutsättningarna för att bedriva tågtrafik och ansöka om att få använda kapacitet i 
järnvägsnätet samt andra tjänster. Tågplanen tar vi fram i nära dialog med tågbolag och 
samarbetspartners. Därtill genomförs i tidigare skeden dialog dels inför kommande 
tågplaneprocess, dels dialog om förutsättningarna i ett flerårsperspektiv. Ambitionen är att 
nyttja den kapacitet som infrastrukturen medger och skapa förutsättningar för operatörerna 
att driva en effektiv trafik. 

Från februari till april går det att ansöka om tåglägen i den kommande tågplanen. De som 
ansöker är tågbolag och organisatörer av tågtrafik, såsom kollektivtrafikmyndigheter, 
industrier, samt entreprenörer i järnvägsbranschen. Under ansökningsperioden ansöker 
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även Trafikverket om tider för arbeten i spåret. När ansökningsperioden är slut bjuds 
tågbolagen in till samrådsmöten. Ambitionen är att så långt det är möjligt tillmötesgå 
önskemål om tidpunkter att få köra tåg. Men det handlar om att se till helheten – så att den 
färdiga tågplanen är hållbar. 

Efter att samrådsmöten har genomförts läggs de sista pusselbitarna. Under sommaren 
skickas ett utkast till alla sökande. Tågbolagen får därefter möjlighet att lämna synpunkter. 
Vi har sedan möjlighet att göra vissa justeringar. Om det inte går att komma överens utgår vi 
från samhällsekonomiska beräkningar, där vi använder prioriteringskriterier för att hitta 
den lösning som ger största samhällsekonomiska nytta. Beräkningarna utgår från uppgifter 
som de sökande lämnar vid ansökan. Enskilda tåg ställs inte mot varandra, utan vi gör en 
bedömning av helhetslösningar. Samförståndslösningar har alltid företräde. 

I september fattas beslut om tågplanen. Den nya tidtabellen för tågen och tidplanen för 
banarbeten gäller i ett år. Om det finns ett ledigt utrymme på spåren kan tågbolag som har 
trafikeringsavtal med oss göra en så kallad ad-hoc ansökan. De ansöker då om restkapacitet 
i den fastställda tågplanen. 

2.2.7. Trafikledning och trafikinformation 

Snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg färdas i olika hastigheter på samma spår. Med 
den stora trafikökning som varit de senaste åren, ökar kraven på en effektiv trafikledning. 

Storstäderna växer vilket ställer högre krav på kollektivtrafik och att hantera trängsel. En 
större störning i till exempel Göteborg, Stockholm eller Malmö kan snabbt få effekter över 
hela landet med stora förseningar som följd. Därför måste störningar hanteras snabbt för att 
ge minsta möjliga trafikpåverkan. Störningar hanteras snabbare om lösningsalternativen är 
planerade i förväg med bland annat hjälp av reduceringsplaner – det vill säga att man 
stänger av eller minskar trafiken på berörda sträckor. 

En väl fungerande trafikledning är ett mycket viktigt bidrag till att hantera situationer med 
trängsel, köer, störningar, överbelastning och besvärliga väderförhållanden. För att bättre 
kunna styra dagens trafik krävs ett nytt så kallat tågledningssystem. Ett sådant planeras vara 
infört 2019. Det ska ge bättre förutsättningar att förebygga risker för trafikstopp och ge ett 
bättre beslutsstöd för att snabbare kunna hantera störningar. En stor skillnad mot i dag är 
att trafiken i hela landet i framtiden ska kunna styras helt eller delvis från olika 
trafikcentraler. Det kommer att minska sårbarheten. Det nya systemet finns med i den 
nationella planen som regeringen beslutat om för trafiksatsningar de närmaste åren. 

En ytterligare åtgärd är att ha ett ännu tätare samarbete med tågföretagen för att 
tillsammans kunna hantera störningar bättre för resenären. I och med att 
vägtrafikstyrningen numera sitter tillsammans med trafikledning för järnväg i Malmö och 
Gävle kan ersättningstrafik vid komplexa trafikstörningar samordnas bättre med till 
exempel ersättningstrafik och trafikinformation. Ett exempel är Skånetrafiken som sitter i 
Trafikverkets trafikcentral och Västtrafik kommer att flytta in i samma lokaler som 
Trafikverket i Göteborg när väg- och järnvägsstyrningen väl flyttat ihop. 

På tur står även flytten av vägstyrning, Trafik Stockholm, ihop med järnvägsstyrning i 
Stockholm. På trafikcentralen i Stockholm pågår ett nära samarbete med ett par 
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järnvägsföretag som sitter dels fysiskt, dels virtuellt i samma lokaler för att arbeta fram 
effektivare, gemensamma arbetssätt kring trafikstyrning och trafikinformation. 

Vid trafikstörningar behöver vi samordna alla aktörer för att informationen ska bli så bra 
som möjligt. Ett exempel är konceptet Gula västar som har etablerats tillsammans med 
tågoperatörerna. Det innebär att tågpersonal tar på gula västar och går ut på plattformar och 
perronger för att ge resenärerna aktuell och samordnad information vid störningar. 

Nya skyltar, utropssystem och informationstavlor införs succesivt på stationer över hela 
landet. Vid störningar är också media en viktig källa till information. Genom ett nytt 
arbetssätt kan vi i dag erbjuda nyhetsredaktionerna ännu snabbare information om 
trafikstörningar, vilket gör att korrekt information också når resenärer snabbare via medias 
webbaserade nyhetsplatser. 

2.2.8. Öppna data 

Trafikverket har data som kan utveckla appar och andra tjänster. Vi driver och förvaltar 
databaser där den digitala informationen om exempelvis vägar, järnvägar och färjor finns 
samlad. Vi erbjuder både öppna data och grunddata som kan användas för att utveckla nya 
tjänster. Öppna data är fria att använda medan grunddata kräver avtal och licenser. Vårt 
mål är att samla alla data på ett ställe och göra dem tillgängliga och sökbara. 

Vi vill stödja utvecklingen av marknaden för information inom transportområdet genom att 
underlätta för de som vill hämta våra data och handlingar. Det är exempelvis möjligt att 
utveckla nya tjänster genom att sammanställa, bearbeta och göra sådan information sökbar. 
Det i sin tur kan resultera i positiva samhällsekonomiska effekter. 

Trafiklab – en plattform för framtidens tjänster inom kollektivtrafik. Trafiklab initierades 
2011 av Samtrafiken som under lång tid varit navet för all trafikdata i Sverige. Det är en 
satsning för öppen trafikdata och en plattform där fristående utvecklare kostnadsfritt kan ta 
del av all den information – både statisk och dynamisk – som kollektivtrafiken genererar 
dagligen. 

Genom att ta del av data kan vem som helst med idéer och programmeringskunskaper 
utveckla en tjänst, till exempel en webbplats eller en app, som gör det lättare, snabbare, 
smartare eller bekvämare att åka kollektivt. Hundratals utvecklare har anslutit sig, sajten 
har vunnit ett flertal priser och den fortsätter att växa. Trafiklab är ett samarbete mellan 
Samtrafiken, Viktoriainstitutet, Trafikverket och SL. 

2.2.9. Regionala superbussar 

Att erbjuda tillgänglighet med snabb regional eller interregional busstrafik är inget nytt. Att 
systematiskt och samordnat utveckla bättre kollektivtrafik med stora förbättringar av 
utbudet, en genare trafikering, infrastrukturåtgärder som ökar trafikens effektivitet och 
attraktivitet samt ökad komfort kan dock ses som ett trendbrott/paradigmskifte. 

Den interregionala och regionala busstrafiken är idag ganska väl utvecklad i många delar av 
landet, men utbudet och restiderna gör det svårt att konkurrera med bilen.  
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Region Skåne, genom Skånetrafiken, utvecklar nu i samarbete med Trafikverket ett koncept 
kallat Regionalt superbusskoncept. Avsikten är att utveckla kollektivtrafiken i regionen 
genom att ”tänka tåg men köra buss”. Anledningen är dels att tågtrafiken har slagit i 
kapacitetstaket och behöver kompletteras och dels på att delar av regionen saknar järnväg 
och behöver en förbättrad hållbar tillgänglighet som alternativ till bilen. Konceptet bygger 
på fem insatsområden för att åstadkomma en mer tillgänglig kollektivtrafik: 

1. Snabbhet och effektivitet. Korta restider behövs för att kunna konkurrera med 
bilen. 

2. Bekvämlighet och trygghet. Det ska vara bekvämt, ge användbar restid och kännas 
tryggare än att ta bilen. 

3. Långsiktighet och stabilitet. Medborgare och resenärer ska känna att det är en 
långsiktig satsning som man kan lita på vad gäller sträckning, utbud och 
punktlighet. 

4. Integrerat system. Superbussarna ska kunna erbjuda en ny nivå av busstrafik, men 
självklart sitta ihop och bilda en helhet med tågtrafiken och kompletterande 
bussystem och anslutningar. 

5. Image. Systemet ska ha en sådan design och image så att det uppfattas som ett 
alternativ till bilen. 

Trafikverket genomför under 2016-2017 åtgärdsvalsstudier för samtliga åtta stråk som är 
tänkta att få regional superbuss. De första linjerna enligt konceptet kommer igång under 
2017-2018. Samtliga linjer bedöms vara igång 2021. 

2.2.10. Trafik för en attraktiv stad 

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är en handbok med syftet att vägleda planerare och 
beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor. Inom ramen för arbetet att utveckla och 
förvalta det omfattande materialet i TRAST sker en hel del aktiviteter som förbättrar 
förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt mål. Materialet ägs av SKL och 
Trafikverket tillsammans och därigenom har materialet en acceptans hos Sveriges 
kommuner. Vidare har Boverket deltagit i arbetet med huvudrapporterna och står därmed 
bakom innehållet. 

I den senaste utgåvan (Utgåva 3) har handboksdelen utvecklats, och här beskrivs 
kollektivtrafikens betydelse som del i en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens roll som ett av 
de hållbara färdsätten diskuteras i materialet (förutom gående och cyklande). Processen 
kring hur en kommun kan ta fram en långsiktig trafikstrategi behandlas också. Här utgår 
beskrivningen från TRAST-guiden (en rapport i rapportserien) som fördjupat beskriver 
processen som behövs för att generera en hållbar trafikstrategi. I den nya utgåvan av 
underlagsdelen av TRAST har ett kapitel som handlar om stationer förts in, och kapitlet om 
kollektivtrafik har moderniserats. I underlagsdelen finns detaljerade beskrivningar om 
metodik som erfarenhetsmässigt är effektiv för att skapa en robust stadsutveckling och för 
att optimera de hållbara färdsätten. 
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En omfattande fördjupning i TRAST-serien med fokus kring kollektivtrafik har tagits fram 
(Kol-TRAST – Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik). Handbokens 
fokus ligger på planering av kollektivtrafik i städer och tätorter men kan också användas 
som studiematerial på universitet och högskolor. Som grund för Kol-TRAST ligger 
forskningsprojektet PROCEED. 

2.2.11. VGU – Vägars och gators utformning 

VGU är ett dokument som innehåller krav och råd för utformning av vägar och gator. Inom 
ramen för projektet Anpassat regelverk samordnas strukturen med övriga regelverk i 
Trafikverket, och detta beräknas vara klart under hösten 2017. VGU skiljer sig från övriga 
regelverk i Trafikverket genom att det ägs gemensamt av SKL och Trafikverket, även om 
Trafikverket är förvaltare. Detta beror på att det finns en historia med skilda utformningsråd 
för städer (ARGUS) och för landsbygd (VU). Dessa råd slogs ihop till VGU 2004. Inom 
ramen för Anpassat regelverk har bestämts att utformningsråden hädanefter också skall 
inkludera banutformning. Efter diskussioner, till exempel med Transportstyrelsen, har 
beslutats att föra in krav och råd för spårvägar i de nya kraven och råden. I övrigt ingår 
anvisningar för skapandet av väl fungerande hållplatser och utrymmeskrav för busstrafik. 

Stora delar av VGU- materialet om bussar som typfordon och körsätt, utformning och 
placering i landsbygd och motorvägshållplatser härstammar från 1980-talet och ibland 
1970-talet. Avsnitten om hållplatser i tätort är mer moderna. Detta tillsammans med 
inriktningen att öka kollektivtrafiken, regeringsuppdraget om och försöksverksamheten 
med längre bussar, ändrade hastighetsgränser för bussar och intresset för BRT gör att det 
finns ett stort behov att se över nuvarande VGU-texter. Även intresset för eldrivna bussar 
kan komma att påverka krav på gatuutformning i de fall t.ex. laddstationer behöver 
anläggas.  

Under 2016 har en analys genomförts av kommande, sannolika förändringar på 
”typfordonssidan”, busstypernas accelerationsförmåga och hur dessa påverkar nuvarande 
principiella typfordons- och körsättsregler i VGU (görs i samråd med Transportstyrelsens 
regeringsuppdrag). Analys och genomgång av nuvarande krav för val av, placering av och 
detaljutformning av hållplatser i ”vanlig kollektivtrafik” har resulterat i förslag till 
justeringar. Motsvarande har analyserats med hänsyn till specifika frågor kring BRT. 
Särskild vikt har lagts på korsningar med oskyddade trafikanter och med biltrafik med BRT i 
eget körfält eller egen bana. 

2.2.12. Grönt ljus stombuss – ett gott exempel 

Genom satsningen Grönt ljus stombuss genomförs åtgärder så att det blir enklare för 
Stockholmsregionens stombussar att komma fram. Restiderna blir kortare och 
punktligheten ökar för ett stort antal resenärer genom att bussar prioriteras vid 
trafiksignaler och med nya busskörfält, rätt hållplatsutformning och effektiva bytespunkter. 
Grönt ljus stombuss är en samverkan mellan Trafikverket, Landstinget och kommunerna för 
att genom små, men väl koordinerade åtgärder förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken. Åtgärdsförslagen har tagits fram genom en så kallad åtgärdsvalsstudie där 
fyrstegsprincipen och bussframkomlighet varit utgångspunkter för att öka kapaciteten på 
redan hårt trafikerade gator och vägar. 
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Samarbetet kring förbättringar av stomnätet är mycket positivt. Det finns ett stort 
engagemang bland kommunerna att, tillsammans med Landstinget, planera för en 
effektivare kollektivtrafik. Detta är sin tur är avgörande för att nå de mål som Stockholms 
läns landsting satt upp för kollektivtrafiken i det regionala trafikförsörjningsprogrammet: 
Attraktiva resor, en tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- 
och hälsopåverkan. 

2.3. Vidmakthålla och bygga  

En viktig förutsättning för att öka andelen resor med kollektivtrafik är en bättre pålitlighet i 
systemet och konkurrenskraftig restid/turtäthet. Omstigningar och byten mellan olika 
trafikslag ska kunna ske snabbt och med god överblick av den fysiska miljön. Det gäller även 
för resorna till och från hållplatser och stationer. Stationer, hållplatser och väntutrymmen 
etc. ska vara rätt uppbyggda, utformade och ha välskötta miljöer. Väg- och järnvägsnätet ska 
vara tillgängligt, säkert och tryggt för våra resor och transporter. 

Trygghet i stads- och trafikmiljö är ett komplext och mångtydigt begrepp som kan uppfattas 
olika av olika personer. Otrygghet i det offentliga rummet kan handla om en rädsla för att 
råka ut för en olycka, för andra människor eller för vissa typer av stadsrum som exempelvis 
mörka och tomma platser eller platser med dålig överskådlighet. Hur trafiksystemet 
planeras och utformas har stor betydelse för frågor som rör trygghet. Men även drift- och 
underhåll av stationer, hållplatser och väntutrymmen samt vägar till och från dem har stor 
betydelse för hur attraktivt det är att åka kollektivt och hur tryggt trafikrummet upplevs.  

I det här kapitlet presenteras åtgärder med syfte att vidmakthålla systemets robusthet, och 
byggnadsåtgärder som bidrar till att öka andelen resor med kollektivtrafik.  

2.3.1. Underhåll väg 

Trafikverket upphandlar drift och underhåll av entreprenörer. Dessa inspekterar 
regelbundet att beslutad standard på vägen uppfylls. Inspektion utförs enligt bestämda 
tidsintervall och omfattar hela områdets väglängd och länkar. Vid dessa inspektioner 
upptäckts och åtgärdas förutom nedan nämnda delar även brister i belysning och vegetation. 
Exempelvis genomförs inspektioner 3 gånger per vecka på den högsta vägklassen och var 
sjunde dag på en gång- och cykelväg. 

Det avhjälpande underhållet är till stor del bundet i de basunderhållskontrakt som avtalas 
med entreprenörer för att genomföra det löpande underhållet. En stor andel av arbetet som 
utförs inom ramen för dessa kontrakt utgörs av vinterväghållning, det vill säga snöröjning, 
sandning och saltning av vägar. Vinterväghållning vid bytespunkter samt på gång- och 
cykelvägar prioriteras i nuvarande nationell plan för säkrare cykeltrafik, men det bidrar 
även till att underlätta för resande med kollektivtrafiken. 

I standardbeskrivningen för basunderhåll på väg finns bland annat följande drift- och 
underhållskrav som gör det mer attraktivt att resa med kollektivtrafik.  

• Busshållplatser ska ha samma vinterväghållningsstandard som intilliggande statlig gång- 
och cykelväg.  
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• Tillgängligheten till väderskydd får inte begränsas av upplogad snö annat än under 
snöfall och under åtgärdstiden efter snöfall.  

• Vid busshållplatser och P-platser får ingen snövall förekomma.  

• Möbler och annan utrustning ska vara hel och ren och fylla sin funktion.  

• Informationstavlor ska vara tillgängliga året runt, även för personer med 
funktionshinder.  

2.3.2. Underhåll järnväg 

Trafikverket upphandlar tillsyn, drift och underhåll av järnväg av entreprenörer på samma 
sätt som för vägunderhåll. 

Myndigheten arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssätt och processer inom 
underhållsverksamheten. Kravställning och egna prioriteringar och sorteringar av insatser 
och åtgärder är en avgörande del av arbetet med att nå ökad tillgänglighet och driftsäkerhet. 

Järnvägsnätet har fått uppleva en kraftig ökning av antalet avgångar, huvudsakligen i de 
delar av landet där arbetspendlingen är som störst. Detta kräver andra typer av 
prioriteringar samtidigt som Trafikverkets behov av tåglägen för underhåll ökar. 

Som all annan trafik påverkas järnvägen av årstidernas växlingar då exempelvis löv och 
nedfallna träd måste hanteras för att undvika störningar i trafiken. De stora insatserna krävs 
dock på vintern, med snö, stora temperaturskillnader och kyla. 

Vid kraftiga snöfall röjs de viktigaste spåren och spårväxlarna först. Tågtrafiken behöver 
ibland glesas ut när väderläget blir riktigt allvarligt. I samarbete med trafikföretagen tar 
Trafikverket fram beredskapsplaner inför vintern för att bibehålla säkerheten och 
driftkvaliteten på spåren. 

Under hösten kan hala spår ställa till problem för tågtrafiken då löv, smörjfett och andra 
föroreningar ger beläggningar på rälsen. Som förebyggande åtgärd röjs vegetationen i 
backar, vid signaler och vid plattformar, för att undvika lövfällning. För att öka säkerheten 
för resenärer och personal bekämpas växtligheten på banvallar och bangårdar, detta sker för 
närvarande genom kemisk bekämpning. Nedfallna träd på järnväg eller kontaktledningar 
undviks genom att det skapas så kallade skötselgator som sträcker sig cirka 20 meter på var 
sida om spåret.  

En annan åtgärd som genomförs är kontinuerliga byten av räls och sliprar. Spårbyten ger 
bättre komfort för resenärerna, säkrare drift och högre trafiksäkerhet. Spåren kontrolleras 
regelbundet, exempelvis kontrolleras ett normalbelastat spår två gånger per år.  

För att åtgärda tjällyft i spåret skjuts ett mellanlägg in mellan sliprar och räls vilket ger 
rälsen stöd underifrån. När tjälen går ur banvallen under våren sjunker spåret tillbaka och 
mellanlägget kan tas bort. 
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Drift och underhåll av stationsmiljöer 

Trafikverket genomför tillsammans med Jernhusen regelbundna resenärsundersökningar 
med fokus på stationsmiljöer. Jernhusen äger de flesta stationshus på de stationer som är 
med i undersökningen, medan Trafikverket äger och förvaltar perrongerna på dessa 
stationer. Frågorna har berört allt från upplevelsen av renhållning och tillgänglighet på 
station och perrong till service och säkerhet. Undersökningen visar att miljön kring och på 
perrongerna är en viktig fråga för resenärerna och har stor påverkan på hur nöjda de är 
totalt sett. Resultaten av mätningarna ligger till grund för fortsatta förbättringsarbeten med 
stationer och perronger och leder till bättre förutsättningar och ökad attraktivitet att resa 
kollektivt.  

Trafikverket har avtal med entreprenör som sköter drift (tillsyn och skötsel) samt del av 
felavhjälpande underhåll för stationerna. Till stationerna räknas plattformar, plattformstak, 
hissar, rulltrappor samt gångtunnlar och gångbroar som har plattformsförbindelse. 
Beroende på hur stor stationen är varierar besök- och spårstädningsfrekvensen. De största 
stationerna har en besöksfrekvens på 2 gånger per dag och spårstädning utförs var 14:e dag. 
Även utförande av akut underhåll som exempelvis hissar med personer i, låsta dörrar till 
perronger, elkraftförsörjning, vattenläckage, nedsmutsning som är en sanitär olägenhet etc. 
ingår i uppdraget. 

Nedan följer några exempel på funktionskrav för drift och underhåll av stationer. 

• Möbler på perronger ska fungera på avsett sätt, vara rena, inte ha några defekter som 
orsakar skador och ge ett välvårdat intryck.  

• Befintliga sittanordningar ska hållas tillgängliga för resenärens komfort. 

• Utemöbler, personstöd och möbler i (helt omslutande) vindskydd ska fungera på avsett 
sätt, vara rena, inte ha några defekter som orsakar skador och ge ett välvårdat intryck. 

• Tomtmark, perronger, trappor, under- och övergångar ska ge ett välvårdat och välskött 
intryck 

De investeringar som genomförs i väg- och järnvägsnät styrs av nationell och respektive läns 
regionala infrastrukturplan. 

2.3.3. Investeringsåtgärder i Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 

Innehållet i gällande nationell plan omfattar åtgärder för att förbättra tågtrafikens 
punktlighet och kapacitet, exempelvis nya mötesstationer och dubbelspårsutbyggnader. 
Kollektivtrafiken på väg får lokalt bättre punktlighet och högre kapacitet genom åtgärder 
som kollektivtrafikkörfält och bussprioritering. Stora effekter uppstår till följd av stora 
investeringar, såsom Citybanan som ger ny kapacitet för pendling inom och till och från 
Stockholm och tunneln genom Hallandsås som ökade kapaciteten på Västkustbanan när den 
öppnades för trafik i december 2015. 

Nedan redovisas åtgärder som har bäring mot ovanstående områden och därigenom bidrar 
till att öka andelen kollektivtrafik. Åtgärderna har slutförts 2014 och 2015 eller planeras att 
genomföras under innevarande verksamhetsperiod 2016-2019. 
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Namngivna investeringsåtgärder i nationell transportplan 

Under perioden 2014 - 2019 genomförs kapacitets- och framkomlighetshöjande åtgärder (se 
tabell 1 och 2 för exempel) som ger möjlighet att köra fler tåg och förbättrar restiden och 
turtätheten. Detta ökar pendlingsmöjligheten och skapar förutsättningar för en ökad 
kollektivtrafik. Även åtgärder för att förenkla byten mellan olika trafikslag genomförs. 

Tabell 1. Exempel på åtgärder slutförda 2014- 2015 som har haft påverkan på förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken. 

Åtgärder slutförda 2014 - 2015 

Namn Beskrivning 

Göteborgs central, 
nytt signalställverk 
med mera 

Bibehålla och möjliggöra en fortsatt och förbättrad trafikering av 
Göteborgs central och ge tekniskt utrymme för ytterligare 
utbyggnad av järnvägsnätet i Göteborgsområdet. 

Pågatåg Nordost, 
Skåne 

Skapa ett hållbart trafiksystem och att göra kollektivtrafiken i 
nordöstra Skåne och södra Småland mer attraktiv. 

Stambanan genom 
Övre Norrland, 
ökad kapacitet 

Ökad tillgänglighet och kapacitet på Stambanan genom Övre 
Norrland med längre mötesspår och förtätning av mötesstationer. 
Åtgärden innebar nya mötesstationer i Brattby, Vännäs Norra, 
Sävastklinten och Notviken, förlängd station i Bastuträsk och ny 
hållplats i Vännäsby. 

Hallandsås Möjliggör effektiv pendling Malmö-Halmstad och förkortar 
restiden. 

 

Tabell 2. Exempel på pågående åtgärder och åtgärder som påbörjas under perioden 2016 - 2019. 

Pågående åtgärder 

Namn Beskrivning 

Förbifart Stockholm Transportsystemet i regionen är sårbart på grund av att det bara 
finns en nord-sydlig förbindelse som dessutom passerar rakt 
igenom Stockholm (Essingeleden). 

Trafikverket har 2016-06-30 på regeringens uppdrag lämnat en 
rapport om förutsättningarna för att förbättra för kollektivtrafik 
samt närmiljön kring E 4 Förbifart Stockholm, se avsnitt 2.6.5.  

Trafikverket kommer att medfinansiera en färja, under två år, som 
kommer att trafikera Ekerö – Stockholms stadshus. Färjan 
möjliggör ”personpendling” med båt i rusningstrafik. 

Västsvenska paketet Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar 
för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar, som pågår fram till ca 
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2028. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett 
bra och hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, och regionen 
får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter 
för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter. 

Tomteboda- 
Kallhäll, 
Stockholms län 

Utbyggnad av fler spår. Minskar restiderna, ökar kapaciteten och 
därmed minskad trängsel och risk för störningar i trafiken på 
Mälarbanan mellan Tomteboda- Barkarby. 

Flemingsberg, 
ytterligare 
plattformsspår, 
Stockholms län 

Ytterligare ett plattformsspår för norrgående tåg på Flemingsbergs 
station samt en breddning av befintlig plattform som syftar till att 
öka kapaciteten och robustheten på sträckan. Åtgärden förbättrar 
pendlingsmöjligheterna till Stockholm och även tillgängligheten 
till Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Bidrar till att minska 
restiderna i ett område med högt pendlingsresande. 

Citybanan, 
Stockholms län 

På de två spåren söder om Stockholm C går idag cirka 550 tåg per 
dag och 60 procent av dem är pendeltåg. Med Citybanan får 
pendeltågen egna spår i en 6 kilometer lång pendeltågstunnel 
mellan Tomteboda och Stockholms södra. Detta fördubblar 
kapaciteten och gör att tågen kan gå tätare och punktligare. 

Trekanten 
mötesspår, Kalmar 
län 

Åtgärden syftar till att förbättra kapaciteten och bidra till 
regionförstoring. Ökad kapacitet antas leda till ökad punktlighet 
samt möjlighet till ökad turtäthet. 

Åtgärder med planerad start under 2016 - 2019 

Namn Beskrivning 

Flackarp-Arlöv, 
utbyggnad till 
flerspår 

Lund (Högevall) - 
Flackarp, fyrspår, 
Skåne 

Kapaciteten ökar på sträckan och trafiken blir mindre känslig för 
störningar. Åtgärden gör det möjligt att utöka trafiken mellan 
Malmö och Lund med upp till det dubbla. 

Malmö-Ystad, 
mötesstationer, 
Skåne 

Förbättrad kapacitet ökar förutsättningarna för regional utveckling 
och knyter bättre samman den sydöstra delen av Skåne med den 
sydvästra. 

Skruv, 
mötesstation, 
Kronobergs län  

Förbättrad kapacitet på banan och bättre pendlingsmöjligheter. 
Regionförstoring kan ge en gemensam arbetsmarknad för Kalmar- 
och Växjöregionen. 
 

Åstorp-Hässleholm, 
160 km/tim, Skåne 

Förkortad restid, högre kapacitet och ökad robusthet i systemet 
ger förbättrad möjlighet till arbetspendling. 
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Falköping-
Sandhem-Nässjö, 
hastighetsanpassnin
g 160 km/tim och 
ökad kapacitet, 
Jönköpings län 

Förbättrad kapacitet och minskade restider i ett område som har 
inflyttning och där pendlingsresandet ökar. Ökad tillförlitlighet 
och kortare restider förbättrar kollektivtrafikens attraktivitet och 
bekvämlighet. 

E18 Statlig 
följdinvestering, 
Arninge hållplats, 
Stockholms län 

Täby Centrum-Arninge i Täby kommun är ett av de största 
handelsområdena i stockholmsregionen. SL, kommunen och 
Trafikverket har studerat förutsättningarna för att säkerställa 
tillgången till hållbara kollektiva färdmedel och snabba, säkra och 
enkla byten.  

Danderyd – 
Arninge, 
Stockholms län 

Förbättrar framkomligheten för kollektivtrafik på E18 mellan 
trafikplatserna Danderyds kyrka och Arninge. De olika 
busslinjerna är ett alternativ och komplement till Roslagsbanan 
och tusentals personer åker med linjerna varje dag. 

Statlig medfinansiering i nationell transportplan 

Den nationella planen innehåller ett antal namngivna investeringar som medfinansieras av 
Trafikverket enligt förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar, före detta statsbidrag. Gemensamt för dessa är att de genomförs 
av regional kollektivtrafikmyndighet och kommuner. Exempel på sådana namngivna 
investeringar är byggande av resecentrum och infrastruktur, såsom spårväg och tunnelbana, 
och anskaffning av fordon för den regionala kollektivtrafiken. 

Nedan redovisas de åtgärder som ingår i nationell plan och som erhåller statlig 
medfinansiering under perioden 2014 – 2019. 

• Alvik – Ulvsunda - Solna station, snabbspårväg  

• Roslagsbanan, dubbelspår  

• Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan, snabbspårväg 

• Nacka (tunnelbana Kungsträdgården),  

• Statlig medfinansiering till regionala spårfordon 

• Statlig medfinansiering till resecentrum Umeå 

• Sundsvall, resecentrum 

• Göteborg, spårvägar 

• Gamlestaden och Lödöse resecentrum   

• Åtgärder inom ramen för Västsvenska paketet 
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Åtgärdsområdet trimning och effektivisering i nationell transportplan 
Åtgärdsområden för effektivitet, säkerhet och miljö innebär åtgärder med bred och god 
måluppfyllelse som konkretiserar fyrstegsprincipen genom att åstadkomma förbättringar i 
befintligt transportsystem utan kostnadsintensiva investeringar i ny infrastruktur. Inom 
åtgärdsområdena finns åtgärder som bidrar till att användningen av det befintliga 
transportsystemet kan bli mer effektivt, säkert och hållbart. Många åtgärder ger dessutom 
ett viktigt bidrag till flera mål samtidigt. Typexempel på åtgärder för att öka andelen 
kollektivtrafik på väg är kollektivtrafikkörfält samt pendlarparkeringar vid strategiska 
bytespunkter. Kollektivtrafikkörfält förbättrar framkomligheten och kan förkorta restiden 
och bidra till färre förseningar. Ökat turutbud samt ökad visshet om att komma fram i tid 
bidrar till ökad trygghetskänsla. 

En rad trimningsåtgärder föreslås också för förbättrad kapacitet för gods- och persontrafik, 
genom 

• nya trafikplatser, stigningsfält och kollektivtrafikkörfält, samt variabla skyltar och 
hastighetsgränser. 

• mindre justeringar och optimeringar av befintligt spår- och signalsystem, trimmade 
mötesstationer, utökat antal uppställningsspår med värmeposter och förlängda sido- och 
uppställningsspår för järnvägstrafiken. 

• separering av järnvägstrafik och utjämning av hastigheter och enkelriktning av banor. 

Under 2014 och 2015 har sammantaget drygt 325 busshållplatser tillgänglighetsanpassats 
på det statliga vägnätet (både regionalt och nationellt). Generellt har det för varje hållplats 
gjorts åtgärder i form av plattformsombyggnad med taktila plattor. Hållplatserna har 
tillgänglighetsanpassats i huvudsak enligt gällande standard och gånganslutningar och 
passager/övergångsställen har anpassats/byggts för att tillgodose hela-resan-perspektivet. 

Under 2014 och 2015 åtgärdades cirka 15 stationer för funktionshindrade. För de aktuella 
stationerna har renovering och tillgänglighetsanpassning skett av hissar, trappor, tunnel och 
plattform. Vidare har ett flertal ytterligare åtgärder genomförts, såsom byte av skyddszon på 
pendeltågsplattform, nya väderskydd, byte till högre belysningsstolpar, nya bänkar, 
lutningsbrädor, ändring av ramper till nivå 1:12, flytt av skjutdörr, möblering, ledstänger, 
skyltning samt nya A-klassade grindar till mellanplattform.  

Vidare har ett antal åtgärder som har väsentlig betydelse för restid i högtrafik på det 
utpekade kollektivtrafiknätet i storstad genomförts under 2014 och 2015. De största är: 

• E4/E18 trafikplats Järva krog, nytt kollektivtrafikkörfält i anslutning till ramperna samt 
ny busshållplats. 

• Trimningsåtgärder inklusive nya kollektivtrafikkörfält utmed E4 Haga Södra – Kista. 

• Trimningsåtgärder inklusive nya kollektivtrafikkörfält utmed E18/20 Frescati – 
Bergshamra. 
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• Kollektivtrafikkörfält på väg E6 norr om Göteborg på sträckan Klarabergsmotet – 
Jordfallsmotet. 

Tabell 3 visar hur mycket som satsas på kollektivtrafikåtgärder på järnväg respektive 
nationella vägar kommande fyra årsperiod, 2016 – 2019, beloppen är angivna i tusental 
kronor. 

Tabell 3. Satsningar på kollektivtrafikåtgärder på järnväg respektive nationella vägar. Beloppen är 
angivna i tusentals kronor. 

Namn 2016 2017 2018 2019 

Kollektivtrafik – väg 141 731 180 750 179 950 ej klar 

Kollektivtrafik – järnväg 106 600 250 550 177 000 ej klar 

Summa 248 331 431 300 356 950 ej klar 

 

2.3.4. Investeringsåtgärder i Länstransportplaner för regional 
transportinfrastruktur 2014 – 2025 

Utöver den nationella planen finns 21 stycken länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
De domineras av åtgärder på riksvägar och länsvägar men kan även innehålla åtgärder inom 
järnväg och medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder. 

Namngivna investeringsåtgärder i länstransportplaner 

Tabell 4. Exempel från länsplaner: större åtgärder slutförda 2014 - 2015 som har haft påverkan på 
förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. 

Exempel på åtgärder slutförda 2014 - 2015 

Namn Beskrivning 

Väg 76 Förbifart 
Norrtälje, 
Stockholms län 

Minskad restid för resande på väg 76 och minskade störningarna i 
tätortens trafiksystem. Åtgärden medförde en ökad framkomlighet för 
busstrafiken på stadens infartsled från Stockholm. 

Väg 268 
Vallentuna 
centrum, 
Stockholms län 

Minskade fördröjningar och köer vid plankorsningen med Roslagsbanan 
och närliggande vägkorsningar genom att lägga väg 268 och 
Roslagsbanan i skilda plan och ersätta den signalreglerade 
vägkorsningen med en försänkt cirkulationsplats. 
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Tabell 5. Exempel på större namngivna åtgärder i länstransportplaner som kommer att gynna 
kollektivtrafik. 

Exempel på åtgärder som är prioriterade i länstransportplaner 2016 - 2019 

Namn Beskrivning 

Trondheim-
Östersund-
Bollnäs-
Gävle/Storvik-
Mjölby, 
Gävleborgs län 

Stråket förbinder inre Hälsingland med Gävleområdet och i 
förlängningen även Stockholm. Stråket är samtidigt ett betydelsefullt 
nationellt godsstråk på järnväg mellan Norrland och södra Sverige och 
vidare ut i Europa. Stråket har relativt stor arbetspendling på sträckan 
Ljusdal-Bollnäs-Ockelbo-Gävle. 

Nynäsbanan, 
dubbelspår 
etapputbyggnad 
(etapp Tungelsta-
Hemfosa), 
Stockholms län 

Dubbelspår på 5,5 km mellan Tungelsta och Hemfosa, ombyggnader av 
plankorsningar, en ny gång- och cykelport, förlängd plattform och ny 
planskild plattformsförbindelse vid Tungelsta station kommer att öka 
kapaciteten. 

Halmstad 
resecentrum 
etapp 3, Hallands 
län 

Angeläget att samla buss- och tågtrafik i Halmstad i ett resecentrum och 
regional nod. Ny regionbussterminal har byggts och det är angeläget att 
ombyggnaden av resecentrumet, tillsammans med ombyggnaden av 
Halmstads personbangård, fortsätter. 

 

Åtgärdsområdet trimning och effektivisering i länstransportplaner  

Ovan nämns att drygt 325 busshållplatser har tillgänglighetsanpassats på det statliga 
vägnätet under 2014 och 2015. Trafikverket har ingen fördelning av hur många av dessa som 
är att hänföra till det regionala vägnätet, en kvalificerad bedömning är att merparten 
återfinns på statligt regionalt vägnät. 

Ett antal större åtgärder kommer att genomföras i närtid. De två största är Vega 
pendeltågstation och bytespunkt Norra Sköndal, båda i Stockholm. Utöver dessa sker 
satsningar på kollektivtrafik för drygt 150 mkr/år under perioden, se tabell 6. Detta kan vara 
busshållplatser, kollektivtrafikkörfält, bytespunkter, stationsåtgärder, pendlarparkeringar 
mm. Storstadsregionerna redovisas samlat samt de övriga länen för sig.   

Tabell 6. Satsningar på kollektivtrafikåtgärder i länstransportplaner 2016-2019. Beloppen är angivna i 
tusentals kronor. 

Län 2016 2017 2018 2019 

AB län, M län, VGR län 100 000  80 000 70 000 150 000 

Övriga Länsplaner 90 000 75 000 60 000 25 000 

Summa 190 000 155 000 130 000 175 000 
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Statlig medfinansiering i länstransportplaner 

I länstransportplanerna har avsatts medel till statlig medfinansiering. Åtgärderna kan vara 
namngivna objekt (exempelvis Roslagsbanan etapp 1+2) eller åtgärdsområden trimning och 
effektivisering där kommuner och RKM varje år kan ansöka om statlig medfinansiering i 
enlighet med förordning 2009:237 om statlig medfinansiering. 

Under 2014 och 2015 har 902 mkr respektive 510 mkr betalats ut i statlig medfinansiering 
till kommuner och RKM för åtgärder som gynnar kollektivtrafik. Enskilt största beloppet går 
2014 och 2015 till Roslagsbanan etapp 1+ 2 med 338 mkr respektive 244 mkr. Andra större 
åtgärder är Spårväg ost, 100 mkr och Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan och tvärbanans 
förlängning, 71 mkr.  

I Stockholms och Västra Götalands länsplaner finns följande namnsatta åtgärder med statlig 
medfinansiering medtagna i länstransportplan. 

• Tvärspårväg Kista 

• Brommaplan bytespunkt 

• Roslagsbanan, etapp 2 

• Haningeterassen bytespunkt 

• Roslagsbanan 1+2 kommunala följdinvesteringar 

• Bussterminal Slussen 

• Kungälv resecentrum 

• Nils Ericson terminalen 3 (NET 3) Fjärrbussterminal 

• Gamlestadens resecentrum etapp 2 

• Angered resecentrum 

• Vänersborgs resecentrum 

• Västtrafik upprustning stationer, övriga banor 

• Lerum resecentrum inklusive P-däck 

För övriga, icke-namnsatta åtgärder har följande medel avsatts i verksamhetsplanering 
2016-2019, se tabell 7. Beloppen är angivna i tusentals kronor. 
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Tabell 7. Medel avsatta i verksamhetsplanering för icke-namnsatta åtgärder. Beloppen anges i 
tusentals kronor. 

2.3.5. Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal 

Regeringen har avsatt drygt två miljarder kronor under mandatperioden till så kallade 
stadsmiljöavtal som stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. Kommuner och landsting kan 
söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordning 
SFS 2015:579.  

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar 
för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska 
leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, 
kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Förutsättningar för stöd är 
också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. 

I den första ansökningsomgången kom det in 34 ansökningar och Trafikverket fattade beslut 
om att ge stöd till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund. 

Den andra ansökningsomgången kom det in 27 ansökningar och Trafikverket har fattat 
beslut om att ge stöd till 19 kommuner (Borås, Eskilstuna, Göteborg med VGR, Helsingborg, 
Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv med VGR, Linköping, Malmö, Norrköping, 
Nyköping, Stockholms stad, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro). 

Exempel på åtgärder som beviljats medel är:  

• Kollektivtrafikkörfält/busskörfält – exempelvis Borås, Eskilstuna, Karlskrona 

• Bytespunkt/resecentrum – exempelvis Karlskrona, Göteborg 

• Regional superbuss (BRT) – exempelvis Jönköping 

• Kollektivtrafiksignaler – exempelvis Linköping 

• Införande av elbussar - Malmö 

• Spårväg – Lund, Norrköping 

Län 2016 2017 2018 2019 

AB län, M län, VGR län 150 000 125 000 140 000 105 000 

Övriga Länsplaner 75000 75 000 85 000 95 000 

Summa 225 000 200 000 225 000 200 000 
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Ett exempel på en åtgärd som beviljats medel via stadsmiljöavtal är Helsingsborgsexpressen, 
ett högklassigt BRT-koncept. Åtgärden beviljades under omgång 1 hösten 2015 stöd 
motsvarande 98 mkr för projektet med totalkostnad 196 mkr. Motprestationerna som 
genomförs är: 

• Rätning av en linje 

• Utbyggnad av cykelväg  

• Hastighetsanpassning i hela centralorten 

• Justering av parkeringsköpstaxan, justering av parkeringstal och översyn av 
parkeringsavgifter  

• Stadsplan (ÄÖP) som pekar ut områden för förtätning och tydliggör kollektivtrafiken 
som ryggrad i bebyggelseutvecklingen 

• Minst tre nya detaljplaner för förtätning utmed sträckan 

• Uppgradering av väderskydd i stadstrafiken 

2.4. Avtalad kollektivtrafik för en bättre tillgänglighet 

I Trafikverkets uppdrag ingår att verka för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektivtrafiken. Detta görs genom att avtala om interregional kollektivtrafik 
som är transportpolitiskt motiverad men inte kan bedrivas kommersiellt. Det 
transportpolitiska motivet är att skapa tillgänglighet i hela landet. Trafiken ska vara 
samhällsekonomiskt motiverad och långsiktigt hållbar samt bidra till att de 
transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen uppfylls. Genom denna förbättrade 
tillgänglighet möjliggörs också alternativet att resa med kollektivtrafik hela resan. 

Med interregional kollektivtrafik avses trafik som medger en resa som är minst 100 
kilometer och passerar minst två kommungränser eller en länsgräns. Utgångspunkten är att 
avtalen ska gälla kommuner som har dålig tillgänglighet, vilket analyseras genom en 
tillgänglighetsanalys. Kommuner med sämst tillgänglighet prioriteras högst. För att det ska 
vara möjligt att få ersättning för långväga kollektivtrafik från Trafikverket ska trafiken inte 
kunna drivas kommersiellt och dessutom ska följande fem krav vara uppfyllda för att 
Trafikverket ska ge ersättning för trafiken: 

1. Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av trafikhuvudman. 

2. En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt. 

3. Resandet är inte av karaktären frekvent pendling till och från arbete eller 
utbildning. 

4. Resenärerna står för en del av kostnaderna för trafiken. 

5. Kostnaderna för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för trafikavtal. 
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Slutligen ska trafiken vara samhällsekonomiskt motiverad och långsiktigt hållbar samt bidra 
till att de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen uppfylls. Trafiken ska också ge 
förutsättningar för regioner att leva och utvecklas. Genom förbättrad tillgänglighet 
möjliggörs alternativet att resa med kollektivtrafik hela resan. 

Trafikverket har avtalat om kollektivtrafik på följande sträckor (oktober 2016). 

• Tåg i Bergslagen 

• Tåg Nässjö- Halmstad 

• Tåg Linköping-Kalmar, Linköping-Västervik 

• Nattåg till övre Norrland 

• Norrtåg, dagtågstrafik i de fyra nordligaste länen 

• Tåg Karlstad-Oslo 

• Flyg Östersund - Umeå 

• Flyg Gällivare - Arlanda 

• Flyg Lycksele – Arlanda 

• Flyg Sveg - Arlanda 

• Flyg Pajala - Luleå 

• Flyg Torsby – Hagfors – Arlanda 

• Flyg Hemavan – Vilhelmina – Arlanda 

• Färja Gotland 

• Buss Samverkande system, 16 linjer i de fyra nordligaste länen 

• Buss Umeå – Haparanda 

• Buss Mora- Gällivare 

Trafikverket har även avtalat om trafik med mindre fordon som ansluter från vissa orter 
som har särskilt stora brister i tillgängligheten till en lämplig flygplats. Det är orter med 
mycket begränsad kollektivtrafik och det är långt och mycket dyrt att resa med flygtaxi till 
närmaste flygplats. 
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2.5. Forskning och innovation – ny kunskap  

Ny kunskap, nya förbättrade tjänster, produkter och processer gör det möjligt för 
Trafikverket och samhället att på ett effektivare sätt nå uppsatta mål och möta utmaningar 
så som de uttrycks genom uppdragsgivarens krav, samt medborgarnas, näringslivets och 
verksamhetens behov. 

Trafikverket är problemägare och forskning och innovation är ett av medlen att lösa våra 
problem och nå våra mål. 

Kollektivtrafiken är ett medel och inte ett mål i sig. Kollektivtrafiken ska användas och 
utvecklas på ett effektivt sätt tillsammans med andra transportsätt – med utgångspunkt i 
människors resbehov och ett mer hållbart samhälle. Det hållbara samhället innefattar såväl 
ekonomiska, som den sociala och miljömässiga dimensionen. Trafikverket har i sin 
instruktion att verka för kollektivtrafikens utveckling samt i transportpolitiken att 
förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras både på kort och på 
lång sikt.  

Att tillsammans med andra bygga kunskap som utvecklar kollektivtrafiken och 
förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling är fortsatt ett betydelsefullt mål. 

2.5.1. En mer samlad kollektivtrafikforskning 

En förstudie som genomfördes på uppdrag av Trafikverket, VINNOVA och Formas 2010 
föreslog ett initiativ för att skapa en både bred och djup kunskapsplattform för att utveckla 
svensk kollektivtrafik - ett centrum för forskning, utbildning och kunskapsutveckling av 
kollektivtrafiken på en plats i Sverige. 

Förstudien kunde bland annat konstatera ett stort avstånd mellan forskare och praktiker 
inom kollektivtrafiken, små projektbaserade utlysningar istället för större och 
sammanhållna program samt att för liten del av forskningen kommer till praktisk 
användning. Detta samtidigt som storstäderna och trafiken i många stråk växer och kravet 
ökar på en mer utvecklad kollektivtrafik. Trafikverket, VINNOVA och Formas beslutade 
därför att inleda en process tillsammans med de tre storstadsregionerna i syfte att forma ett 
kunskapscentrum för kollektivtrafik. 

En utlysning genomfördes 2012 och efter rekommendationer från en internationell 
utvärderingsgrupp valdes K2 i Lund ut att bli nationellt kunskapscentrum med start 2013. 
Efter en etableringsfas på två år är K2 nu i full drift. Centret drivs i ett partnerskap som 
består av Lunds universitet, Malmö högskola, VTI, Västra Götalandsregionen, Stockholms 
läns landsting samt Region Skåne.  

I K2 möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och 
utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Forskningen inom K2 har ett flervetenskapligt 
angreppssätt där forskare från olika vetenskapliga discipliner samverkar och där olika 
metoder och perspektiv används och integreras. Forskningen inriktas på fem områden som 
branschen varit med och definierat: finansiering och styrning, samhällseffekter, samverkan, 
digitalisering och resenärsperspektivet. Företrädare för kollektivtrafikens aktörer ingår 
också i genomförandet av forskningsprojekten. K2 bedriver även utbildning och 
kunskapsspridning riktad till såväl högskolestudenter som yrkesverksamma. 
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2.5.2. Kapacitetsstark kollektivtrafik i städer och samordnad trafik på landsbygd 

Den svenska kollektivtrafiken har sedan 2010 varit i förändring med konsekvenser av ny 
kollektivtrafiklag, regional kollektivtrafikmyndighet och ny rollfördelning. I och med det 
växer ett nytt samverkans- och affärslandskap fram. Dessa kan ses som värdenätverk där 
styrning och navigering i dessa nätverk är nya utmaningar. Samverkan mellan de regionala 
aktörerna är av stor betydelse och behöver studeras vidare där kollektivtrafiken får en mer 
proaktiv roll för att utveckla attraktiva och levande stadsregioner samt trafikslaget buss. Tre 
frågeställningar/utmaningar finns: 

• Vilken stad håller på att växa fram, som tar sin utgångspunkt i människors behov? 

• Vilka utmaningar finns kring människors rörlighet i staden där hållbara transportslag 
som kollektivtrafik, cykel och gång får prioritet i stadsrummet? 

• Vilken roll kan Trafikverket spela som samverkanspartner i svensk kontext i detta nya 
affärs- och samverkanslandskap? 

Väl fungerande resor och transporter på landsbygd har lyfts som en strategisk fråga där 
Trafikverket tillsammans med andra behöver utveckla bättre arbetssätt och verktyg. En 
viktig ingrediens är väl fungerande transportlösningar där knappa resurser måste 
samordnas för att skapa rimlig tillgänglighet för medborgare och näringsliv. 

2.5.3. Exempel på genomförda och pågående forskningsprojekt 

Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt. I inriktningsunderlaget inför 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 betonar Trafikverket att det 
inom vissa områden saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika åtgärder. I 
underlaget betonas vikten av att satsa på att utveckla metoder och effektsamband där de 
saknas eller där verifierade samband inte finns. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av 
utvecklade metoder och ökad kunskap för att vi bättre ska förstå effekter av såväl fysiska 
åtgärder som andra typer av styrmedel. Trafikverket kommer i december 2016 att få en 
kunskapsöversikt över kända effekter av kollektivtrafikåtgärder.  

Hållbara stadsmiljöer med ökad andel kollektivtrafik – ett forskningsprojekt om 
stadsmiljöavtalen. Projektet syftar till att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för 
att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med 
kollektivtrafik. Målet med projektet är att, med utgångspunkt i satsningen på 
stadsmiljöavtal under perioden 2015-2018, genomföra: 

• Processutvärdering med fokus på hur kommuner, landsting och regioner, statliga 
myndigheter, riksdag och regering, privata operatörer, m.fl. agerar och samarbetar i 
beslutsprocessen och hur detta påverkar avtalens inriktning och genomförande.  

• Effektutvärdering med fokus på effekter av avtalen med avseende på t.ex. resande, 
energieffektivitet, emissioner, bostadsbyggande och bebyggelsemiljö. 

• Komparativ studie där de svenska stadsmiljöavtalen jämförs med bymiljöavtalen i Norge 
med avseende på såväl process som effekter. 
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• Vetenskapligt expertstöd till kommuner och landsting/regioner för ökad kvalitet i 
uppföljning och utvärdering.  

Den kunskap som produceras i projektet har stor förväntad nytta för förståelsen av 
stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer. Sådan kunskap är av stor 
betydelse dels för att bedöma nyttan av den satsning som görs, dels för att kunna utveckla 
framtida stadsmiljöavtal eller liknande styrmedel. Projektet kommer även bidra med ny 
kunskap som har mer generell relevans, t.ex. avseende effektsamband av åtgärdspaket och 
effekter av statlig styrning för samverkan mellan olika aktörer och politiska nivåer. 

Kollektivtrafik som transformativ kraft för levande och hållbara städer [7]. Projektet, som 
2016 resulterat i en bok av Bo Enqvist, SAMOT/CTF, handlar om att använda kollektivtrafik 
som ryggraden i hållbar mobilitet. En möjliggörare för transformativ förändring med 
visionen att bygga en stad för människor. En levande och attraktiv stad där kollektivtrafik 
sätts in i ett större sammanhang för att underlätta människors vardag. Det är människor 
som rör sig i staden. 
 
I boken beskrivs Sveriges tre största stadsregioner: Stockholm, Göteborg och Malmö och de 
förändringar som sker på olika plan. Internationella jämförelser görs med bland annat Paris, 
Zürich och Buenos Aires. Trafikverkets uppdrag att skapa förutsättningar för en fördubbling 
av kollektivtrafiken berörs också i boken. 

En del i studien är att försöka förstå etiska, sociala och politiska sammanhang och de 
utmaningar som förändringsprocesserna speglar. Mobilitet och kollektivtrafik handlar om 
människor och inte i första hand om bilar, tåg och bussar. 

Att styra mot ökad kollektivtrafikandel (2015) [8]. Detta K2-projekt utgör en 
sammanfattande kunskapsöversikt av styrmedel för ökad andel kollektivtrafik av det 
motoriserade resandet. Den baseras på svenska och internationella studier. Studien visar att 
det finns omfattande kunskap om vad som karakteriserar attraktiv kollektivtrafik. Däremot 
finns det relativt få studier som analyserar effekter av styrmedel för överflyttning från bil- 
till kollektivtrafik. Det är ofta svårt att utläsa entydiga effekter av enskilda styrmedel. En 
orsak är att styrmedlen sällan genomförs separat, utan som en del av en större uppsättning 
av styrmedel och åtgärder. 

Prissättning och utbud av bilparkering liksom omfördelning av befintligt vägutrymme från 
bil- till kollektivtrafik framstår som exempel på enskilda styrmedel med god potential. En 
central slutsats är emellertid att inget enskilt styrmedel automatiskt leder till effekter i form 
av väsentligt ökad kollektivtrafikandel. Istället framstår paket med samverkande styrmedel 
och åtgärder, inom och utanför kollektivtrafiken, som betydelsefulla. 

En framgångsrik ansats är att kombinera styrmedel av ”morot- och piska”-karaktär. En 
sådan kombination framstår i litteraturen som mer effektiv för ökad kollektivtrafikandel än 
att enbart göra förbättringar av kollektivtrafiken - möjligen också mer effektiv än att enbart 
införa styrmedel för att minska biltrafik. Trängselskatten i Stockholm är ett exempel på 
kombinerade åtgärder. 

Samverkan mellan aktörer på olika planeringsnivåer – lokal/kommunal, regional och 
nationell -framstår som viktigt för att samhällsplaneringen ska främja en attraktiv 
kollektivtrafik.  
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PROVDYK - Prioritering av bussar genom dynamiska körfält (2015) [9]. Busskörfält 
(körfält för fordon i linjetrafik m.fl.) och bussgator har under senare år blivit vanliga 
åtgärder för att prioritera kollektivtrafik. Genom att säkerställa prioritering så bidrar de till 
att öka bussarnas medelhastighet och restidssäkerhet. En nackdel är dock att den totala 
kapaciteten på dessa vägar minskar. En alternativ åtgärd kan vara att använda dynamiska 
busskörfält. 

Projektet/förstudien har undersökt vilken potential som dynamiska körfält har som åtgärd 
för prioritering av kollektivtrafik på svenska vägar. 

Tidigare studier visar på att effekten på bussarnas restid är positiv och att fördröjningen för 
övriga fordon överlag är begränsad. Resultat från exempelberäkningar från denna förstudie 
visar på att detta kan vara sant även för svenska förhållanden. 

Det finns befintliga tekniska lösningar som kan användas för att implementera dynamiska 
busskörfält. Ett system för dynamiska busskörfält skulle kräva utveckling av en styrapparat 
samt integrering med bussensorer, detektorer (för att mäta trafikflöde), variabla 
meddelandeskyltar och trafiksignaler. Vidare verkar det möjligt att utforma lokala 
trafikregler för reglering av dynamiska busskörfält. En sådan regel måste dock utformas, 
förmedlas och märkas ut på ett korrekt och lättförståeligt sätt. 

Förstudiens generella slutsats är att dynamiska busskörfält har potential och kan vara ett 
intressant komplement för att prioritera kollektivtrafiken, speciellt när ett fast busskörfält 
inte är möjligt eller önskvärt. Men en testinstallation i Sverige föregången av en trafikanalys 
behövs för att fullt ut kunna utvärdera potentialen och konsekvenserna. Ett naturligt nästa 
steg vore således att genomföra en projektering för en verklig implementation. Dels för att 
kunna utvärdera kostnader och dels för att generera indata till studier av framkomlighet, 
förarbeteende och användaracceptans. Körsimulator- och trafiksimuleringsexperiment är 
lämpliga metoder för att studera detta. 

Biljett- och betalprojektet [10]. Trafikverket har varit delaktigt och initialt medfinansierat 
biljett- och betalprojektet som är en arena för samverkan kring standarder och gränssnitt 
inom biljettsystemets olika beståndsdelar. Anledningen till vårt engagemang är den 
efterfrågan som finns hos resenärerna på enklare lösningar och behovet av att aktörer 
samverkar för bra lösningar. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att knyta 
samman aktörernas system och göra det enkelt för resenärerna att köpa biljetter. Projektet 
tar fram verktyg som branschen önskar att använda nu eller i morgon. Det är genom att 
aktörerna själva använder dessa verktyg som målbilderna uppfylls. 
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Fyra av projektets leveranser är nu klara: 

1. Nationell reseplanerare med köpfunktion 
Det är nu möjligt att inte bara planera sin resa utan också att köpa biljetter mellan 
Sveriges 3 500 största orter. 

2. En gemensam metod/standard för maskinell läsning av mobila biljetter 

3. Kunna sälja varandras biljetter 

4. Möjlighet att betala med kort i anknytning till resan, i form av en branschgemensam 
kravspecifikation för kortterminaler avsedda för busstrafik 

Projektet kommer under 2016 även att leverera gemensam standard för säker identifiering 
av kunden, standard avseende gränssnitt mot biljett- och betalsystem för att säkerställa 
konkurrens och innovation samt en nationell arkitektur avseende biljett- och betalsystem 
som möjliggör samverkan med andra tjänsteleverantörer. 

Bus Rapid Transit (BRT) - stöd vid införande och etablering av svenska lösningar. BRT-
projekt som syftar till att påskynda utvecklingen och skapa förutsättningar för ett snabbt 
genomförande på en eller flera platser i landet av moderna busstrafiklösningar av den typ 
som redan finns i flera andra länder. Huvudinriktning för projektet har varit att stödja ett 
kunskapsutbyte mellan ett antal regionala projekt som studerar införande av BRT 
(Skånetrafiken, Västtrafik, SL och Karlstadbuss) samt identifiera kriterier och 
framgångsfaktorer vid etablering av en BRT-inspirerad lösning anpassad till svensk 
stadsmiljö. 

Under 2014 har BRT guidelines tagits fram och redovisats i en rapport [11] samt en broschyr 
[12]. Dessa innehåller råd och inspiration för utveckling av attraktiva busslösningar med hög 
kapacitet. Mycket av detta är också samma som gäller för utvecklingen av attraktiva 
spårvagnslösningar och motsvarande underlag med en sammanfattande broschyr för 
spårväg – Guidelines för spårväg – har tagits fram. Projektet slutfördes våren 2015. 

Kollektivtrafik på vatten - ett treårigt forskningsprojekt 2012-2015 med syftet att öka den 
generella kunskapsnivån om vattenvägarna, öka samverkan och erfarenhetsutbytet samt att 
studera potentialen att öka kapaciteten och tillgängligheten [13]. 

Arbetet har underlättats av att vi samlat viktiga aktörer inom planeringen av 
transportsystemet. I transportplaneringen är personresor på vatten inte någon stor fråga, 
därför har samverkan och samarbete varit ett givande arbetssätt. Det har också ökat 
kunskapen och förståelsen för varandra på ett bra sätt. Projektet är nationellt, men 
förankrat i storstadsregionerna Göteborg och Stockholm. Detta har också inneburit 
erfarenhetsutbyte och lärande mellan två regioner/städer. 

En slutsats är att resa på vattnet på intet sätt är ett självändamål, men vattenvägen bör 
nyttjas där så är relevant och hållbart - där den kan tillföra kapacitet och tillgänglighet eller 
göra staden och transportsystemet mindre sårbart genom att utgöra en genväg, alternativ, 
avlastning eller komplement. 
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Vattenvägen kan skapa genvägar och attraktivitet i staden, för resenärer, cyklister, 
besökande/turister och boende. Frågan om vattenvägarna måste dock komma in i tidiga 
skeden – i översiktsplanering, utvecklingsprogram, inriktnings- och åtgärdsplanering, 
trafikförsörjningsprogram, åtgärdsvalsstudier mm. Vattenvägen kan också vara en möjlighet 
i underhålls- och byggskeden. 

Planeringsunderlag och kvalitet av indata för vattenvägarna behöver utvecklas. Kunskapen 
om de olika trafikslagens olika förutsättningar behöver synliggöras för att kunna göra 
rättvisande jämförelser i planeringen. 

Många aktörer är involverade i stadsutveckling, planering och trafikering vilket ställer krav 
på utvecklad samverkan – ett viktigt samverkansområde är noderna/bytespunkterna. 
Urbaniseringen och den snabba bebyggelseutvecklingen innebär en stor möjlighet för 
vattenvägarna att bidra men också en stor risk att bra lägen för båttrafik byggs bort. Viktigt 
att tänka på är att sjönära lägen både kan innebära ett attraktivt boende och god 
tillgänglighet. 

Fartygen behöver miljöanpassas och klara omställning till en fossiloberoende och på sikt 
fossilfri fordonsflotta. Samtidigt behöver de lägre indirekta utsläppen som infrastrukturen 
på vatten generar beaktas i det totala miljöavtrycket. Bättre fartygs- och kajlösningar behövs 
för att klara smidig på- och avstigning. Lättare och mer energieffektiva fartyg behöver 
utvecklas. Regelverken behöver bli mer funktionsbaserade. 

Just nu pågår ett regeringsuppdrag där Sjöfartsverket och Trafikverket ser på sjöfartens 
potential.  Uppdraget, som lämnas senast 2016-12-31, ska identifiera eventuella hinder mot 
en utveckling samt lämna förslag på konkreta åtgärder i syfte att främja förutsättningar för 
sjöfarten. 

Perifera stationer - effekter för tågresenärer och för samhället (staden). Resande med tåg 
och pendling för arbete och studier har ökat, inte minst inom storstadsregionerna. En 
mycket viktig faktor för väl fungerande resor i våra städer är att järnvägsstationerna är väl 
lokaliserade i förhållande till bebyggelse och därmed lättillgängliga (främst genom gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik) för så många som möjligt i respektive stad. Städer ska kunna 
planeras så att bra lägen skapas för järnvägsstationer. Men höga anläggningskostnader kan 
innebära ett hinder för bästa möjliga lokalisering. För näringslivet är lokaler med god 
kollektivtrafik (och gärna tåg) ofta de mest attraktiva. 

Det finns ett behov av kunskap om vilka effekterna blir av perifert lokaliserade stationer och 
det är därför angeläget att studera ett antal fall i Sverige. Kunskapen kommer att bli en 
grund för kommande beslut om lokaliseringar av järnvägsstationer i samband med 
planering för utveckling och utbyggnad av järnvägsnätet i Sverige. 

 

 

 

 



38 

2.5.4. Samverkansforskning med SKL 

Trafikverket finansierar och samverkar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring 
forskning och utveckling som har till uppgift att ta fram och samla ny kunskap till stöd för 
kommunerna. I detta arbete har följande aktuella rapporter producerats, som stöttar 
kommunernas arbete med kollektivtrafik: 

Stadsplanering för en effektivare kollektivtrafik - Förstudie som analyserar förutsättningar 
och möjligheter att utveckla ett nytt täthetsmått i stadsplaneringen. Måttet ska vara ett 
verktyg för kommunerna att planera en bebyggelsestruktur som ger förutsättningar för en 
effektiv kollektivtrafik. 

Stärk kollektivtrafiken i översikts- och detaljplaneringen - Fallstudie av ett antal svenska 
städer för att analysera kollektivtrafikens roll i samhällsbyggnadsprocessen. 

Samordning av linjetrafik och anropsstyrd trafik - nationell studie. En utredning ska 
studera förutsättning för en samlad lagstiftning för allmän och särskild kollektivtrafik. Den 
demografiska utvecklingen och behovet av incitament för huvudmännen ska belysas. 
Utredningen ska också visa exempel på regionala skillnader i organisation och trafik. 
Resenärsperspektivet är centralt och resenärernas behov av resmöjligheter och information 
ska studeras. Goda exempel på samordning ska redovisas. 

2.5.5. Mobilitet som tjänst 

Mobilitet som tjänst (Mobility as a Service, MaaS) eller kombinerad mobilitet är begrepp 
som används allt mer och som bygger på ett tankesätt att mobilitet är något som kan köpas 
som tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. 

Möjligheten att köpa kombinerade resor hela vägen har funnits länge. Oftast har det dock 
handlat om kombinationer av kollektivtrafik, exempelvis tåg och buss. 

Det som hänt de senaste åren är att mängden information om resmöjligheter har ökat 
kraftigt samtidigt som tekniken att samla och presentera den har blivit mycket bättre. 
Digitaliseringen har gett nya möjligheter. Det har lett till att befintliga och nya aktörer nu 
börjar erbjuda tjänster som erbjuder resmöjligheter med kollektivtrafik, taxi, hyrcykel, 
bildelning, hyrbil, samåkning mm. På sikt kan också autonoma fordon erbjudas som tjänst. 
De största utmaningarna inom området är fungerande samverkan, stödjande regelverk och 
hållbara affärsmodeller. 

Trafikverket är en möjliggörare inom detta område. Infrastruktur, öppen data och 
aktörssamverkan är områden där Trafikverket kan bidra till utvecklingen. 

K2 stödjer Trafikverket genom att bedriva systematisk omvärldsbevakning utifrån ett brett, 
kollektivtrafikrelaterat perspektiv och med en ansats som gör att vi får ökad förståelse för 
hur marknaden och politiken utvecklas inom området. Omvärldsbevakningen inkluderar en 
analytisk dimension som problematiserar skeenden och trender utifrån en svensk kontext. 
Analysen ska särskilt beakta hur utvecklingen bidrar till eller motverkar transportpolitiska 
målsättningar i allmänhet, och målsättningen om att andelen som reser med kollektivtrafik, 
gång och cykel ska öka i synnerhet. 
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Inom ramen för K2 drivs sedan årsskiftet projektet IRIMS – Institutionella Ramverk för 
Integrerade Mobilitetstjänster i framtidens Städer. Projektet syftar till att bygga kunskap om 
hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att möjliggöra nya, integrerade 
mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande i 
framtidens städer. 

Trafikverket medverkar i MISTRA-projektet SAMS 2016-2019 (Sustainable Accessibility and 
Mobility Solutions). Programmet fördjupar kunskapen om specifika hållbarhetsinnovationer 
och nya kombinationer av dessa med avseende på tekniska konfigurationer (inklusive 
provning i pilotskala), institutionella förutsättningar och användarperspektiv. Fokus inriktas 
mot tjänster med stor potential att stimulera omställning till hållbar mobilitet och 
tillgänglighet i Sverige. KTH och VTI leder projektet. Förutom Trafikverket medverkar bland 
annat K2, Karlstads Universitet – SAMOT och Samtrafiken. 

Trafikverket medverkar också i Drive Swedens arbete där frågan om mobilitet som tjänst är 
ett strategiskt utvecklingsområde. 

2.6. Inlämnade rapporter till Regeringen 2015/2016 med kopplingar till 
kollektivtrafik 

2.6.1. Regeringsuppdrag om stadsmiljöavtal 

Trafikverket fick 8 januari 2015 i uppdrag av Regeringen att ta fram ett förslag på ramverk 
för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. Regeringens syfte med 
satsningen är att skapa förutsättningar för att en större andel transporter i städer ska ske 
med kollektivtrafik, cykel eller gång och hållbara persontransporter. Uppdraget redovisades 
20 maj 2015 [14].  

Trafikverket föreslår att den statliga medfinansieringen bör regleras genom en förordning. 
Trafikverket har därför tagit fram ett förslag till en ny förordning om statlig medfinansiering 
med fokus på hållbara persontransporter i städer. Enligt förslaget kan enbart kommuner 
söka statlig medfinansiering. 

De åtgärder som föreslås kunna få statlig medfinansiering är kapacitetsstarka lokala och 
regionala kollektivtrafikanläggningar, lokala och regionala kollektivtrafikanläggningar som 
innebär att demonstrera, testa och utvärdera nya transportlösningar samt merkostnader för 
energieffektivisering och miljöanpassning av fordon till anläggningarna. 

2.6.2. Inriktningsunderlag för 2018-2029 

Den 21 maj 2015 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram inriktningsunderlag 
för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029. Underlaget redovisades den 
30 november 2015 [15]. 

Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling och vidmakthållande av 
transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-2029. Underlaget utgör 
grunden för den kommande infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av 
Riksdagen. Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och 
länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018. 
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Trafikverket fick den 11 februari 2016 i uppdrag av regeringen att fördjupa inriktnings-
underlaget angående trimning och effektiviseringar och miljöinvesteringar samt forskning 
och innovation som redovisades som en del av inriktningsunderlaget. Uppdraget skulle 
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2016. I 
materialet redovisas svar på de frågor som ställdes i uppdraget. 

2.6.3. Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av 
växthusgaser - med fokus på transportinfrastrukturen 

Trafikverket redovisade i november 2015 ett inriktningsunderlag för transportinfrastruktur-
planering inför planperioden 2018-2029[16]. Resultatet av uppdraget ska utgöra ett 
underlag inför kommande infrastrukturproposition. Trafikverkets leverans omfattas av tre 
analyser varav den tredje har ett tydligt klimatfokus. Det här dokumentet är en fristående 
rapport som analyserar den tredje inriktningen med ett annat angreppssätt och en annan 
metodik. 

I denna analys är utgångspunkten att Sveriges vision om nettonollutsläpp av växthusgaser år 
2050 nås och att prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, tolkat som 80 % lägre 
användning av fossil energi i vägtrafik år 2030, inträffar. Därefter analyseras brister i 
transportsystemet och behov av åtgärder och styrmedel genom backcasting. Metoden 
förutsätter att stora överflyttningar mellan trafikslagen kommer att ske. Analyser av 
åtgärdernas och styrmedlens omfattning och effektivitet för att nå angivna mål har bara 
delvis genomförts. 

2.6.4. Så vill Trafikverket stärka Sveriges landsbygd 

Trafikverket lägger fram förslag på åtgärder för ca 400 miljoner kronor per år för att främja 
regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd [17]. 

Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition 
att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå 
underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest 
trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även underhållsåtgärder på vägar i 
landsbygd redovisats. 

Kollektivtrafik (såväl väg- som järnvägstrafik) 
År 2016: 199 miljoner kronor 
År 2017-2019: 209-230 miljoner kronor per år 

Trafikverket har påbörjat arbetet med de åtgärder som föreslogs genomföras år 2016. De 
åtgärdsförslag som presenteras för åren 2017 – 2019 ska ses som ett förslag, som kan 
genomföras om de angivna ekonomiska ramarna beslutas av regeringen. 
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2.6.5. Fyra scenarier för minskade utsläpp av växthusgaser, 2016-06-30 

Trafikverket fick av regeringen i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i 
infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser [18]. 

Uppdraget gäller en minskning av utsläppen med 60 respektive 80 % till 2030 jämfört med 
2010. I den rapport som överlämnats till regeringen den 30 juni presenterar Trafikverket 
fyra olika scenarier. 

I alla fyra scenarier antas en kraftig energieffektivisering och elektrifiering av framför allt 
personbilar och lastbilar. Alla scenarier innehåller också, i enlighet med det tidigare 
inlämnade inriktningsunderlaget för kommande nationell transportplan år 2018-2029, 
satsningar på kollektivtrafik, cykel, gång samt en effektivisering av godstransporterna. 

2.6.6. Förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik kring E 4 Förbifart Stockholm 

Trafikverket har 2016-06-30 på regeringens uppdrag lämnat en rapport om 
förutsättningarna för att förbättra för kollektivtrafik samt närmiljön kring E 4 Förbifart 
Stockholm [19]. 

Trafikverkets grundläggande ambition är att satsa på kollektivtrafik på väg så att 
transportsystemet räcker till för fler. Förbifart Stockholm planeras för full framkomlighet 
med tre körfält i varje riktning, vilket innebär god framkomlighet för kollektivtrafiken redan 
i grundplaneringen. De åtgärder som föreslås är dels en del av det pågående arbetet med att 
trimma och förbättra kollektivtrafiken på väg inom regionen och dels nya möjliga större 
kompletteringar i vägnätet.
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