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Till chefen förstatsrådet och

Kommunikationsdepartementet

beslutade den juni 1998 tillkalla särskild utredareRegeringen 25 att en
med uppgift utreda Verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifter ochatt

för den myndigheten Rikstrafiken dir.organisation 1998:46.m.m. nya
Uppdraget skall redovisas i delbetänkande den 30 novemberett senast

slutbetänkande den1998 och i l maj 1999.ett senast
LeifT.f. chefen for Kommunikationsdepartementet, statsrådet Pag-

rotsky, förordnade den 8 juli 1998 mig särskild utredare i utred-som
Rikstrafiken mål, arbetsuppgifter ochningen K 1998:05 organi-om -

sation m.m.
sekreterare utredningen anställdes den juli departe-Som i 30 1998

mentsselcreterare Peeter Puusepp.
utredningen förordnadesSom i den 18 augusti 1998 depar-experter

tementssekreterare Ingela Englund, departementssekreterare Håkan
departementssekreterare Sophie Nordström, kanslichef MikaelJansson,

Prenler kollektivtrafikhandläggare Einar Tufvesson.samt
delbetänkandetöverlämnar härmed RikstrafikenJag vissa princip--

frågor.

Stockholm den november 199830

Gunnel Färm

/Peeter Puusepp
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Sammanfattningl

Transportpolitiska utgångspunkter m.m.

transportpolitiska beslutDet riksdagen fattade den 2 juni 1998som
med anledning regeringens transportpolitiska proposition "Tran-av
sportpolitik för hållbar utveckling" prop. 1997/98:56, bet.en
1997/98:TUlO, rskr. den plattforml997/98:266 denär som nya myn-
digheten skall vila och därmed också för förslaggrunden de jag pre-

detta delbetänkande.isenterar

samverkande kollektivtrafiksystemEtt

Rikstrafiken framkan inte tvinga samverkan. Rikstrafiken kan dock
stimulera fram ökad samverkan bl.a. den upphand-utnyttjaattgenom
lingsmodell myndigheten förfogar påöver rätt sätt.som

Rikstrafiken bör verka for utökat regionalt samarbete lciing deett
trafiksystem byggts trafikhuvudmännen under år.som upp av senare
Rikstrafiken bör första handi bör utnyttja den erfarenhet och kunskap

finns inom sektorn i sitt arbete.som
Rikstrafiken bör följa och driva på genomförandet de förslagupp av

i Kommunikationskommitténs slutbetänkande SOU 1997:35 som av-
ställning kollektivtrafiken föri stärkaresenäremas resenäremasattser

ställning i kollektivtrafiken.
Rikstrafiken bör följa och aktiv del i EG-kommissionens kom-ta

mande aktiviteter inom för arbetet med grönboken trafiknätEttramen
för alla

Rikstrafiken bör aktiv roll och stödja fortsattainta i Vägverketsen
arbete med det nationella kollektivtrafikprogramet och särskiltpå väg

trafikslagsövergripandeuppmärksamhet frågor.ägna

Roll/fördelning upphandling interregional kollektivtrafiki av

Frågan den exakta innebörden begreppet interregional kollektiv-om av
trafik Rikstrafikens synvinkel tämligen irrelevant detnärär utomur

kollektivtrafik.gäller upphandling dock inte heller i detDet ärav sam-
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geografiskaadministrativa,definieraexaktnödvändigtmanhanget att
mellanför fördelakriteriatidsmässiga atteller gränser ansvarsom

trafikhuvudmännen.ochRikstrafiken
trafikför sådanendastekonomisktbörRikstrafiken ta somansvar

litenrelativtinterregional, dvs. endast i ut-genuintbetraktaskan som
dagliginteochrepetitivochfrekventsträckning ar-är avsersom
interregio-upphandlingarEventuelladylikt.ochbetspendling annanav

trafikhuvudmänberördamellansamverkanskekollektivtrafik bör inal
Rikstrafikenoch

förhållande-demografiskaochgeografiskaspecielladegrundPå av
tillinitiativRikstrafikenGotland bör attoch på taSverigei norrana

ochtillkollektivtrafikförsörjningeninterregionalastudera dennoggrant
Gotland.respektiveSverigefrån norra

för komp-trafikutövamamedsamverka attkunnaRikstrafiken bör
uppnå bättresyftetrafikupphandlad imedtrafik attkommersielllettera

målen.transportpolitiskademåluppfyllelse av
tidsbegränsadeinföralämpligtdet är attbörRegeringen pröva om

skyldigheterdereglerartydligttrafikplikt,allmäneller s.k.avtal, som
börpersontrafiken järnväginterregionalaför denSJ ensamrätt:ssom

med.förenadevara

kollektivtrafikinterregionalupphandlingförPrinciper av

Rikstrafikensmodell förväljashandförstabör iNettoupphandling som
Rikstrafiken introduceramöjligt börSåupphandlingar. ensnart som

inteupphandlingen ettinnebärupphandling,funktionell att avsersom
trafikförsörj-iställetoch Btrafikslag mellan A utanförutbestämt avser

nettoupphandling.tillkomplementoch B,mellan Aning som
börmyndighetenhandlingsutrymmenödvändigtskapaFör ettatt

trafikutövaremed valdavtalslutligttecknabemyndigasRikstrafiken att
godkännande.förregeringenunderställasbehöverdettaattutan

Såvälår.femavtalslängden börRikstrafikensförRiktmärket vara
skulledettaförekommaskall kunnaavtalstiderlängrekortare omsom
innantrafikutövarevaldtilllämnasLedtidgynnsamt. somvara mer

längre.tolv ellermånader,åtminstone gärnabörtrafikstart sexvara

infrastrukturplaneringenMedverkan i

lång-förbörinfrastrukturplaneringen attroll iRikstrafikens svaravara
böri sinscenariebyggande turochvisionerinsatser, somsiktiga t.ex.
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de denintegrerad i leder fram till investerings-utgöra en process som
beslut.

Rikstrafiken bör de arbetsgrupperdelta i kan aktuella isom vara
och trafikverkens arbeteSIKA:s med fram förslag till nationellatt ta

inriklningsplaner.respektivestrategi
följaRikstrafiken bör och utvärdera ingångna avtal störreupp om

trafiksystem föradministrativt stöd de särskilda förhand-utgörasamt
lingspersonema förhandlingsuppdragi deras

frågor kollektivtrafikenSamordning Tl inomav m.m.

börRikstrafikens på lT-området begränsas till samordning avansvar
information och bygga Rikstrafiken for-i kundledet strategien som
mulerat för arbete på IT-området.sitt

Rikstrafiken för informationssys-bör verka skapandet öppetettav
länkar marknadens aktörer till mötesplats.tem som en gemensam

finnas anledning för Rikstrafiken till försöks-Det kan initiativatt ta
projekt vad reseplaneringssystem inkluderar samtliga kollek-avser som

från dörrtiva fárdmedel i Sverige till dörr

Tillgång till järnvägsfordon

Frågan tillgång till jämvägsfordon för persontrafiken bör utredas iom
särskild ordning Rikstrafikenredan innan påbörjar verksamhet.sin

Former för ökat och konsumentinflytanderesenärs-

Rikstrafiken formulerabör strategi och sedan utifrån den verka fören
ökat och konsumentinflytande kollektivtrafikenresenärs-ett oavsett om

betrakta lokal, regional eller interregional.är att som
Ett råd bör kopplas till Rikstrafiken syftei åstadkomma ökatatt ett

och konsumentinflytande Rikstrafikens arbete.påresenärs-
Rikstrafiken verka förbör enhetliga resevillkor införs i hela kol-att

lektivtrafiksystemet.
Rikstrafiken skulle kunna stödja kompetensenuppbyggande in-av

kollektivtrafikfrågor hos befintliga konsu-organisationer inomom
mentområdet, alternativt stödja uppbyggandet konsumentorga-av nya

former nätverk detta område.nisationer och andra av
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Övergripande verksamhetsmål

Verksamhetsmål deövergripande ärRikstrafikensförUtgångspunkten
tillgängligtDelmålen transportsystemmålen.transportpolitiska ettom

transportpoliti-mest relevantadeutvecklingregional äroch positiven
verksamhet.framtidaRikstrafikensfördelmålenska

tillgänglighets-framgårtransportpolitiska propositionen attdenAv
medan måletlandethelaavseendeåtgärdergenerellamålet om enavser

och inomåtgärder tillriktadeutvecklingregionalpositiv en av-avser
förverk-tillbidraaktivtRikstrafiken kan på attsättgränsad region. ett

områden.dessapåfinnsmålliga de som

arbetsuppgifterPrecisering av

perspektiv:skall resenäremasRikstrafiken ur
kollektivtrafikmarknadenföljaregelbundet

kollektivtrafikensamordningförverka av0
aktörermarknadensochmellan resenärerdialogenförbättra0

kollektivtrafikinterregionalupphandla viss0

Rikstra-processinriktat.ochutvecklings-börarbeteRikstrafikens vara
och redovisninganalysårliguppgift göraskall i avfiken att enges

analy-Samhällsekonomiskaoch situation.utvecklingkollektivtrafikens
inslag iviktigtocksåbör utgörautvärderingar ettkvalificeradeochser

arbetet.
utveck-kollektivtrafikensförvisionformulerabörRikstrafiken en

ochVisions-utvecklingsvägar.troligascenarier scena-och överling
arbete.Rikstrafikensintegrerad delbörrietekniken avvara en

Verksamhetsstyrning

kol-interregionalupphandlingvidhandlingsutrymmeRikstrafikens av
budget-utforma sinaväljerriksdagenhur attbestämslektivtrafik av

myndigheten.väljerhur regeringenoch att styrainriktningsbeslutoch
styrningregeringensvidtillämpasbörMålstymingsmodellen av
gällerdock vadkrävs styr-utvecklingsarbetefortsattRikstrafiken. Ett

ningsformema.
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Ledningsformer

Rikstrañkens samordnings- och upphandlingsroll förutsätter att myn-
digheten kan uppträda med auktoritet och integritet i förhållande till
olika Därförintressenter. bör modellen enrådighetsverk med insynsråd
väljas ledningsform för Rikstrafiken.som

Organisation och kompetensbehov

reglerDe normalt tillämpas vad gäller myndigheternas organisa-som
tion och personaladministration bör också tillämpas beträffande Riks-
trafiken. regler innebärDessa regeringen inte ställning sådanaiatt tar
frågor överlämnar till myndigheterna själva utforma sin organi-utan att
sation och rekrytera personal.sin § och17-18 § 32 § 34 iatt samt
verksförordningen 1995: 1322 bör tillämpas på Rikstrafiken.

Lokalisering

uppdragetI har inte ingått föreslå lokalisering Rikstrafiken.att en av
Då det fortsatta utredningsarbetet förutsätter lokaliseringsortenatt är
känd med avseende på bl.a. möjligheterna rekrytera personal ochatt
anskaffa lokaler inventarier, har jag ändå valt föreslå lokali-samt att en
seringsort för Rikstrafiken. har därvidJag det min uppgiftsett attsom
föreslå lokaliseringsort myndigheten de bästa verksamhets-en som ger
förutsättningama. En sammanvägning antal kriterier förtalarett attav
Stockholmsregionen bör väljas lokaliseringsort för Rikstrafiken.som

inansieringsfrågorF

Nedanstående frågor behöver regeringen myndighetensi regle-ta upp
ringsbrev:

Utformningen regeringens bemyndiganden till Rikstrafiken vadav
gäller upphandlingsverksamheten
Storleken Rikstrafikens låneram för finansieringen investe-av av

anläggningstillgångarringar i
Storleken på Rikstrañkens lcreditutrymme på myndighetens ränte-
konto Riksgäldskontoreti
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och arbetetsUppdraget2

uppläggning

Sammanfattning uppdragetav

framgår myndighet för rikstrafikfrågor, Rikstrafi-I mina direktiv att en
ken, huvuduppgift verka för samordning denskall inrättas med att av

persontrafiken upphandla kollektiv trafik.interregionala visssamt att
skall utreda Verksamhetsmål, preciseradeEnligt direktiven jag ar-

Rikstrafikenbetsuppgifter och organisation för den myndighetennya
skall inrättas med huvuduppgift verka för samordning denattsom av

interregionala persontrafiken upphandla kollektivtrafikvissattsamt
dir. 1998:46.

förVidare skall jag enligt mina direktiv utreda riktlinjer kommande
upphandlingar trafik, former for samverkan med berörda in-parterav
klusive former för ökat konsumentinflytande. skall förbe-Jag ävenett

därvid vidtaga de åtgärderreda uppbyggnaden myndigheten ochav
krävs för skall kunna verksamhet denmyndigheten börja sin lattsom

juli 1999.

Så här lades utredningsarbetet upp

I mina direktiv framgår det jag i utredningsarbetet skall söka samrådatt
med trafikverken, Kommunikationsforskningsberedningen,SIKA,

Boverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Nämnden förNUTEK,
Överstyrelsenoffentlig länsstyrelser, for civil beredskap,upphandling,

kommunförbundet, Landstingsförbundet, trafikhu-Svenska operatörer,
för kollektivtrafiken, förvudmän och andra företrädare Delegationen

kollektivtrafik, Godstransportdelegationen, Rådet förköp viss samtav
kommunikationssektomjämställdhetsfrågor och berörda konsu-i

mentorganisationer.
specifikt har med följandede namngivna jag samråttUtöver ovan

ochorganisationer företag: Statens Glesbygds-myndigheter, järnvägar,
län, Jämtlands Värmlandsverket, Länsstyrelserna i Norrbottens län,

samrådaRådet tillsatt varför jag inte kunnat med deminteännuär
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StockholmslänSkåne Gotlandslän,län,Götalands samtlän, Västra
MälardalstrañkNordic Rail Group.Svenskt Flyg,Föreningenlän, SAS,

Vägföre-SvenskaSkånetrafiken,Lokaltrañk,StorstockholmsABAB,
FlygföretagensSvenskaGotland,DestinationSwebus AB,ningen,

Lokaltrañkföreningen.SvenskaSverige AB,LinjebussRiksförbund,
Taxiförbundet,SvenskaRiksförbund,BussbranschensSvenska

Gotlands kommun,Värmlandstrañk AB,AB,NorrbottenLänstrafiken i
Lokaltrafik AB,GöteborgsregionensJämtlands län,iLänstrafiken

ikonsumentråd, KonsumenterSverigesAB.SverigeSamtrafiken i
ska leva.SverigeFolkrörelserådet Helasamverkan samt

organisa-myndigheter,ovanstående1998höstenunderkalladeJag
Stockholm. Utöverisamrådsmötentvåtillföretag sam-ochtioner

delmedsamrådindividuellahållitocksåhar jag avrådsmötena en
materi-värdefulltmedbidragitharsamrådsmötenaiDeltagarnadessa.

gång.arbetetsunderoch kommentarersynpunkteral,
investering-förinriktningsplaneringdenmedarbetetföljasyfteI att
sekretariatethartrafikverken,ochSIKAdrivsinfrastruktur,i avsomar

bl.a.företrädare förbeståendeSamplan-gruppens.k.denplats itagit av
trafikverken.ochSIKA

uppdragSärskilt

myndig-avseende denutredningsinsatsermedbiträda mig nyaFör att
upphandladeorganisation,ocharbetsuppgifterVerksamhetsmål,hetens

koncentrationmedKonsult ABWennerbergUlffrånkonsulttjänsterjag
ochorganisationstyrning,myndighetensdenfrågortill rör nyasom

utarbetandetvidmedverkaingåttocksåharuppdraget att avbildande. I
gångutredningensunderharWennerbergUlfdelbetänkande. ar-detta

sekretariat.utredningensmedbetat integrerat

arbetetbrottsförebyggandedetochbrottslighetenförKonsekvenser

konse-redovisa1996:49dir.direktivet attmedenlighethar i omJag
analyseratarbetetbrottsförebyggandeoch detbrottslighetenförkvenser

relevantkannågotfunnitdetta,utifrån varaförslag sommina men
frågeställning.sådanfor en
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Transportpolitiska3 utgångspunkter
m.m.

Som bakgrund till bedömningarmina och förslag kring vissa prin-en
cipfrågor vad gäller myndigheten Rikstrafiken har jag valt inledaatt
med bred beskrivning transportpolitiska faktorer påverkaren av som
utvecklingen kollektivtrafiken.av

3.1 års transportpolitiska1998 beslut

beslut fattadeDet riksdagen den 2 juni med anledning1998som av
transportpolitiskaregeringens proposition "T ransportpolitik för en

hållbar utveckling" prop. 1997/98:56, bet. 1997/98:TUl0, rskr.
1997/982266 innebär bl.a. nedanstående transportpolitiska mål fast-att
ställdes:

övergripande målet forDet transportpolitiken skall säkerställaattvara
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför-en

försörjning medborgarna och näringslivet hela landet.i

övergripande mål delmålDetta bröts iner om:
tillgängligtett transportsystem0
hög transportkvaliteten

trafiksäkeren
god miljöen
positiv regional utvecklingen

Som transportpolitiska principer följande:antogs
skall ha valfrihet möjligtTransportkonsumenterna så stor attsom

för befintliga hurinom det transportutbudet själva deavgöraramen
skall ordna Samverkan mellan olika transportmedelsina transporter.

förmånoch trafrkslag skall stärkas. Sektorstänkandet måste tillöverges
för trafrkslagen. effektiv konkurrens mellan olikasamverkan mellan En

främjas.trafikutövare och transportaltemativ skall Beslut transport-om
decentraliserade former möjligt.produktion skall ske i så som
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transportpolitiska beslutetdet speci-del innebarkollektivtrafikensFör
följande:bl.a.fikt

har god till-alla människorutformas såbör atttransportsystemet en0
kunna hafor de skallkrävsgänglighet till de ettatttransporter som

be-utföra vardagenssociala kontakter ochgodaupprätthållaarbete,
friheten främjasochpersonliga integritetendenoch så attstyr

med kon-utbudinnehålla varieratalla börför etttransportsystemett0
samtidigttransportlösningarochmellankurrens operatörer som

Ökadhelhetssyn ochbyggdstärkstrafikslagensamverkan mellan
kundorientering

drivasmöjligtså långtkollektivtrafiken börinterregionaladen som0
med lo-samordnasutsträckningoch ökadkommersiella villkor ipå

kollektivtrafikregionalkal och
skallkollektivtrafikeninterregionaladenutvecklafor en myn-att0

huvudupp-medRikstrafiken inrättasrikstrafikfrågorfördighet --
interregionalupphandling vissochsamordningförgift verkaatt av

persontrafik
jämvägsfordontilltillgångensäkerställaföråtgärderbehovet attav0

bör analyserasi fordoninvesteringarstimuleraforoch att
företagsekono-affärsmässigt pådrivasfortsättningsvisbörSJ även0

grundermiska
Avgifterna skallden januari 1999.införs lbanavgiftssystemett nytt0
samhällsekono-jämvägstrafikensutifrånberäknasrörliga ochvara

intemaliserade på sättmarginalkostnader inte annatmiska ärsom
flygplatserna. Förkommunaladeansvarstagande förstatligtökat0

kronormiljonertotalt 115stödetomfattar1999
Q den interregio-med bussetrafikenlinj gentemotskadeprövningen av

1999januariavskaffas från den 1järnvägstrañkennala
införsför bussarfordonsbeskatming0 ny

myndig-plattform dendenbeslutettransportpolitiska ärDet nyasom
jagförslaggrunden for dedärmed ocksåvila på ochskallheten pre-

delbetänkande.dettaisenterar

interregionalaroll i den3.2 Statens
kollektivtrafiken

huvudsakbestår ikollektivtrafikenden interregionalaroll iStatens av
två delar:

för infrastrukturenStaten ansvarar0
persontrafikinterregionalupphandlar vissStaten0
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I Sverige dag, med undantag,råder i vissa fri konkurrens deni interre-
gionala kollektivtrafiken. finns dockDet inte förutsättningar bedrivaatt
kommersiell interregional kollektivtrafik i alla delar landet och mel-av
lan alla individuella sådana fallI detta inte möjligt, upphandlasorter. är
viss trafik eller de länstrafikansvariga.statenav av

Huvuddelen direkta i den interregionalastatensav engagemang
kollektivtrafiken upphandlingarde i dag genomför, vilkaär statensom
beskrivs bilagan.i

främstaDet tillmotivet upphandling interregionalstatens av per-
sontrafik till alla delar landetär får tillfredsställandeatt attse av en
transportförsörjning. bl.a.Detta nödvändigt för förutsätt-skapaär att
ningar for regionalpositiv utveckling.en

Trafikverken, dvs. Banverket, SjöfartsverketVägverket, och Luft-
fartsverket, har samlat sektorsansvar, för respektiveett ett tra-ansvar,
fiksystem. Detta innebär verken på övergripande nivå ansvari-att ären

för det området utvecklas i riktning de transportpoliti-att motga egna
ska målen. finnsDet också antal andra aktörer på nationell,ett stort
regional och lokal nivå delaktiga i genomförandet den fast-ärsom av
lagda trafikpolitiken.

Riksdagen har fastslagit det i varje län skall finnas länstrafik-att
ansvariga för den lokala och regionala linjetrañken försom svarar per-

Detta regleras i lagen 1997:734 försontransporter. vissom ansvar
kollektiv persontrafik. Motsvarande finnsansvarig dag forinte i den
interregionala kollektivtrafiken. finns dagDet i ingen myndighet som
har sektorsövergripande för hela kollektivtrafiksystemet.ett ansvar

I den transportpolitiska propositionen prop. 1997/98:56 konstate-
rade regeringen "Staten har dock praktiken dag denna rolliatt i genom
det regelverk finns för interregional trafik och upphand-som genom
lingen interregionalviss persontrafk. Vidare" ansåg regeringen attav

för viss interregional kollektiv persontrafik bör slås fast.statens ansvar
Den interregionala kollektivtrafiken bör emellertid enligt regeringen

hittills"...s0m så långt möjligt drivas på kommersiella villkor. Ensom
ökad konkurrens mellan och transportlösningar bör dockoperatörer
kombineras med ökad samverkan mellan trafikslagen syftei atten
åstadkomma sammanhängande effektivtoch Förett transportsystem.

utveckla den interregionala kollektivtrafiken skall myndighet föratt en
rikstrafiljrågor Rikstrafiken med huvuduppgiftinrättas verka föratt- -
samordning och upphandling interregional persontrafik.viss "av
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kollektivtrafikeninterregionalaDen3.3

resandetinterregionalaDet

vidskall stå ibehovsjälvklart centrumdet resenäremasJag attsomser
kollektivtrafiken,interregionaladen oavsettutformningen somvemav

dendelbedömningvidare minden. Det att stortillhandahåller är aven
tillfredsställandekollektivtrafiken i dag fungerar ettinterregionala

dockfinnsställer. Detkravdeuppfyller resenärernavälochsätt som
samirdning.ökadFörbättringaråstadkommamöjligheter att engenom

deundertrafikslagerutvecklingen inomanalyserEnligt SIKA:s av
och situa-förbättratsför tjänsteresenäremasituationenharårensenaste

framförharFörsämringamaförsämrats.för privatresenäremationen
deninomUtvecklingenbetalningsfönnåga.med lågdemallt drabbat

dedock hatycksbusstrafiken gynnatlångväga senare.
ilandet pådemellandag sigi största orternaMed flyg kan taman

Inrikes-flygplatsen.till/frånanslutningsresorinklusivetimmarcirka tre
kollektivtrafiken. Iinterregionaladenförbetydelseflyget är storav

användermångamarknadsledande ochflygetutlandstrafiken gene-är
uppoff-bereddtidmåttstock denpå är attrestiderrellt flygets mansom

på resa.enra
transportmedel där resti-kollektivaendadetförmodligenTåget är

relationermängdoch påminskaframtiden kan nämnvärt,dema i en
medkonkurrerarestider, kunnabeträffarvadtågtrafiken,därförbörjar

flyget.
kortaresträckorlängreflestapå demedgeroch tågetflygetBåde

dock läggasskallTill dettamed bil.möjligtvad re-restider ärän som
med bil. Omofta skerstationenellerflygplatsenfrånochtill somsan

och tågetflygethar bådesträckamedellångellerkortareavser enresan
restid.gällervadmed bilenkonkurreraofta svårt att

beträffanderegleringändradutvärderinggjordeSIKANär enaven
i sinfann1997:2busslinjetrafik SIKAtilltillståndprövning manav

det40drygtKarlstad-Göteborg procentlinjen attför nyaanalys av
ochfrån tåg30bilister, drygttidigare procentfrånkombussresandet

heltavsågcirka 25 procent resor.nya
utbudomfattznderedan i dagerbjuderbusstrafiken ettlångvägaDen

tyngd-n.edGötaland,ochSvealandfrämst ilandet,förbindelser iav
ändrat sinVägverkethar1998vårenveckoslutstrafik. Frånpåpunkten

betydligttillståndiochlinjetrafiklänsöverskridandepå ger numansyn
denskadeprövningenoch medtidigare. I attutsträckning avänstörre

gällatllbegränsasjanuari 1999 attden 1fr.o.m.busstrafikenlångväga
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bara den interregionala persontrafiken på järnväg, finnsmot det anled-
ning den långväga busstrafiken kommer expanderaatt tro att ytterli-att
gare.

Regeringen har deni transportpolitiska propositionen uttryckgett
för sin bedömning avreglerad långväga busstrafik kanatt utrym-en ge

för ökad konkurrens och för bättre trafikförsöxj-sammantagetme en
ning och därmed också leda till de transportpolitiska målen, inteatt
minst tillgänglighetsmålet, kan uppfyllas i högre grad.

Under 1997 och 1998 har enligt Vägverket utbudet och resandet i
den långväga busstrafiken ökat. Preciserade uppgifter på exakta föränd-
ringar i resandet låter docksig inte grund bristfällig statstik.göras av

De olika trafikslag medverkar till den interregionala trafikför-som
sörjningen verkar dagi under mycket olika villkor:

Den kommersiella interregionala tågtrafiken bedrivs med ensamrätt0
SJav

Den långväga busstrafiken skadeprövas efter den januari1 19990
endast den kollektivtrafik bedrivs trafikhuvud-gentemot som av
männen
Flygtrafiken verkar på marknadöppenen
Den interregionala sjöfarten består i princip färjetrafiken mellanav
Gotland och fastlandet vilken upphandlarstaten

Flygets styrka ligger snabbti överbrygga långa avstånd. Denna för-att
måga viktig i land Sverige med sinär geografiskaett stora yta,som

också för överbrygga avståndshandikappet till andra länder ochattmen
förbinda Sverige med andra delar världen. Flygets komparativa för-av
del ligger i de snabba långväga inrikes och del destorresorna en av
utrikes Inrikesflyget har särskilt betydelse för de delarstorresorna. av
landet saknar goda alternativa resemöjligheter, bl.a. delarstorasom av
Norrland. de utrikesFör spelar flyget mycket viktig roll,resorna en
både för ochprivatresor tjänsteresor. utrikesAv privatresor genomförs
cirka tredjedel med flyg och ungefär lika mycket med bil exklusiveen
fárjetrafiken. Utrikes tjänsteresor sker till allra delen, eller cirkastörsta
70 med flyg. Utrikesflyget ökar kraftigt, och redan dag finnsiprocent,
kapacitetsproblem i det europeiska luftrummet och på antalett stort
flygplatser.

Järnvägens konkurrensförmåga där resbehoven relativtär störst är
och koncentrerade och där avstånden sådana restidema hål-stora är att

ler under till fyrasig timmar. Järnvägen har potential ytterli-tre stor att
stärka position framföralltsin i trafiken mellan de istörsta orternagare

landet och inom de befolkningstätaste regionerna vissi mån, isamt,
trafiken mellan de nordiska huvudstäderna. förutsättning forEn att
järnvägen skall kunna utnyttja sin potential dock förutomtågetär att
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kan erbjuda konkurrenskraftigaservicenivå ocksåkomfort ochhög
faktumfördel det järn-komparativabiljettpriser. Tågets ärstörsta att

samhällena med oftagårfortfarande till devägslinjema stor genom
med kortare restiderkombinationibelägna stationer. Dettacentralt ger

med varandralinjeihop längsknytaförmåganjärnvägen orteratt en
dessa kaninnevånama iomland röravidga detoch på så ortersätt som

dagligen.sig inom
lågaförhållandevisi debusstrafikens styrka liggerlångvägaDen
för-komparativaför Denenkelhetenoch i resenären. störstapriserna
linjesnabbt inrättamöjlighetenflexibiliteten,delen ligger i att en ny

existerande linje Mångaförändra dragningen ortereller att osv.enav
busstrafik kanförbifarter, varför långvägafåttårdock underhar senare

tids-bramellanliggande sättsvårigheter betjäna utanha orter ettatt
i stadskämoma.inödande kömingar
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samverkande4 Ett

kollektivtrafiksystem

förslag:Mina
Rikstrafiken följa ochbör driva på genomförandet de forslag0 upp av
i Kommunikationskommitténs slutbetänkande SOU 1997:35 som

ställning i kollektivtrafikenresenäremasavser
Rikstrafiken bör följa och aktiv del i delar EG-kommissionensta0 av
kommande aktiviteter inom för arbetet med grönboken "Ettramen
trafiknätjör alla
Rikstrafiken bör inta aktiv roll i och stödja Vägverkets fortsatta0 en
arbete med det nationella kollektivtrafikprogramet på ochväg sär-
skilt uppmärksamhet trafikslagsövergripande frågorägna
I takt med övriga trafikverk förtydligar sektorsansvar böratt ett0
Rikstrafiken överläggningar dessamedäventa upp

I övrigt hänvisar jag till mina förslag i kapitel och8 10

1 Utgångspunkter

Olika förutsättningar skilda delar landeti av

Förutsättningarna för kollektivtrafik i landets skilda delar uppvisar så-
väl likheter olikheter. Länen i Sverige till ochär stora ytansom norra
glest befolkade, samhällena ofta samlade i stråk längs älvdalar-ärmen

och vid kusten. En del kollektivresoma inom Sverigestorna av norra
relativt långa avstånd. I södra Sverige såväl samhällenäravser som

befolkning ofta spridda avstånden mellan generelltorternamer men
kortare. Framväxten de två sammanslagna länen Skåne län ochav nya
Västra Götalands län dock frågan kollektivtrafikgör långaöverom
avstånd inom län aktuell i södra Sverige.ävenett

Länsgränsema i dag hinderinget den kommersiellai kollek-utgör
tivtrafiken med undantag för den långväga busstrafiken. Inte heller ut-
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trafik upphandlas Denhinder i denlänsgränsema staten.gör avsom
trafikdelarkollektivtrafiken och denkommersiella stora som upp-av

syfteförsta hand till sådanavänder sig ihandlas staten grupper varsav
och"inköp-service"hänföra till kategoriernamed inte är attresan
och"fritid", "tjänste"istället till kategorierna"arbete-skola", utan

deregelbundetsker allmänt mindre änsistnämnda"övrigt". De resorna
kapitelkategorier iför övrigt till dessaåterkommerförstnämnda. Jag

medtecknar avtaltrañkhuvudmännen utöv-dockförekommerDet att
antal sittplatsertrafik exempelvis visstkommersiell ettomarna av

subven-där tillförmöjliggörvilketdelsträckor resenärervissa att resa
pendlingocksåförekommerNaturligtvis överlänstrafiktaxa.tionerad

denomfattningdag liten till sini ävendenavstånd,längre är ommen
trafikhuvudmännentillhandahålls ärkollektivtrafikökar. Den avsom
regelbundet, dvs.till sådanafrämst riktad ar-mergrupper som reser

också i vissutnyttjasmotsvarande ut-betspendlare och grupper, men
storstads-Speciellt ioch privatresenärer.sträckning tjänsteresenärerav

vanlig.resandekategorier Tra-olikablandningsådanområdena är aven
detpendlingavstånd daglig ärså kortapåoftastfiken bedrivs att nor-

mala.

bedömningarMina4.2

kollektivtrafiken samverkaskallVarför

kollektivtra-samverkandemedsyftetperspektivsamhällets är ettFrån
målentransportpolitiskadeuppfyllandettillbidrafiksystem omatt av

utveckling.regionalochmiljötransportkvalitet, säkerhet,tillgänglighet,
aspekterolikasannoliktperspektivenskilde ärden resenärensUr
fördelning.ochomfattningföravgörandedettillgänglighet resomas

bytenochförflyttningunderlättasenskilde t.ex.den resenärenFör
Olika färd-kollektivtrafiksystem.samverkandefärdmedel imellan ett

egenskaper ochha vissatrafikprodukter börmedel och gemensamma
landetisigkänner igen oavsettkvaliteter resenärernagör att varsom

befinner sig.detrafiksystemetoch ivar
med alldetperspektiv finnstrafikutövarensenskildedenUr sanno-

eko-hållbartillbidrarpositivthämtasynergieffekterlikhet att ensom
eller henne.för honomnomisk situation

knutpunk-vidtrafikslagenmellansamverkanbedömningMin är att
bordelcnutpunkter utgö-mellantrafikslagenmellankonkurrensochter

övergripandefrån systempers-lösningeneffektiva ettden settmestra
finns detstrukturgeografiskademografiska ochSverigesMedpektiv.
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alltför trafikutövareför många den begränsadedock inte utrymme
stråk medmarknaden. bara i några få relativt befolknings-Det är stora

finns upprätthålla konkurrerandeunderlag förutsättningar kol-attsom
parallella trafilcutövare marknadsmässiga villkor.lektivtrafik med

konkurrera med privatbilen måste kollektivtrafiken bli bättreFör att
upptagningsområde, minska besvären vidpå täcka större ettatt ytor av

turtäthet och samordna tidtabeller, öka tillgänglighetomstigningar, öka
information, biljettköptill bytespunkter, fordon, m.m.

odelad helhet. AdministrativaFör gränser ärresenären är resan en
förför kunden det likgiltigt huvudmanointressanta, ärär vem som re-

kollektivtrafiksystemet blir alltmer kundanpassat blirtakt medl attsan.
diversifierat. Utformning elementdet också gemensamma somavmer

blir allt vikti-infomiation, garantier, handikappanpassningtaxor, m.m.
trafikprodukter finns marknaden, destofler aktörer ochJu somgare.

mellan dessa och utveckling mark-behov samverkanstörre samtav
pla-nadsföring likartade egenskaper och gränssnitt. Behovet av enav

därmed medan möjligheterna till planeradnerad samverkan ökar sam-
verkan samtidigt minskar.paradoxalt nog

trafik-det i första hand trafikutövamas ochMin bedömning ärär att
kommer till ståndhuvudmännens till samverkanattatt se enansvar

Rikstrafikenmarknadsföring kollektivtrafiken.led derasiettsom av
framknappast samverkan.kan hjälpa till i den tvingaprocessen men

fram ökad samverkanRikstrafiken kan dock stimulera att ut-genom
upphandlingsmodell myndigheten förfogar pånyttja den över rättsom

för detta arbete från fall till fallUtgångspunkten måstesätt. attvara
verka för till regionala och nationella målpunktertillgänglighet viktiga
baserat på samhällsekonomisk bedömning.en

jämställdhetspolitiskadirektiv framgår jag skall redovisaI mina att
förslag. bedömningkonsekvenser dir. 1994:124 mina Min är attav

perspektiv finns anledning för-det jämställdhetspolitisktäven attettur
de domine-orda ökad samverkan kollektivtrafiken. Kvinnorinom ären

Med ökad samverkan ochrande användarna kollektivtrafik dag.i enav
kollektivtrafiken finns det enligt min be-ökad kundorientering inom

skulle användahögre utsträckningdömning anledning imänattatt tro
högre kva-samordnad kollektivtrafik generelltden. bättresig Enav av

kollektivtra-till ökad användninglitet skulle med säkerhet bidra aven
fiken.

den dominerandeockså konstatera kvinnorJag kan ärävenatt om
inflytandetkollektivtrafik avspeglar detta inte ianvändargruppen sigav

de ledande positio-kollektivtrafiken, där dominerar påmänöver stort
förslagtrafikhuvudmän och myndigheter. Detrafikutövare,inomnerna

konsumentinflytande lämnar kapitel 10ökat och jag iresenärs-ettom
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ökad kollek-bidra till allmän användningkan enligt meningmin en av
ökad jämställdhet.därmed tilltivtrafiken och en

kollek-trafikslagen i den kommersiellt bedrivnamellanSamverkan
omfattning. främst anslut-Dentivtrafiken i dag ringa utgörsär avav

flygbussartrafikmedlet, taxi, tågtaxi,ningstrafik till det långväga t.ex.
anslutningstrafik formupphandlad idetta skall läggasoch flygtaxi. Till

kollektivtrafik.lokala och regionalatrafikhuvudmännensav
tillfällenhar vid mångaexempelvis SAS och SJSamverkan mellan

eller förverkligats i någonkonkretiseratsdiskuterats inte störremen
slussadock, finns avtalfinns bl.a.samverkanutsträckning. Viss attom
dylikt.trafikstömingar ochvidtill den andravarandras resenärer parten

ochdet gäller informations-samarbetevisstVidare förekommer närett
dock tillåterfinnsförekommersamverkanbokningssystem. Den som

denkundledet. Huruvidaoch inte iproduktionsledetdelen istörsta
samverka med övrigamån kommerbusstrafiken i någonlångväga att

medanslutningstrafik återstårtrafikslag i när systemetän attannat se
förändras den januari 1999.skadeprövning l

kommersiella aktörerolikasåsamverkan skulle ske påAtt sätt atten
dock varken lämpligtsinsemellanmarknaden i bitarskulle dela ärupp

mellanfinnsden konkurrensdet justeller önskvärt. Tvärtom är som
harutvecklingsdrivande. Konkurrensverketstarktolika aktörer ärsom

vidtas dekonkurrenshämmande åtgärder inteför olikaatt avansvar
aktörerna.kommersiella

enskildvarjemellan trafikslagen iutvecklad samverkanfinnsDet en
samverkan mel-förproblemettrafikutbud. Dettrafikhuvudmans stora

och länsgränsema.trafikhuvudmännen har varitlan är
trafikslag.med endasttill dörr sker sällanfrån dörrEn ettresa

trafiklin-rad olikaofta kombinationerTvärtom utgörs av enen resa av
hållplatser,fomiknutpunkter itrafikslag, vilket förutsätterjer och av

mellanbytenmöjliggörterminaler utefterochstationer resvägen som
trafiklinjema och trafikslagen.de olika

för vinnatrafikslagen ofta verkatolika kollektivaHittills har de att
förståeli-synvinkeln har detvarandra. denmarknadsandelar från Ur av

medtvingas samverkavarför skullesvårtskäl varit att se manga
påoch kravökartakt med trafikvolymemaandra. resenäremasI att

hålluttalade, har från fleraalltmertransportlösningar blireffektiva man
mellan trafikslagen kansamverkangoda exempel görasvisat på att
samverkandedesamtidigtattraktiv för kunderna, parterna gynnas.som

kollektivtrafiken bör såledesPotentialen för ökad samverkan inom en-
bedömningligt min stor.vara
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Knutpunkter för kollektivtrafik

Samverkan mellan olika trafikslag bygger i utsträckning exis-stor
antal knutpunkter eller tenninaler. Jämvägs-tensen ett gemensammaav

stationer och flygplatser exempel på sådana knutpunkter. Väl utfor-är
made för samverkan mellan olika trafikslag kan tillbidraresecentra att
förbättra tillgängligheten till hela kollektivtrafiken. För kollektivtra-att
fiksystemet skall fungera helhet perspektiv krävsresenärenssom en ur

väl genomtänkt samverkan präglas resenärsperspektiveten som av
innefattande alla de för någon del resekedjan.parter som ansvarar av
Utvecklingspotentialer borde härvidlag finnas vid kopplingen mellan de
olika kollektivtrafikslagen. Ett exempel den goda samordningenär som

dagi finns mellan inrikesflyg, flygbussar och flygtaxi flestade
svenska flygplatser, förutom några där istället kan hyraresenären en
s.k. flygbil. Ett exempel den utveckling jämvägsstationer-ärannat som

degenomgått åren. Många dessa har utvecklats tillsenastena av rese-
och till bli knutpunkter mellan jämvägstrafiken och trafik-centrum att

huvudmännens lokala och regionala kollektivtrafik.
bedömningMin matningssystemen till trañkslagens knut-är att

punkter så småningom bör kunna samordnas syfte effek-i uppnåatt ett
tivare resursutnyttjande. sådan vertikalEn samordning dockbör ske
naturligt deni takt samverkande trañklösningar i övrigt utvecklas.som

Samverkan mellan aktörer

bedömningMin kollektivtrafiken skall bli attraktivare måsteär att om
alla berörda myndigheter, huvudmän, kommuner, intresseorganisatio-

m.fl. för förbättra kollektivtrafiksystemet helhet.ta attner ansvar som
Många idéer kan hämtas från andra länder och andra branscher. delEn
kan statsmakterna nationella mål, beslut och uppdragstyras av genom
till olika myndigheter. Trafrkverken har krafti sektorsrollersina ettav

för kollektivtrafikens utveckling. bedömningMinstort är attansvar
Rikstrafiken bör fungera samordnare i arbete medstatens attsom en
utveckla kollektivtrafiksystemet. flestaDe åtgärderna måste dock vid-

de enskilda aktörerna själva.tas av
helaBegreppet resan" olika aktörervisar haratt en gemensam

kund. framgångFör nå måste aktörerna sannolikt i vissa avseendenatt
avstå från driva sina särintressen till förmån för samverkan ochatt
samordning.

bedömning denMin regionala kollektivtrafiken i högreär att ännu
grad samverka med denmåste interregionala för effektivt ochatt ett
attraktivt kollektivtrafiksystem skall kunna uppnås. uppnåAtt samver-
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så utsträckning möjligt börolika imellankanslösningar storparter som
kollektivtrafiken, iutvecklingeniledstjämadärför oavsettavvara en

den bedrivs.regivems
länsgränser-trafikströmmarsöker sigutsträckning överallt högreI

detgrannlänennännande tillpåbörjat närlän haroch många ettna,
integrationfler exempel finns påAlltkollektivtrafiken. ensta-gäller av

fördärför verkaRikstrafiken börtrafiksystem.helaka linjer eller t.0.m.
regionaladetslagsamarbeteregionaltutökat samar-ett somav samma

undertrafiksystemuppbyggnaden antallett tillbete ett senareavsom
år.

trafikhuvudmännenmellannärmandenfrivilligasådanaJag attanser
mellansamarbeteaktivtoch stödjas. Ettstimulerasbörpå alla sätt mer

Rikstra-förutsättaförmodligendock äventrafikhuvudmän kommer att
och pådrivare.katalysatormedverkanfikens som

kollektiv-interregionalsådaniakttas såförsiktighetDock måste att
upphandla-och dentrafikhuvudmännen statenbedrivstrafik avavsom

skattefinansie-gradolikakollektivtrafiken, i ärintcrregionalade som
kol-bedrivakommersielltförförutsättningarnaslår undan attrad, inte

skattefinan-olikapotentiell riskfinns systemlektivtrafik. Det att aven
bil-innebärkedjorlångaihop i attkopplaskollektivtrafiksierad som

skattebetalarnalåga,blir attresenärernajcttprisema gentemot men
Å också finnasdetsidan kanandratrafiken.får bekostaistället po-en

sidakommersiella aktörernasfrån derussinploclmingmedtentiell risk
utvecklingsmöjligheterhartrafiksystemde sämstleder till att somsom

samhälletsblir ansvar.
det bördärförfinns ochriskerdessa attpåvill pekaJag att anser

lös-alternativautreda olikasystematisktRikstrafikenligga på att mer
förverkligas.dessaföroch verkaningar att

kriteriervissaväsentligtdetvidarebedömning är attMin är att upp-
förmöjligtattraktivskall bli såkollektivtrafikenförfylls rese-att som

demförresandetunderlättafördettaviktigtSärskilt är att somnärerna.
utgångspunktMin är atteller sällanresenärer.förstagångsresenärerär

och kunskaperfarenhetutnyttja denhand börRikstrafiken förstai som
erfaren-längesedansektorn finnsarbete. Inomsittsektorn ifinns inom

förbetydelsehar resenä-faktorervilka störstkunskapochhet somom
Exempel påkollektivresa.interregionalmedtillfredsställelse enrernas

följande:faktorersådana är
bytes-besvärande ochalltidupplevsDirektförbindelser. Byten som0

by-trafikDirektrestiden.till gånger utannormaltvärderastiden tre
fördärför viktigt resenärernaärten

kan intereserelationermångaväntetider. loch kortabytenBekväma0
förmöjligtlite besvärdå orsaka såbördeundvikas,byten sommen

medskeutsträckningmöjligabör iOmstigning störstaresenären.
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korta helst direktgångavstånd, eller på håll-över perrong samma
kort tillräckligtplats. Väntetiden bör ändå lång för ävenattvara men

begränsad skall hinnamed rörlighet bytapersoner
Regelbunden tidtabell. har förDet värde resenärernaett att veta att0

eller bussen avgår med tidsintervaller.tåget jämna Detta detgör
mellan linjerockså lättare planera bytenatt

Väl fungerande och lättbegrzpliga inf0rmati0ns-, biljett- och taxe-0
skall det ha någon betydelse vilkenFör interesenärensystem. ope-

han med. Väl fungerande och begripliga inforrnations-,ratör reser
biljett- underlättar resandet bidraroch och till görataxesystem att

resandetdet kollektiva attraktivt.

Ett trafiknätför alla

grönboken "Ett trafiknätjörvill också erinra alla" EG-Jag om som
presenterade 1996. denna framgår syftetkommissionen l medatt ett

sådant valfriheten förtrañknät bl.a. öka dem inte har tillgångär att som
möjligt för demtill bil och for det har tillgång till bilgöraatt attsom

skall kunnaminska sin bilanvändning. lätt byta mellan olikaResenärer
trañkslag kombinera kollektiva och individuellakunna färdmedel.samt
Kollektivtrafiken forskall tillgänglig alla människor, med fordonvara
och infrastruktur färdtaxoralla kan utnyttja, med alla har rådsom som
med och alla.med tjänster nårsom

den uppföljning till grönboken under fram-I 1998,presenteratssom
nyckelroll det gällergår har uppnå EU:s mål-näratt transporter atten

hållbar utveckling så den beskrivs Amsterdamför-sättning isomom en
draget. fungerande europeisktväl förutsätter godaEtt transportsystem
och hållbara på lokal och regional nivå. Beslut lokalatransporter om
och regionala första hand fråga för de berördaiärtransporter en myn-
digheterna trafikutövarepå nationell nivå har med ochgöraattsom

roll består skapa användbara verktygKommissionens iresenärer. att
för myndigheter, trafikutövare och användargrupper och fastställaatt

främjarpolitiska hållbar rörlighet.ramar som en
har treårigt arbetsprogram syftarKommissionen upprättat ett som
lokala kollektivtrafikens rolltill främja den och regionala detnäratt

till den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen,gäller bidraatt
social utslagning, förbättrad livskvalitet hållbartminskad samt etten

dessa mål enligt kommissionenFör nå måste itransportsystem. att man
utsträckning förlita sig på bl.a. kollektivtrafik. i sin krä-högre Detta tur
samordnat förhållningssätt.ettver

informationsutbyte harfrämja kommissionenFör upprättatatt en eu-
trafiklösningarinformationstjänst lokala på webbplatsenropeisk om
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kollektivtrafik på lokalbara ochwww.eltis.org, inte regio-tar uppsom
exempelvis:andra sakernal nivå också mångautan som

cykeltrafikgång- och
distributionstrafik

och trafikstymingväg-
trafikfinansiering av

trafikmiljöeffekter av

benchmarking lokala och regio-också s.k.stöderKommissionen av
främja förändring det behövs.för bl.a.nala närpersontransporter att

för fysisk planeringåtgärderutarbetasdettaUtöver även samtt.ex.
för lokala ochfinansieringsinstmmentanvända EU:smöjligheterna att

ekt.regionala trafikproj
vill drivakommissionenmycket detkonstaterarJag att av som

utvecklas.kollektivtrafiken bör Minhurmed påsammanfaller min syn
delar kom-följa och aktiv del iRikstrafiken börbedömning är taatt av

for trafiknät för"Ettaktiviteter inomkommandemissionens ramen
alla n

.

på 1998-2007kollektivtrajikprøgramNationellt väg

kollektivtrafik påförVägverkets sektorsansvarsyfte förtydliga vägI att
nationelltformuleratandra aktörersamverkan medhar verket i bred ett

trafik-med andradess samverkanpå ochkollektivtrafikprogram väg
slag.

kollektivtrafik påmarknadsandel förÖkadförMålet ärprogrammet
samhällsplanering,effektivaremellan aktörerna,samverkanökadväg,
och transportpoli-mellan kollektivtrafiksambandenkunskapÖkad om

kvalitet i trafi-ändrat beteende, högreattityder ochmål, ändradetiska
tjänstemänkollektivtrafik beslutsfattare,hoskunskapoch ökadken om

allmänhet.och
samarbete börjandetta ärI attprogrammet processenenanges

lokalt inationellt, regionalt ochsamverkanfortsatt bredpåbyggersom
konkurrenskraft. Arbetet innebärstärka kollektivtrafikenssyfte att en-

där olika aktörerkraftansträngningVägverketligt targemensamen
möjligasamverkar med andra iområden ochför störstasinaansvar

utsträckning.
aktiv roll dennaRikstrafiken bör inta iMin bedömning är att en pro-

börområde. Härvidpå dettafortsatta arbeteoch stödja Vägverketscess
trafikslagsövergripandeuppmärksamhet åtRikstrafiken särskilt ägna

kollektivtrafikbehandlarfrämstVägverketsfrågor eftersom program
pa vag.
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4.3 Mina förslag

förslag område syftarMina på detta främst till stärka resenäremasatt
ställning kollektivtrafiken ochi jag redogör huvudsaki för dem i kapi-
tel framhålla10. Utöver detta vill jag EG-kommissionens grönbok"Ett
trafkrzäljör "och de förslagalla i den och dessipresenterassom upp-
följning lades fram 1998.som

Kommunikationskommitténsl slutbetänkande SOU 1997:35 före-
slås följande åtgärder för stärka ställning i kollektivtra-resenäremasatt
tiken:

Inventera brister samordningeni mellan olika trañkslag0
Satsa på kvalitetsmätningar, rese-controllers och bättre han-sätt att0

kundklagomåltera
Förbättra informationen för funktionshindrade
Skapa kundtillvänd standard för bättre information med teknikny
Skapa nationellt söksystem förInternet tidtabellsinformationett
Inrätta Sverigenummen för trafikupplysningett gemensamt
Förbättra informationen för icke svensktalande
Satsa på Tågtaxi", "Busstaxi", Tågbil och Bussbil"
Förbättra vägvisningen till stationer och busstenninaler
Förbättra bytespunktema stationer och terminaler
Förbättra möjligheterna:

parkera för cyklister och bilisterattn
med bil hämta och lämnaatt resenäreri

med cykeln på tåget och bussenatt ta-
Förbättra informationen och servicen under på utbild-satsaresan,
ning all personal med kundkontaktav
Utarbeta och marknadsför resevillkor omfattar alla trafikmedel0 som
från dörr till dörr
Satsa på attitydpåverkan och marknadskommunikation0

förslagDessa bör enligt min tillämpligamening i delar kunna vara en
utgångspunkt i Rikstrafikens arbete. Mycket arbete återstår innan rese-

kan säkra på hela resekedjan omfattasnärema dessa åtgär-attvara av
der. Jag föreslår Rikstrafiken uppgifti följa och driva påatt attges upp
genomförandet dessa åtgärder då de goda utgångspunkter förutgörav
Rikstrafikens huvuduppgift verka för samordning den interregio-att av
nala kollektivtrafiken.

Jag föreslår också Rikstrafiken bör följa och aktiv del i delaratt ta
EG-kommissionens kommande aktiviteter inom för arbetetav ramen

med grönboken trafknätför"Ett alla
Vidare föreslår jag Rikstrafiken intar aktiv roll i och stödjeratt en

Vägverkets fortsatta arbete med det nationella kollektivtrañkprogramet



kollektivtrafiksystenz 1998: 14832 Ett samverkande SOU

trafikslagsövergripandeuppmärksamhetpå och särskiltväg ägna
trañkverk förtydligar börövriga sektorsansvarfrågor. takt medI ettatt

med dessa.överläggningarRikstrafiken äventa upp
syftar fullfölja Rikstrafikensåtgärder tillkonkretaAndra attsom

den interregionala kollek-för samordninghuvuduppgift verkaatt aven
IT-åtgärder vilka återkommer till i kapiteljagtivtrafiken olikaär
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Rollfördelning i5 upphandling av

interregional kollektivtrafik

Mina förslag:
Rikstrafiken bör ekonomiskt endast för sådan trafikta0 ansvar som
kan betraktas genuint interregional, dvs. endast relativti litensom
utsträckning frekvent och repetitiv och inte dagligär som avser ar-
betspendling dyliktoch
Eventuella upphandlingar interregional kollektivtrafik bör0 av annan
ske samverkan mellani berörda trafikhuvudmän och Rikstrafiken
En Rikstrafiken utarbetad nulägesbeskrivning och analys bör0 av
ligga till grund för överläggningar mellan Rikstrafiken och trafikhu-
vudmännen ansvarsfördelningen dem emellan i varje enskilt fallom
På grund de speciella geografiska och demografiska förhållande-0 av

i Sverige och på Gotland bör Rikstrafiken initiativ tilltana attnorra
särskilt studera den interregionala kollektivtrafikförsöijningen till

frånoch dessa områden initiera överläggningar på basissamt av en
sådan studie
Rikstrafiken bör i samråd med Godstransportdelegationen upprätta0

förslag till tydligare ansvarsfördelning vad gäller persontrafikför-ett
sörjningen och godstransportförsörjningen mellan Gotland och
fastlandet
Rikstrafiken bör i förekommande fall kunna inleda överläggningar0
med trafikutövare i syfte finna lösningar så bättre uppfyll-att att en
else de transportpolitiska målen kan nåsav

börRegeringen det lämpligt införa tidsbegränsadepröva är att0 om
eller allmän trafikplikt,avtal, s.k. tydligt reglerar de skyldighet-som

SJ för den interregionala persontrafikenensamrätt jäm-er som :s
bör förenade medväg vara
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Utgångspunkter1

Rikstrafiken skall upphandlaframgår kunnadirektivminaI trans-att
persontrafik. den transportpoli-interregional Imotiveradportpolitiskt

framgår bedömer1997/98:56 regeringenpropositionen prop.tiska att
kollektivtrafik uppgå till högstinterregional börupphandlingenatt av

beslutade denna del i enlighetRiksdagen iår.miljoner kronor875 per
förslag.med regeringens

offentliga åta-detdirektivfrågan i mina prövaJag attatt omanser
kollektivtrafikgäller upphandlingdet1994:23 ärgandet dir. när av

kollektivtrafikfor1997:734 visslagendefinierat dels om ansvarav
bedömninggodkänna regeringensbeslutriksdagensoch dels att avav

högstkollektivtrafik uppgå tillbörinterregionalupphandlingenatt av
år.kronor875 miljoner per

för-ochbeskrivning, bedömningarnedanståendekoncentrerarJag
kollektivtrafiken.interregionaladenslag kring

kollektivtrafikinterregionalmedVad menas

kategorierförenklat delas ikollektivtrafiken kannationellaDen treupp
trafiken sker på:avståndgeografiskagrundat på det

kollektivtrafikLokal
kollektivtrafikRegional

kollektivtrafikInterregional

kollektivtrafikLokal

trafik inombetraktahuvudsakkollektivtrafiken ilokala är attDen som
kommun,omland elleroch dess inommellaneller tätortentätort enen

kanstorstäderna,fall, framförallt iavstånd. I vissatrafik på kortadvs.
Lokaltrafik kommungräns.kortvägakollektivtrafiklokal över enavse

kollektivtrafi-lokalaDenockså ske länsgräns.kollektivtrafik kan över
Syftetfrekvent.ochden normalt repetitivkaraktäriserasken ärattav

tillfredsställa behovetdeltillkollektivtrafikenden lokalamed är stor att
förviktigden ocksåmotsvarande,arbetspendling ellerdaglig ärmenav

huvud-regleras ikollektivtrafikenlokalaserviceresor. Denochinköps-
persontrafik.kollektivför viss1997:734sak lagen ansvaromav
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Regional kollektivtrafik

Regional kollektivtrafik på i huvudsak trafikär sätt inom län,ettsamma
det trafik mellansig i län ellerrör tätorter trafik ioavsett tät-ettom om

omland, dvs. också i detta fall trafik på relativt korta avståndortemas
dock något längre i den lokala kollektivtrafiken. alltän I störremen

utsträckning dock regional kollektivtrafik sådan trafikär ägersom rum
länsgränser. regionala kollektivtrafikenöver Den karaktäriseras liksom

lokaladen kollektivtrafiken den normalt repetitiv och frekvent,ärattav
dock i något mindre utsträckning den lokala kollektivtrafiken. Syftetän
med den regionala kollektivtrafiken liksom med den lokala kollek-är
tivtrafiken till del tillfredsställa behovet daglig arbetspend-stor att av

Ävenling eller motsvarande. den regionala kollektivtrafiken regleras i
huvudsak lagen 1997:734 för kollektivviss persontra-av om ansvar
fik.

Interregional kollektivtrafik

Interregional kollektivtrafik betrakta trafik mellan län, dvs.är att som
trafik så långa avstånd och länsgränseröver det normaltöver inteatt
medger dagligt resande. Syftet med den interregionala trafiken är nor-
malt inte tillfredsställa behovet daglig arbetspendling elleratt mot-av
svarande.

Den interregionala kollektivtrafiken betjänar till delar tjänste-stora
och privatresenärer. Den interregionala kollektivtrafikenresenärer be-

står i huvudsak kommersiellt tillhandahållen trafik, ocksåav men av en
relativt andel jämvägstrafik upphandlar, färjetrafikenstor statensom
mellan Gotland och fastlandet också upphandlar ocksåstaten samtsom
i viss mån trafik tillhandahålls trafikhuvudmännen. Endastav som av

liten del den interregionala kollektivtrafiken dock skattefinan-ären av
sierad.

l statistik- och prognossammanhang delas trafik i dag i allmänhet,
och därmed också kollektivtrafik, vanligtvis i två kategorier: sådan
trafik överstiger tio mil och sådan trafik understiger tio mil.som som

förstnämndaDen benämns ofta interregional. Ett måttannatsom som
ibland används inomlänstrafik respektiveär länsgränsöverskridande
trafik. Ofta används också kombination begreppen så interre-atten av

kollektivtrafikgional definieras sådan kollektivtrafik läns-ärsom som
gränsöverskridande och överstiger tio mil.
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Kollektivtrafik nationsgränseröver

all kollektivtrafikmajoritetenövervägandeDen av som passerar na-
kommersiellbedrivsoch andra länder påSverigemellantionsgräns

basis.
lönsamheten intedär den kommersiellasträcka ärexempel påEtt en

Öresundsför-regionaltågstrafikenblivandeodelat positiv den överär
trafikdennadet uttryckts farhågorhåll harbindelsen. Från vissa attom

Rikstrafi-och detta bordeupphandlasbehövakan komma görasatt av
ochSverigekännedom regeringama itill minhar kommitken. Det att

administrativaför klara deöverläggningarDanmark inlett utatt pro-
för-Vad hartågtrafik komma igång. jagkanåterstårblem innansom

diskuterats hurocksåöverläggningarvid dessa ansvaretstått har det
regionalaländerna respektivede bådaimellanskall fördelas staten

företrädare.ochmyndigheter
Umeå ochbedrivs mellanfárjetrafikdenexempelEtt ärannat som

arbetsgrupptillsattharsvenska regeringarnafinska ochVasa. De en
färjetrafikenbehållaför närundersöka förutsättningarnaskall attsom

juliupphör den l 1999.free-försäljningentax
påregeringskanslietarbetet inomdet pågåendeanledningMed av

medslutbetänkandeåterkomma i mittjagdetta område att en meravser
gällerdetRikstrafikens rolloch förslag närbedömningsamlad om

nationsgränser.kollektivtrafik över

medfunktionsyften ellerOlika resor

kollektivtrafiken ytterligareidelamöjligtDet är att grun-grupperupp
kategoriindelningsådangeografiskt avstånd. Enpådat också änannat

del det gällerRikstrafikensförrelevant närjag upp-varaansersom
medsyftet eller funktionenpåtrafik grundashandling resan:av

Fritid
. Inköp, service
. skolaArbete,
. Tjänste. Övrigt
.

allaochsällanresorsåväl dagligakanFritidsresor resor somavse
sällan-såväl dagligakanInköps-/serviceresoravstånd. resor somavse

fråntill ochavstånd. Resorrelativt kortanormalt påoch sker ar-resor
såda-och påsträckaochdagligen pånormaltbete/skola sker sammaen
dag-normalt inteskerTjänsteresorske dagligen.de kanavstånd attna

dagligen.kan skeavstånd de intesådanaoftaoch attligen över
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5.2 Mina bedömningar

Ansvarsfördelning mellan trafikhuvudmännen och Rikstrafiken

Ur Rikstrafikens synvinkel jag frågan den exakta innebör-attanser om
den begreppet interregional kollektivtrafik tämligen irrelevantärav

det gäller upphandlingnär kollektivtrafik.utom Det dock inteärav
heller deti sammanhanget nödvändigt exakt definiera administrati-att

geografiska eller tidsmässiga criteria för fördelagränserva, attsom
mellan Rikstrafiken och trafikhuvudmännen.ansvar

En minimidefinition det gäller Rikstrafikennär upphandlad trafikav
bör dock enligt min mening, och med tanke på gällande lagstifining,

interregional kollektivtrafik åtminstone sådan trafikatt skerärvara som
mellan län, trafikdvs. länsgränser och så långaöver avståndöver att
den normalt medger dagligtinte resande.

När det gäller den lokala och regionala kollektivtrafiken ligger an-
dag huvudsaki i på de länstrafikansvariga i enlighet medsvaret lagen

1997:734 för viss kollektiv persontrafik. I de fall trafikenom ansvar
bedrivs länsgränser liggeröver på de aktuella länstrafikansva-ansvaret
riga Regeringen får efter framställan från trafikhuvud-gemensamt. en

landsting eller kommun meddela föreskrifterett samverkanman, en om
för trafikhuvudmännens trafik i olika län. För sådan persontrafik på
järnväg bedrivs trafikhuvudmän kan regeringen enligheti medsom av
förordningen SFS 1996:734 spåranläggningar beslutastatens attom
trafikhuvudmannen får bedriva persontrafik på i angränsandestomnätet
län, det kan den lokala och regionala trafikenantas därigenomattom
skulle förbättras för trafikanterna och detta inte leder till mindreett
effektivt utnyttjande spåranläggningama.av

Rikstrafiken bör enligt min mening inte för upphandlingta ansvar 4-
sådan interregional kollektivtrafik bedrivs kommersiell basisav som

eller trafikhuvudmännens försorg. Inte heller för trafik igenom som
enlighet med lagen för viss kollektiv persontrafik föremålärom ansvar
för regeringens föreskrifter samverkan för trafikhuvudmännens tra-om
fik i olika län eller för sådan persontrafik järnväg trafikhu-som av
vudman bedrivs länsgränser med regeringensöver tillstånd i enlighet
med förordningen spåranläggningar.statensom

bedömningMin dock det vad gäller trafikhuvudmännenär böratt
finnas samrådsskyldighet med Rikstrafiken i ovanstående fall.
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Speciella delar landetförutsättningar i vissa av

för transportpolitikenövergripande målet säkerställaDet är att en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för

och näringslivet hela landet. Oaktat detta detmedborgarna i min be-är
dömning, grundat på utredningsarbetet hittills, det speciellaråderatt
geografiska och demografiska förutsättningar två delari Sverige,av

Rikstrafikennämligen Sverige och Gotland. bör sitt inledandeinorra
arbete kunna klargöra det råder speciella förutsättningar förävenom

delar landet.andra av
trafikförsörjningen till och från delarinterregionala dessaDen av

landet redan dag angelägenhet för då bl.a.iär staten statenen upp-
tågtrafik till och farjetrañken mel-handlar interregional Sverigenorra

denlan och fastlandet. Min bedömning interregionalaGotland är att
dessa områden känslig för för-kollektivtrafikförsörjningen i är extra

lämpligtpåkallas därför detändringar Jag attstaten. anser voreavsom
arbete analyserade den interre-Rikstrafiken i inledande särskiltsittom

områden.kollektivtrafikförsörjningen till och från dessagionala
förhållandekaraktäriseras låg befolkningstäthet iNorra Sverige av

kommersiell basisgeografiska Förutsättningarnatill den attytan.
kollektivtrafik mellan de delarnaerbjuda interregional Sverigeavnorra

därför mindre goda mellan befolkningstäta delaroch de södra änär mer
landet.av

inrikesflyget framförallt i trafikenoch med avregleringen harI av
trafikutbudförändringar ochtill och från Sverige skett istoranorra

Även ochnattågstrañk mellan södrabiljettpriser. köpstatens norraav
förändringar.åren genomgått vissaSverige har de senaste

omöjligtdelar det in-Till skillnad från övriga Sverige är att resaav
användamed bil till och från Gotland sigterregionalt utan att avegen

Gotlandfärjetrafiken till fastlandet. i dettaupphandladeden ärstatenav
interregionaladet gäller denavseende helt beroende när tra-statenav

omdebatterad,Färjetrañkens kvalitet har längefikförsörjningen. varit
försöktillbaka har dock gjortsgäller restider. Sedan årbl.a. vad ett par

fartyg, tillmed snabbare bl.a. katamaran, möjlighet vä-en som gernya
katamaranensentligt snabbare restider. Under 1999 hög-ersätts av en

hastighetsfärja.
Gotlandstrafiken kännetecknas godstransportförsörjningenattav

hand persontrafikförsörj-traditionellt tillgodosetts i första änsnarare
till Gotland täcker intestatliga anslagen för transportstödningen. De

fastlandet,för persontrafik mellan Gotland ochkostnadenbara utan
godstransportförsörjningen.kostnaden for delarockså stora av
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kommersiellaDen kollektivtrafiken

trafikSådan tillhandahålls marknadens aktörer på helt kommer-som av
villkorsiella i dag helt och hållet de enskilda aktörernasär ochansvar

bedömningmin det bör så i fortsättningen.är även Jagatt attvara anser
Rikstrafikens roll den kommersiellt bedrivna kollektivtrafikengentemot

huvudsaki bör begränsas till följa kollektivtrafikmarlmadensatt ut-
veckling och för vissa samordningsinsatser. Rikstrafiken börsvara
dock kunna samverka med trafikutövama för komplettera kommer-att
siell trafik med upphandlad trafik syftei uppnå bättre måluppfyllelseatt

de transportpolitiska målen.av
det gällerNär den interregionala jämvägstrafiken litesituationenär

speciell jämfört med de andra trafikslagen, vilket framgår i kapitel 3
haravsnitt 3.3. Riksdagen beslutat SJ fortsättningsvis skall haävenatt

på interregional persontrafik järnväg kan bedrivasensamrätt påsom
kommersiella villkor. Detta betyder det finnsinte någon konkurrensatt
inom den interregionala jämvägstrafiken.

Jag har under utredningens gång erfarit det förändrade regelver-att 4-/
ket kring långväga busstrafik träder i kraft den 1 januari 1999som re-
dan har börjat få âterverkningar på SJ utbud interregional:s av person-

Äventrafik på kommersiella villkor. det gäller inirastrukturplane-när
ringens behov har erfaritjag dessa återverkningar kan betydaatt att
hittillsvarande det gäller den framtida tågtrafikennär kanprognoser

missvisande.vara
finnsDet med andra 0rd osäkerhet vilken trafik SJ istoren om som

framtiden sig kunna bedriva på kommersiella villkor och vilkenanser
trafik bör för.att staten taman anser ansvar

EG-kommissionen revidera Rådets förordning EEGattavser nr
1191/69 medlemsstaternas åtgärder i fråga allmän trafikplikt påom om
järnväg, och inreväg Kommissionen har för detta arbetevattenvägar.

konsortium konsulter i föreslagitengagerat ett vissarapportav som en
principer bör gälla vid avtal mellan allmänna och anbudsta-som organ

kollektivtrafikområdet. Kommissionens utgångspunkt införgare
detta den allmännaarbete trafikeringsplikten borde medatt ersättasvar
avtal mellan eller ansvariga myndigheter, och trafikutövare. Enstaten,

utgångspunkt finna gradvis introducera marknads-att sätt attannan var
krafter nationellai de kollektivtrafiksystemen samtidigt nätverks-som
integration bevaras. Detta menade skulle ske transparentman genom en
ickediskriminerande för tilldelning exklusiva rättigheter.process av

Ursprungligen det tänkt EG-kommissionen skulle framlagtattvar
färdigt förslag under hösten 1998. Enligt kommissionens tjänstemänett
dock förslaget fördröjt kommeroch iställetär tidigastatt presenteras

under våren 1999.
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konsultförslaget kan, detMin bedömning genomförs,är att om
relation Osäkerhetenstatsmaktemas tillvissa återverkningar i SJ. om
från eventuell nyordninghuruvida skall undantasjämvägama ären

mycketdock fortfarande stor.
kollek-kommissionen fört fram ståndpunkterUnderhand har attom

med hänvisning tillkonkurrens, dettivtrafik bör upphandlas i är,men
kommande regelverkettroligt detbl.a. subsidiaritetsprincipen, inte att

dockMöjlighet kommerregler kring detta.kommer ha tvingande attatt
upphandlinggenomföra iså önskarfinnas för de medlemsstater attsom

konkurrens.
trafik i framtidenosäkra bild vilken SJmycketGrundat på den över

förändringar-de möjligakommersiella villkorbedriva på samtattavser
bedömningdet minEEG 1191/69Rådets förordningi är att re-nrna

s.k.införa avtal, eller allmänlämpligtdetbörgeringen ärpröva attom
förskyldigheter SJreglerar detrafikplikt, tydligt ensamrättsom :ssom

förenade med.börpersontrafiken järnväginterregionaladen vara
tidsbegränsade.meningenligt minavtal börDessa vara

förstaförfarande; för det in-med sådantfördelarfleraJag ettser
trygghet hos såvälsannolikhet betydligtmed allfinner störresig en

för det andra detvarandra","vet har ärSJ närstaten var manmansom
koncentrerar sinagrad i dagsådant läge i högresannolikt SJ i änettatt

långsiktigtsådana sträckoregentrafiken påvad gäller årsomresurser
såväl Riks-betyder detför det tredjeföretagsekonomiskt lönsamma, a:

vil-bildbetydligt klararetrafikhuvudmännen fårtrafiken avensom
fjärde be-motiverad, för detupphandling verkligensträckorka ärsom

infrastiukturplane-såväl prognosarbetetosäkerheten ityder det att som
sannolikt minskar.ringen

fakta ochföreliggandegrundat påtotaltbedömningMin sett, un-
kollek-svenska utvecklingenhittillsvarandedendantaget SJ, är att

såvälframförstankarför defaller väl inomtivtrafikområdet somramen
lämnatsunderhandsinformationdenförslag ikonsulternasi somsom

tjänstemän.kommissionensav

förslagMina5.3

sådantrafikhuvudmännen ibörgnindprincipJag attatt varaenanser
upphandling,föremål förkollektivtrafiklänsgränsöverskridande ärsom

bas-ekonomisktupphandlar den, åtminstone etttaroavsett somvem
kategoriserasfunktion kansyfte ellerför de somresor varsansvar

avståndså koraoch sker på"arbete-skola"och att"inköp-service" som
ekono-Rikstrafiken börmöjlig.dyliktarbetspendling och tadaglig är

genuint in-betraktastrafik kanför sådanendastmiskt somsomansvar
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terregional, dvs. endast relativti liten utsträckning frekvent ochär re-
ochpetitiv daglig arbetspendlinginte och dylikt. Trafikhu-som avser

vudmännen har och med detta förslagi för sådan länsgräns-ett ansvar
överskridande kollektivtrafik föremål för upphandlingär ochsom som

lokal eller karaktär,regional medan Rikstrafikenär kompletterarav
denna passbiten i Om inget särskilt skäl talar detett system. emotsom
bör de upphandlingar inte genuint interregionala, och där trafik-ärsom
uppgiften alltså både lokal, regional och interregional, ske iär samverk-

mellan berörda trafikhuvudmän och Rikstrafiken. upphandlingarDean
trafik genuint interregional bör Rikstrafiken ef-är görasom avser som

samråd med berörda trafikhuvudmän och basispå samhälls-ter av en
ekonomisk analys.

Jag har kapitel konstaterat föri 4 odeladresenären äratt resan en
helhet där de administrativa ointressanta. föreslår där-gränserna Jagär
för Rikstrafiken förinom sitt uppdrag och de medel ståratt ramen som
till Rikstrafikens förfogande verkar för utökat regionalt samarbeteett
kring de trafiksystem byggts trafikhuvudmännen undersom upp av se-

år.nare
ansvarsfördelningEn mellan Rikstrafiken och trafikhu-närmare

vudmännen måste dock enligt min frånmening utgå den nulägesbe-
skrivning och analys kollektivtrafikutbudet det visions- ochsamtav
scenariearbete Rikstrafiken bör inleda sin verksamhet med ochsom

jag beskriver kapiteli 12. Den nulägesbeslcrivning och analys samtsom
de visioner och kommer framscenariema deni börsom processen
kunna ligga till grund för överläggningar mellan Rikstrafiken och tra-
fikhuvudmännen ansvarsfördelningen dem emellan enskilti varjeom
fall.

På grund de speciella geografiska och demografiska förhållande-av
i Sverige och Gotland bör Rikstrafiken initiativ tillta attna norra

studera den interregionala kollektivtrafikförsörjningen till ochnoggrant
från Sverige respektive Gotland. Eventuella förändringar dennorra av
trafik i dag upphandlas och andra relevanta frågor bör blistatensom av
föremål för överläggningar mellan Rikstrafiken, kommersiella trafik-

trafikhuvudmän, länsstyrelser och andra lämpligautövare, påparter
Ävenbasis sådan studie. andra delar börSverige kunna kom-av en av

ifråga för liknande studier.ma
RikstrafikenJag föreslår också i samråd med Godstransportdele-att

gationen förslag till tydligare ansvarsfördelning vad gällerupprättar ett
persontrafikförsörjningen och godstransportförsörjningen mellan Got-
land och fastlandet.

Om den interregionala kollektivtrafiken bedrivs på kommersi-som
ella villkor på enskild sträcka inte i tillräcklig utsträckning bidrar tillen

uppfylla de transportpolitiska målen, bör Rikstrafiken kunna inledaatt
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trañkutövama syftede aktuella i finnaöverläggningar med lös-att
uppfyllelse de transportpolitiska målenbättre kanningar så att aven

Rikstrafiken upphandlar komplette-lösningsådan kannås. En attvara
trafik.rande

lämpligt införa tids-detföreslår regeringenJag ärprövar attatt om
trañkplikt, tydligt reglerar deeller s.k. allmänbegränsade avtal, som

persontrañkenför den interregionalaskyldigheter SJ ensamrättsom :s
med,bör förenadepå järnväg vara
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Principer6 för upphandling av

interregional kollektivtrafik

Mina förslag."
Som modell för Rikstrafikens upphandlingar bör förstai hand väljas0
nettoupphandling

funktionellEn upphandlingsmodell bör utvecklas och introduceras0
Rikstrafiken bör tillsammans med bl.a. KFB initiera FoU-insatser0

bidrar till utveckla funktionell upphandlingsmodellattsom en
Rikstrafiken bör bemyndigas teckna slutligt avtal med vald trafi-att0
kutövare detta behöver underställas regeringen för god-utan att
kännande
Riktmärket för avtalslängden bör fem år med möjlighet till så-0 vara
väl kortare längre avtalsperiodersom
Ledtid lämnas till vald trafilcutövare innan trafikstart bör0 som vara
åtminstone månader, tolv eller längregärnasex
Rikstrafikens upphandlingar bör så långt möjligt hänsyn till0 ta
eventuella samordnings- och/eller stordriftsfördelar
Rikstrafiken bör kunna bidra med medel till regional trafik0 som
upphandlas trafikhuvudmännen den interregionala trafikför-av om
sörjningen på så kan förbättrassätt
Rikstrafiken bör vissa falli kunna använda de medel står till0 som
förfogande till upphandling trafikän det effekti-annat ettav om

bidrar till densätt interregionala trafikförsöijningen kanattvare
förbättras
Avgränsningar Rikstrafikens upphandling bör bli föremål för0 av
överläggningar mellan Rikstrafiken och de länstrafikansvariga och
deras huvudmän
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Utgångspunkter1

kollektivtrafikOffentlig upphandling av

enligtoffentlig upphandling kollektivtrafik sker i konkurrensAll av
offentlig upphandling. Därtill finns ytterligarelagen 1992:1528 om

särskilda be-bestämmelser reglerar stöd till landtransporter samtsom
flygtrafik. direktiv 95/18/EGför upphandling bl.a. rådetsstämmelser av

förordningama EEG. 349/83 13/92 EEG,1191/69 EEG, samtsamt
38/93 EEG.

för upphandling kollek-används dag två principerhuvudsak iI av
allra flesta fallTrafikhuvudmännen tillämpar i detivtrafik i Sverige.

underför anbudstagaren garanteradintäktsnivåns.k. bruttoavtal där är
s.k. nettoavtal inne-upphandlar däremot enligtavtalstiden. Staten som

för anbudstagaren, dåockså riskerfrihetsgraderhåller fler störremen
skulleförlust han haanbudstagaren för denbara kompenserarstaten

affärsrisk.helt anbudstagarens Iskulle bedrivas påtrafikengjort om
upphandlastrafikslag skallvalet vilketallmänhet dockgörs avav som

anbudsförfrågan gårbeställaren innan ut.

Bruttoupphandling

för trafiken ianbudstagarens intäktbruttoupphandling reglerasVid av-
Möjlighetenenheten och anbudstagaren.upphandlandedental mellan

anbudstagaren harkostnadernalönsamheten ligger iregleraatt som
viss kontroll över.

delen de-trafikhuvudmännen itillämpasprincip störreDenna avav
påUpphandlingen byggersåväl buss- tågtrafik.upphandling somras av

utbud.detalj definierar kvalitet ocheller mindre ibeställarenatt mer
med avseende kva-relativt detaljeradeAnbudsunderlagen kan göras

Även avtalenbyggas in ioch incitament kanvitenlitetsaspekter m.m.
avtalade kvaliteten i trafi-uppnå denanbudstagarenför stimulera attatt

ken.
begränsad till kostna-risken för anbudstagarenekonomiska ärDen
avtalet Möjlighe-vilken intäktförhanddå denne påderna vet ger.som

försökaendastanbudstagarenlönsamhet haröka sin attten att genom
anbudsta-kostnadsposterdeför trafiken. Enkostnadenminska somav

personalkostnadema. Detdet sammanhangetpåverka ikan ärgaren
kollek-arbetssituation inompersonalensexempel på hurfinns många

kostnader.minskadeförsämrats i jakten påårentivtrafiken de senaste
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Nettoupphandling

Vid nettoupphandling står anbudstagaren för hela den ekonomiska risk-
alltså såväl för kostnader intäkter. Nettoupphandling medfören, som

också anbudstagaren kan frihet vad biljettpriser,att störreges en avser
tidtabeller Denna princip har inbyggt incitament i det faktumettm.m.

antalet ökar, ökar också intäkterna och därmedresenärer denatt om
Åvinst anbudstagaren trafiken. andra sidangör står anbudstagaren

också for risken beträffande sådana faktorer han kan påverka.
Modellen överlåter mängd faktorer kan påverkasstörre tillen som

Ävenanbudstagaren. dennai upphandlingsmodell kan dock vissa
baskrav ställas från beställarens sida.

I bl.a. Helsingborg, Varberg och Sundsvall har trafikhuvudmännen
gjort vissa försök med nettoupphandling enligt uppgift slagit välsom

Vid samtal med SLTF har jag erfarit trenden går trafik-ut. att mot att
huvudmännen i allt utsträckning kommer söka frånsig brutto-större att
upphandling nettoupphandling högrei gradmot uppmuntrarsom an-
budstagama aktivt arbeta för fler och nöjdaatt resenärer.mer

Mina6.2 bedömningar

Bruttomodellen

Om Rikstrafiken skulle välja upphandla enligt bruttomodellen skulleatt
det Rikstrafikeninnebära förhandpå eller mindre i detalj plane-att mer

den kollektivtrafik bedrivsinte de kommersiella aktörernarar som av
eller inte bedrivs trañkhuvudmännensi försorg och statensom som
därför skall upphandla.

Jag problemet med sådan administrativ planeringsmo-attanser en
dell lösningarna riskerar bli schablonartade,är dvs. Rikstrafi-att att att
ken för underlätta sin planering väljer lösningar eller kombina-att egen
tioner lösningar inte hänsyn till faktiskade förhållandena itarav som
olika delar landet och för det aktuella trafikförsörjningsproblemet.av

planeradIngen verksamhet har heller tillgång till perfekt informa-
kan ligga tilltion grund för beslut. Det finns dessutom risk attsom en

bruttoupphandling inte i tillräcklig utsträckning skulle hänsynstor taen
anbudsgivamastill erfarenheter och kunnande.egna
Möjligheterna i förväg heltäckande samhällsekonomiskagöraatt

bedömningar förutbestämd trafiklösning i jämförelse med andraom en
potentiella lösningar bedömer jag små, då det alltid kan misstänkassom

det finns bättre alternativ kommitinte fram planeringspro-iatt ett som
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Detta gäller möjligheten i förväg bedömaäven förut-attcessen. om en
bestämd trafiklösning i jämförelse med andra potentiella lösningar på
bästa bidrar uppfyllatill de transportpolitiskasätt målen.att

bruttoupphandlingEn kräver också hos Rikstrafikenstora resurser
for planering förutbestämda trafiklösningar, vilka riskerar inte bliattav
tillräckligt flexibla och hellerinte tillräckligi utsträckning hänsyn tillta

verkliga behov.resenäremas

Nettomodellen

Upphandling enligt nettomodellen används i dag bl.a. deni statliga
upphandlingen företagsekonomiskt olönsam interregional persontra-av
fik på järnväg. detta fall trafikslagetI valt förhandär attutan en
prövning gjorts andra trafikslag effektivarepå skulle klarasättettom

trañkförsörjningsproblemet.det aktuella
anbudFör in så god kvalitet förmöjligt ochatt attav som upp-

handlingen skall kunna ske i så god konkurrens möjligt förfråg-ärsom
Ävenningsunderlagets utformning mycket viktig. nettoupphand-i en

ling kan Rikstrafiken till del in anbuden den önskvärda rikt-istor styra
ningen.

Anbudsgivama har dock relativt frihet utforma trafiksys-stor atten
och vad biljettpriser, tidtabeller nettoupphandlingEntemet avser m.m.

kräver inte Rikstrafiken själv detalj utformar trafiklösningariatt utan
istället lägger delar sina på och analyseravärderastörre attav resurser

anbudsgivamade presenterade trafiklösningarna.av
bedömningMin de lösningar anbudsgivama väljerär att attsom

kommer hänsyn till verkliga behov.presentera att resenäremasta stor
finnsDet enligt min också anledningmening anbudsgivamaatt tro att

kommer hänsyn till de faktiska förhållandena olika delarita stor av
landet och vad gäller det aktuella trafikförsörjningsproblemet.

Funktionell upphandling

funktionell upphandlingEn kan i såväl bruttomodellengöras netto-som
funktionellmodellen. En upphandling innebär upphandlingen inteatt

förutbestämt trafikslag mellan ochA B iställetett utan tra-avser avser
mellanfikförsörjning ochA B. Möjligheterna funktionellagöraatt rent

nettoupphandlingar där anbudsgivama helt fritt utformar trafiklösningar
bedömer jag dock, åtminstone inledningsskede, mindrei godaett som

det alltid finns aspekterdå främst samhällsekonomiskt, socialt och-
betingadepolitiskt har anledning beaktainte anbudsgivama iattsom-
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anbudsitt med mindre dessa klart och tydligt förfrågnings-iatt anges
underlaget.

funktionellEn upphandling skulle innebära Rikstrafikenatt upp-
handlade kollektivtrafikförsörjningviss på sträcka eller kombi-en en
nation sträckor, överlät valet trañkslag och denattav men man av
praktiska utformningen trafiksystemet till anbudsgivarna baserat påav
mål och förutsättningar finns angivna i förfrågningsunderlaget.som
Exempel på sådana förutsättningarmål och kan den erbjudnaattvara
trafiklösningen så långt möjligt når till de transportpolitiskasom upp
målen eller den erbjudna trafiklösningen skall innehålla vissatt tra-en
fikslagsmix.

Min bedömning funktionell upphandling kombinationär iatt en
med nettomodellen har så många fördelar, inte minst därför markna-att
dens aktörer möjlighet tillvara sina erfarenheter och kun-sittatt tages
nande på området, den så långt möjligt bör ligga till grund föratt som
Rikstrafikens upphandlingar.

Frågan hur bl.a. anbudsunderlagen bör utformas och utvärderasom
där olika trañklösningar med olika egenskaper ställs varandra börmot
dock diskuteras vidare med olika aktörer på området. bedömningMin

därför det kommer krävas olikaär utvecklingsinsatseratt att typer av
för förfina denna modell. Jag i mitt slutbetänkandeatt åter-attavser
komma med fördjupad diskussion detta.en om

Avtalstidens längd

När det gäller upphandling trafik avtalens längd central fråga,ärav en
dels för överhuvudtaget bärkraftigain anbudatt också för att-men
vid nettoupphandling anbudstagaren ekonomiska möjligheter attge-
klara åtagandet.av

Avtalet beträffande den upphandlade flygtrafiken mellanstatenav
Östersund och Umeå löper dagi 30 månader, de gällande avtalen för

köp interregional persontrafik på järnväg mellanstatens år ochettav
18 månader. Tidigare avtal har löpt till fem år. Avtalet mellan sta-upp

och Destination Gotland Gotlandstrafiken inte tidsbestämtten ärom
löper tills vidare med års uppsägningstid respektiveutan ett part,av

dock minimitiden för uppdraget år.är sex
Korta avtalstider beställaren möjlighet snabbt förändra utbu-attger

det efterfrågan skulle förändras, kan ocksåresenärernaom men av
upplevas instabilt. Oavsett avtalstidemas längd ställer LOUsom samma
krav på utvärdering enligt huvudregeln affärsmässighet.om

Långa avtalstider beställaren mindre möjligheter till förändring-ger
under avtalstiden efterfrågan skulle förändras detta inte görsar om om
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Åtydligt andra kanredan avtalet. sidan den relativai stabilitet som
finns i längre avtalstid trafikutövaren incitament självatt görageen

Ävenjusteringar efterfrågan skulle förändras.i utbudet resenärernaom
känslan stabilitet.uppskattar För kunna förändra transportvoly-attav

under längre avtal tillämpas del trafikhuvudmänneni denmen en av av
frivolym,upphandlade trafiken dag s.k. dvs. med vil-i procentsatsen

mellanken volymen kan förändras trañkåren avtalet behöverattutan
sägas upp.

trafiklösningar ställer också olika krav avtalstidemas längdOlika på
Framföralltför skall kunna erhållas. busstrafik och sjötra-bra anbudatt

fik och kan, åtminstone snabbt kommatämligen flexibla i teorin,är
upphandling. kan avvecklingfattats Lika snabbtigång beslutnär om en

ske vid avtalstidens slut.
Även avtalstidensupphandlingsmodell ställer olika kravvalet av

hållasenligt bruttomodellen kan avtalstidemalängd. upphandlingI en
beställa-ekonomiska risken allt väsentligt bärsdå den irelativt korta av

nettomodellen den ekonomiskaupphandling enligt bärs dockIren. en
viss tids-varför kraven räntabilitetrisken anbudstagaren över enav

oftaavtalstidema blir längre.period gör att

konsumentaspekter vid upphandlingBeaktande av

kollektivtrafik krävs god kunskapupphandlingVid resenä-omenav
anbudsunderlag kan inne-preferenser. Rikstrafikensbehov ochrernas

miljöaspekterkomfort, biljettpris,avseende säkerhet,fatta kriterier t.ex.
ställasVidare kan krav påforoch kvalitetövrig resenärerna. att ettt.ex.

erbjuds.sittplatservisst antal
konsumentemas/resenäremasbör utarbetas för hurOrdnade former

kan företrädarevid upphandling. Blandkan tillvaratasintressen annat
uttryck for konsu-för bevaka ochnätverk involverasför lokala att ge

tillvara konsumentintressenresenärsintressen. Ettoch sätt att tament-
anbudsunderlag inne-Rikstrafikenskan låtavid upphandlingen attvara

informationkomfort, biljettpris,avseende säkerhet,fatta kriterier t.ex.
föroch kvalitetmiljöaspekter övrig servicetill konsumenten, samt re-

Övriga sammanhangbeaktas i dettaaspekter kan ärsenärerna. som
samordning med andraefterlevnad tidtabeller,tidtabeller, tra-t.ex. av

förtillgänglighet tillochfikslag, dimensioneringen utrymmen rese-av
cafeterior,toaletter, kiosker,sittplatser, hytter,dvs. restaurangernären,

Även Rikstrafikens arbete.utvecklas vidare idessa aspekter börm.m.
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6.3 Mina förslag

Principer för Rikstrafikens upphandlingar trafikav

mina direktiv framgårI "Rikstrafken skall efteratt: sträva minime-att
kostnaden för den upphandlade trafiken. Alternativa trafiklösningarra

bör därför systematiskt utvärderas och jämföras. Rikstrafiken skall
kunna upphandla trafik oberoende trafikslag. "Att Rikstrafiken skallav
minimera kostnaden för den upphandlade trafiken tolkar jag attsom
Rikstrafiken i sina upphandlingar skall anbud enligt altemativre-pröva
geln i LOU det ekonomiskt fördelaktiga anbudet vinneratt mestom
och efter så låga administrationskostnadersträva möjligt.att Ensom
central fråga i det sammanhanget blir då vilketi led i upphandlingspro-

systematisk utvärdering och jämförelse skall göras.cessen en
Jag svårigheter i uppfylla ovanstående krav i bruttoupp-attser en

handling riskera trögheter i upphandlingsprocessenutan att och höga
administrationskostnader. Jag därför administrativt styrdattanser en
bruttoupphandling normalt inte bör väljas upphandlingsmodell vadsom

Rikstrafiken.avser
Jag nettoupphandling lättare kan uppfyllaatt ett sättanser en

ovanstående krav samtidigt administrationskostnadema bör kunnasom
hållas på relativt låg nivå. föreslårJag därför denna modell iatten
första hand bör väljas modell för Rikstrafikens upphandlingar. Minsom
uppfattning sådan lösning bäst bör kunnaär bidra tillatt utvecklaatten
kollektivtrafiken synvinkel. Erfarenheternaresenärens nettoupp-ur av
handling, där trafikslaget förutbestämt, såär goda Rikstrafi-är attpass
ken redan från börj bör använda sig den i sina upphandlingar.an av

En systematisk utvärdering och jämförelse mellan anbud underlättas
Ävenflera alternativ finns jämförelseratt med. kravetgöra påattav

upphandling trafik oberoende trafikslag uppfylls enligt minav av me-
bästning kombinera ihop de lämpliga lösningarna frånatt mestgenom

fall till fall utgående från de mål och förutsättningar i för-som anges
frågningsunderlaget.

Då kunskaperna och erfarenheterna upphandling kollek-om av av
tivtrafik i enlighet med funktion i dag inte tillräckliga, föreslår jagär att
Rikstrafiken gradvis introducerar funktionell upphandling, där valeten

bl.a. trafikslag överlåts till anbudsgivama baserat på mål och förut-av
förfrågningsunderlaget,sättningar i liksom Rikstrafiken tillsammansatt

med bl.a. initierarKFB FoU-insatser bidrar till utveckla denattsom
funktionella upphandlingen.

föreslårJag Rikstrafiken så det bedöms möjligt intro-att snart som
funktionellducerar upphandling i kombination med nettomodellen.en
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fördjupad diskussion dettamed i mittåterkommaJag att omenavser
slutbetänkande.

bli aktuellt förenligt LOU kanupphandlingsförfarandeVilket som
nettoupphandling fårförinomanvända sigRikstrafiken att enav ramen

till fall.från fallvisa sig
upphandlingarkollektivtrafik kan i deför köp vissDelegationen av

valdaavtal med denteclcna preliminäragenomför endastdagisom man
underställasdärefterpreliminära avtal måstetrafikutövaren. Detta rege-

Rikstrafiken bör bemyndigasgodkännande. Jagför attringen attanser
detta behövertrafikutövaremed valdavtalteckna slutligt utan att un-

också kunnaSådana avtal börgodkännande.förregeringenderställas
finner lämpligttidsperioderdetecknas utan attparternaöver rege-som

utvecklar detta itillstånd till detta. Jaglämna närmarebehöverringen
kapitel 13-14.

Rikstrafikenlängden för de avtalriktmärke förJag att ett somanser
tidtillräckligt kortfem år. Detupphandlad trafik kanför ärtecknar vara

såväldetbeställaren samtidigtflexibilitet förgodför att gersomge en
dockstabilitet.tillräcklig Det ärleverantörernaresenärerna ensom

såväl kortareriktmärke,skallfem årobserveraviktigt ettattatt vara
skulledettaförekommaskall kunnaavtalstiderlängre vara meromsom

s.k.avtalförlängamöjligheternaLikaså bör att op-gynnsamt. genom
tillvara.tion tas

trafikutöva-valdatill denbör lämnasden ledtiddet gällerNär som
åtminstonetrafik denupphandlad börförtrafikstartinnan sexvararen

trafik-valdabehöver dentideller längre. Dennatolvmånader, gärna
eventuellttrafikstart vad överta-förberedahinnaförutövaren att avser

fordonhyravad gällerexisterande avtalpersonalgande samt avavav
m.m.

möjligt börlångtupphandlingar såRikstrafikens taJag att somanser
kanstordriftsfördelaroch/ellereventuella samordnings-tillhänsyn som

dessaDefinitionentrafiksystem.upphandling systemfölja avavgenom
ochtrafikhuvudmännentrafikutövama,bl.a.olikakan parter,göras av

beakta förutsättning-det viktigtsammanhangetdetRikstrafiken. I är att
oli-så integod konkurrensupphandlingen kan ske iför attatt enarna

uppstår.monopolsituationellergopol-
trafikregionalmedel tillbidra medocksåRikstrafiken bör kunna

trafikför-interregionaladentrafikhuvudmännenupphandlas omavsom
fallRikstrafiken i vissabörLikasåkan förbättras.såpåsörjningen sätt

upphand-tillförfogandetillmedel står änanvända dekunna annatsom
till den interregio-bidrardet effektivaretrafik sätt attling ettomav

IT-åtgärder.förkan förbättras,trafikförsörjningennala t.ex.
medsamverkakunnaRikstrafikenskallupphandling trafikVid av

anbudsgivning-deltarsjälva iförutsatt de intetrafikhuvudmännen, att
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för så långt åstadkommamöjligtatt samordnad trafiken, som en som
underlättar för från dörr tillresenärerna dörr. Rikstrafikenatt börresa
också samråda med länsstyrelserna för på så integrera denatt sätt upp-
handlade trafiken med de länsvisa infrastrukturplanema.

Lokala många falli den förstautgör eller delensista in-resor av en
terregional därförDet viktigt den Rikstrafikenär upphand-attresa. av
lade trafiken inte viktig del irestpost utan ettses som en som en sam-
verkande kollcktivtrafiksystem, knyter regioner i kombi-som samman
nation med kommersiell trafik och trafikhuvudmännens lokala och re-
gionala trafik. En exakt avgränsning vad Rikstrafiken skallmer av
upphandla eller hur Rikstrafiken eventuellt skall medverka till trafikhu-
vudmännens upphandlingar bör bli föremål för överläggningar mellan
Rikstrafiken och de länstrafikansvariga och deras huvudmän.
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7 Medverkan i

infrastrukturplaneringen

Mina förslag."
Rikstrafikens roll i infrastrukturplaneringsprocessen bör0 attvara
bidra med visioner och scenarier troliga utvecklingsvägaröver för
kollektivtrafiken sin helheti
Rikstrafiken, SIKA och trafikverken bör tillsammans för0 svara en
strategisk bedömning kollektivtrafilcrelaterade infrastrukturin-av
vesteringsbehov
Rikstrafiken skall kunna underlag for analys hur anslagen0 ge en av
till Banverket respektive Vägverket årligen borde fördelas ettur
kollektivtrafikperspektiv
Rikstrafiken bör följa och utvärdera ingångna avtal0 störreupp om
trafiksystem administrativt stöd förutgöra desamt särskilda för-
handlingspersonema i deras förhandlingsuppdrag

l Utgångspunkter

I mina direktiv framgår jag skall analysera vilken roll Rikstrafikenatt
bör ha i planeringsprocessen med avseende på investeringar i in-
frastrukturen. Bakom detta ligger bl.a. statsmaktemas önskemål attom
på bättre hittills varit falletett sätt än koppla ihop beslut infrastruk-om
turinvestenngar med bedömningar förväntad trafikering. I denav
transportpolitiska propositionen uttrycks detta så kopplingen i plane-att
ringsprocessen mellan investeringar i infrastrukturanläggningar och den

trafikeringen dessa anläggningar bör stärkas. Detta speci-senare ärav
ellt påtagligt vad investeringar i järnvägens infrastruktur. harJagavser
i kapitel redogjort for5 den osäkerhet utifrån marknads-mässigastora
krav och politiska förutsättningar dagi råder lcring vilken trafiksom

SJ framtideni sig kunna bedriva med den harensamrättsom anser man
vad gäller kommersiell interregional trafik och vilken trafik man anser

och trafikhuvudmännen bör för.att staten ta ansvar
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Kopplingen mellan trafik och infrastruktur

infrastruktur baserarBeslut investeringar i sig samhällsekono-om
kalkyler där det samhällsekonomiskamiska nettoresultatet kalkylen,i

nettonuvärdeskvoten,dvs. används jämförelsegrund mellan olikasom
alternativa lösningar. den samhällsekonomiskaI kalkylen ingår också
det företagsekonomiska resultatet för tänkt trafikutövare beräk-en som

schablon.efter viss Detta företagsekonomiska saldo kannas en vara
infrastrukturinvesteringensstarkt negativt samhällsekonomiskaattutan

kollektivtrafiksaldo behöver det. I praktiken innebär detta påattvara
endast kommer till Företagsekonomiskakommersiell basis stånd detom

trañkutövaressaldot befinns positivt enskild perspektiv ellervara enur
initialskede kan bära förlust för trafikentrafikutövaren i iettom en som

skede förväntas leda till vinst. antal fall harI in-ett ett storasenare
genomförts företagsekono-frastrukturinvesteringar negativttrots ett

samhällsekonomiska kalkylen, detta gäller framföralltmiskt saldo i den
jämvägsrelaterade Sådanainvesteringar. investeringar ärsom sam-

det Företagsekonomiska saldothällsekonomiskt lönsamma, därmen av
bör genomföras det från förstatrañkeringen negativt naturligtvisär om

början bedriva ellerframgår någon aktör sigatt tar attansvar upp-
handla trafik.

syfte undvika felsatsningar vad gäller infrastrukturen harI att rege-
den transponpolitiska propositionen uttalat inga investe-ringen i att

utfastelse finns för trafik tillbör ske inte kommer stånd.ringar attom
samhällsekono-infrastrukturinvesteringar grundatPlanering påav

framtidamiska bedömningar och kvantitativa den ut-prognoser om
respekt för de osäkerheter dettavecklingen måste medgöras stor som

för det första fångar de samhällsekonomiska bedömning-med sig. För
aspekter borde ligga till investerings-alla grund förinte somarna upp

andra finns det också begränsningar kvantitativabeslut, för det i de
möjligheter fånga oväntade förändringar iatt upp om-prognosernas

påverkar exempelvis efterfrågan och utbud trafik.världen Denavsom
samhällsekonomiska kalkylen bara del brett beslutsunderlagär ettaven

infrastruktur.föreligga varje beslut investering ibör omsom

Varför planering

orsaken finns långsiktig plane-viktigaste till det sedan längeDen att en
ledtidenför infrastrukturinvesteringar det faktumringsprocess är att

från till färdigställd investering lång.idé är
innebär bild åtgärder skallplanera sigAtt göraatt av genom-en som

framtiden. verk-önskad skall uppnås i Hurföras för situationatt enen
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samhet utvecklas tiden beror dels påöver faktoreryttre verksam-som
heten själv inte rår dels följderna denöver, planeringen.av av egna

Det vanskligt med någonär gradstörre säkerhet förutseatt ut-av en
veckling i det långa tidsperspektivet. En vanlig metod ändå tecknaatt

bild vad framtiden kan föra med sig använda sigären attav av scena-
rietelcniken. Scenarierna består normalt rimlig bild vadav en av som
kan tänkas inträffa olika omvärldsfaktorers utvecklingsmöjligheterom
kombineras på olika Med scenariernasätt. grund går det sedan attsom
härleda möjligheter och risker i de framtidssatsningar själv villman

Scenariergöra. dock inte någon entydig vägledning inför plane-ger
ringsprocessen. De avvägningar måste i beslutsfattandet skergörassom
utifrån sammanvägningar av:

vad vill uppnå visionman
bedömningar möjligheterna fullfölja beslutade åtgärderattav
risker förknippade med negativ utveckling opåverkbara faktorerav

Den första punkten visionen grundläggande för planeringen.är Med- -
klar uppfattning vad vill uppnå kan Verksamhetsmål på lången om man

sikt tydliggöras. Planen anvisar utvecklingsväg, eller utvecklingsvä-en
skall följas för målen skall kunna nås. Den bygger för-att pågar, som

utsättningar omvärldens utveckling förutsättningar oña for-om som-
muleras utifrån sammanvägningar tillgängliga scenariebeskrivning-av
ar.

örhandlingslösningarF avseende trafiksystem

delEn beslut vad gäller investeringar i infrastruktur baserar sig på för-
handlingar trañksystem. Exempel på sådana de storstadsöver-är treav
enskommelsema.

Den statliga insatsen består ofta tillsätter särskildatt statenav en
förhandlingsperson med uppgift sluta avtal mellan sidanatt sta-ena

i fonn eller flera trafikverkten och på andra sidan lokalaett ochav re-
gionala företrädare.

Avtalen ofta långa tidsrymder under vilka omvärlden hinneravser
förändras så mycket förändringar i avtalen ibland blir nödvändiga.att
Ibland slutar detta med tillkallar förhandlingspersonatt staten en ny

får förhandla avtalet. fallI vissa faller avtalen helt. Jag harsom om er-
farit det i dag inte finns någon kontinuerlig uppföljningatt och utvärde-
ring avtal ingås på detta vilket kan förklarasätt, den relativtav som
ringa framgång denna modell rönt.
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bedömningar7.2 Mina

flexibilitet och fånga förändringargradEtt insätt störreatt av uppen
sammanhanget utsträck-i omvärlden relevanta i i störreär attvoresom

deloch scenariebyggandening använda visionersig som en av pro-av
föregår investeringsbeslut.cessen som

hur väl dagensinfrastrukturplaneringen det betydelse in-I är storav
felinveste-lång tid år och hurvesteringar står sig 50-100över en - -

hantera beslutssituation krävskan undvikas. sådanringar För ettatt en
beakta olikaBl.a. måste istrategiskt förhållningssätt. processenman

omvärlden och olika alternativ des-utvecklingsinriktningar i pröva mot
mellan olikapå prioriteringen tidsmässigtStrategin bör svaretsa. ge

och scenariebyggandebedömning visionerprojekt. Min ärär ettatt
insiktsådan då de bl.a. kanlämpligt hjälpmedel i process, ge omen

påverkaspåverkas och vilka inte kankanvilka faktorer som mensom
behöver skapas.där handlingsutrymme

fårscenariebyggande de intevisioner ochaspekt påEn viktig är att
utformas gång förföreteelser eller de kanisolerade inteatt enses som

med exempelvisgrund för vidare arbetealla för användassedanatt som
del dende integrerad iIstället bör utgöra process somenprognoser.

investeringsbeslut.leder fram till
infrastruk-och scenarieteknik iarbeta med visions-tillMotivet att

skulle enligt min mening kunnaturplaneringsprocessen att:vara
ocholika framtidsbedömningarosäkerhetema iinsikt mot-0 omge

belystafrågor blir ensidigtverka att
omvärldsförändringamas betydelseinsikt omge

förhållningssättbetydelsen strategisktinsikt ettavge om
planeringskall basera sinunderlag till andravidare parterett somge

infrastrukturplaneringenpå
inflytandet planeringsprocessendemokratiskaförstärka det över0

debatt kring frågornastimulera tillattgenom

förhandlingspersoner-trafiksystem, måsteförhandlingarVad gäller av
byggakompetens de själva besitter,flesta fall, dende allrai oavsettna

fullfölja uppdraget. bedömerför kunna Jagstödkompetens attattupp
utvärdera ingångnaRikstrafiken följa ochlåtadet lämpligt att uppvore

för de särskilda förhandlingsper-stödadministrativtavtal utgörasamt
också Riks-bedömningförhandlingsuppdrag. Minderasi är attsönerna

kollektivtrafikfrå-expertkunskap ibidra medrollentrafiken bör attges
trafiksystem.utfommingenvid avgor
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7.3 Mina förslag

föreslårJag Rikstrafikens roll i infrastrukturplaneringsprocessenatt blir
bidra med visioner och scenarieratt troligaöver utvecklingsvägar för

kollektivtrafiken i helhet.sin I arbetet med dessa visioner och scenarier
bör också bedömningar marknadsrelateradegöras förändringar hosav
trañkutövare i sin kan leda till förändringartur utbudetm.m. som av av
kollektivtrafik. det följerAv arbetet mäste genomförasatt i samråd med
marknadens aktörer, exempelvis referensgrupper ellergenom motsva-
rande.

En vision eller scenario kan i bästa fall bidraett med orsakssam-ett
band och förklara varför något kan inträffa. De visioner och scenarier

Rikstrafiken bidrar med till infrastrukturplaneringsprocessen börsom
desamma ligger till grund för det grundläggande analysarbetevara som
kollektivtrafikensöver utveckling jag föreslår Rikstrafi-som som en av

kens arbetsuppgifter kapiteli 12.
De visioner och scenarier Rikstrafiken förser medsom processen

bör kunna grunderna på vilkenutgöra trafikverken och SIKA kanen av
utföra fortsatta analyser och planeringsarbete vad gäller kollektivtrafi-
kens behov infrastrukturinvesteringar. Det i detta sammanhangärav
viktigt avgränsning mellan Rikstrañkensatt arbete å sidan ochen ena
SIKA:s och trafikverkens arbete å andra sidan kan göras.

För säkerställa kollektivtrafikensatt samlade behovatt beaktas i de
förslag till nationell strategi respektive inriktningsplaner framtassom

SIKA tillsammans trafikverkenmed bör Rikstrafiken delta i deav ar-
betsgrupper kan aktuella.som vara

Jag föreslår Rikstrafiken, SIKA och trafikverkenatt tillsammans
skall för strategisk bedömning kollektivtrañlcrelaterade in-svara en av
frastrukturinvesteringsbehov, medan SIKA och trafikverken tillsam-

skall för såväl den taktiska bedömningen planeringenmans svara som
och trafikverken för den operativa planeringen och genomförandet.rent

Skillnaden mellan dessa bedömnings- och planeringsnivåertre kan
illustreras med nedanstående tabell.

Nivå Tidsrymd Information nformationskvalitet
Budget årl Konsekvenser Djup ochdetaljerad

kan förutses
S-årsplan år3 Konsekvenser Medeldjupkvalitet-

kanurskiljas ochdetaljeringsgrad
lO-årsplan år10 Svårtolkad Storspännvidd lågmen-

detaljeringsgrad
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anslagsframställningarDe trafikverken årligen lämnar tillsom rege-
ringen grund för budgetpropositionregeringens föranleder visstsom en
prioriteringsarbete regeringskanslietinom vad beträffar fördelning
mellan investeringar ochi järnvägar. Som bidrag till dennavägar ett

föreslår Rikstrafikenjag skall kunna forunderlagattprocess ge en
analys hur anslagen for investeringar i och underhåll vägarav av re-
spektive årligen borde fördelasjärnvägar övergripande kollektiv-ettur
trañlcperspektiv.

Jag föreslår Rikstrafiken uppdrag följai och utvärde-att attges upp
ingångna avtal trafiksystem administrativt stödstörre utgörasamtra om

för förhandlingspersonemade särskilda deras förhandlingsuppdrag.i
Rikstrafiken bör också rollen bidra med expertkunskap i kollek-attges
tivtrafikfrågor utformningenvid trafiksystem. trafikeringsavtalDeav

kan bli aktuella sketeckna bör i samråd mellan den aktuellaattsom
förhandlingspersonen, Rikstrafiken berördaoch trafikhuvudmän.
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8 Samordning IT-frågor inomav

kollektivtrafiken m.m.

Mina förslag:
Rikstrafikens på IT-området bör begränsas till samordning0 ansvar

information i kundledetav
Rikstrafiken bör stimulera marknadens aktörer för0 att ta ansvar
samordning IT-frågorav
Rikstrafiken bör formulera strategi för sitt arbete IT-området0 en
Rikstrafiken bör verka för skapandet informationssys-öppetettav

länkar marknadens aktörer tilltem mötesplatssom en gemensam
Rikstrafiken bör initiativ till försöksprojekt vad reseplane-ta0 avser
ringssystem

1 Utgångspunkter

I mina direktiv framgår huvuduppgiften for Rikstrafiken skallatt vara
utifrån kundorienterat helhetsperspektiv verka för åstadkom-att ett att

samverkande kollektivtrafiksystem bidrar tillett dema att trans-som
portpolitiska målen uppfylls. framhållsDet också IT viktigtäratt ett
instrument, goda förutsättningar for förbättrad samverkansom ger en
inom och mellan trafikslagen, liksom det skall Riks-övervägasatt om
trafiken bör roll samordnare IT-frågor inom kollektivtra-ges en som av
fikområdet.

Olika IT-lösningar kan också till god hjälp det gäller möj-närvara
ligheterna förse med information före, underresenärerna och efteratt

IT-lösningar kan också användas beställare och trafikutövareresan. av
hjälpmedel i planering, produktion och uppföljning trafik. Re-som av

geringen har vid olika tillfällen uttalat sig för Ökad IT-användning inom
kollektivtrafiken där resenärsperspektivet skall i Därförsättas centrum.
bör områdena information till biljett- och betalsystemresenären samt
prioriteras i den framtida utvecklingen. ökatEtt användande IT-av
lösningar kan bidra till öka tillgängligheten till och inom kollektiv-att
trafiksystemct.
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framtidaembryon till utveckladefinns det resepla-Redan i dag mer
återkommer till detta formvilket i avsnitt, ineringssystem, jag senare

Travellink ochoch distributionssystemen Tågplus.infonnations-av
embryowebbplatser på Ett intressantBåda finns Internet. ärannatsom

wwwtidtabellencom.webbplatsen på Internetden privat initierade

samtrajikplanTågplus och m.m.

genomfördetrañkpolitiska beslut SJfrån 1988 årsMed utgångspunkt
projekt förflera1989-1993och under årenSLTF attgemensamma

kända resultatetkollektivtrafik.samordnad Detskapa bättre mest aven
samtrañk-samtrañktaxa ochTågplus enhetligdetta samarbete är en-

landet. Andracirka isammanbinder 2000biljetter runtorter omsom
samarbetetdelar i är:

angåendeoch länstrañksamtrañkplan for all SJ-En gemensam0
och trafikledningssam-bytestid, inväntningstiderför minstaregler

länstrañkSJ-trafik ochbytespunkter mellanordning for 120
med enhetligaRikstidtabellentidtabellsinformationsamladEn0 --

båtlinjeroch cirkatågtrafik, cirka 1000 busslinjer 75för allbegrepp
och Tågplus-Rikstidtabellen, SamtrafikplanenforRiksdatabasEn0

samarbetet
samordningsmötenregionalaTidtabellssamordning, bl.a. genom0

länstrañkföretagenochmellan SJ
angåendeårligt beslutAnnonseringskalendem, ett gemensamma0

annonseringskalendertidtabellför skiftedagar samt gemensamav
länstrafikenochför SJ-

regionala tidta-dentidsplan for arbetet medårligTidsplanen, en0
årlig tids-länstrañk,mellan SJ-trañk ochbellssamordningen samt
för Riks-och korrekturomgångartrafikdataleveranserplan för av

databas/Rikstidtabell
for leveransertransportfonnatTransportforrnatet, gemensamtett av0

Riksdatabasenoch fråntrañkdata till

ochförvalta, utvecklaförSamtrafiken Sverige ABibildades1993 att
och samtli-SJSamtrafiken Sverige ABimarknadsföra Tågplus. ägs av

ståvaltför och VLmed undantag SLlänstrañkhuvudmän attsomga
dock den 24samarbetet. SL harändock delta iutanför ägare mensom

täcker såledesverksamhetSamtrañkensblivit delägare.november 1998
hela Sverige.

avverkas med SJhuvudsträckanutgångspunkt iTågplus sin atttar :s
trañkhu-hjälpsker medanslutningstrañkenfjärrtågstrafik och att av
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Ävenvudmännens utbud lokal och regional kollektivtrafik. fárjetra-av
fiken till och från Gotland ingår i systemet.

Enligt konsortialavtalet Tågplus-systemetär för alla trafik-öppet
slag, den långväga busstrafiken.även Från trafikutövare verksamma
inom långväga busstrafik har anförts för kostsamt i för-äratt systemet
hållande till den långväga busstrafikens omsättning. Ett problem i
sammanhanget har också varit själva Tågplus så tydligtnamnet som
associerar till tåg. ågplus finnsT tillgänglig på Internet på webbplatser-

wwwsamtrafikense eller wwwtagplusse. Genom omfattandeettna
länksystem kopplas till trañkutövare, trafikhuvudmän och dyliktman

dock i dag saknar funktioner för underlätta jämförelser ochattsom
samverkan mellan olika resealtemativ. Tågplus har tidigare också fun-
nits tillgänglig diskett för Windows. Denna fr.o.m. decem-ersättssom
ber 1998 med motsvarande CD-ROM.

lygbolagensF bokningssystem

Flygbolagen har länge lett utvecklingen elektroniska bokningssys-av
Flygbolagen insåg också tidigt det skulletem. fördel för dematt vara en

inkludera andra kollektiva trafikslag, hyrbilar,att även hotell och annat
bokningssystemen.i Några de kända Sabre, Gali-mest ärsystemenav

leo/Apollo, Worldspan och Amadeus. Dessa bokningssystem globalaär
och accepterade resebyråer i världen.runtav om

Om landtrafikmedlen flygtrafikenoch skall kunna samverka måste
använda sig marknadsföringsverktyg och distributions-man av samma

Mycket tyder på flygbolagens datoriseradesystem. reservationssys-att
skulle kunna basen i sådant heltäckandetem finnsDetett system.vara

dock vissa problem måste överbryggas innan sådant kanett systernsom
byggas Komplexiteten landtransportsystemensi struktur i ettupp. en-
skilt land deti samlade globala flyglinjenätet,är större än vilket ställer
mycket krav datakraft. En transaktion i flygbolagens boknings-stora

dag dyri vilket försvårar försäljningär kortvägasystem landtran-av
har efter kontaktJag med flygbolagens internationellasporter. samar-

betsorganisation, IATA, erfarit dock har ambitionen lösaatt attman
detta problem.

harJag med intresse flygbolaget Lufthansa och den tyskanoterat att
järnvägen Deutsche Bahn redan harAG s.k. Codesharing, vilket innebär

anslutningsresa med tåg i Tyskland Lufthansasi tidtabell be-att en
handlas flygresa, och kan erbjuda pris och dokument förett ettsom en
kombinationen anslutningsresa med tåg och flygresa. Codesharing är

begrepp och marknadsföringsinstrument vuxit fram i detett inter-som
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flygbolagen,nationella luftfartssamarbetet mellan alltsåmen som nu
kombinationkunna appliceras med andra trafikslag.iävenut attser

Travellink

Travellinks svenska del administreras Smart Sverige AB ägsav som av
bl.a. ochSAS SJ.

distributionSmarts verksamhetsområde elektronisk reseinfor-är av
mation, reservationer och biljettering. Ett antal resebyråer ärstort an-

till och får så tillgång till globalt boknings-slutna på sättsystemet ett
flyg, turistprodukter, medfor tåg, hotell, hyrbil, båt, chartersystem me-

för affärsutveckling,ingår också verktyg försäljning, ad-I systemetra.
kommunikation.ministration och

foretagsprodukter liksom resenärsproduktema tillgängligaSmarts är
webbplats www.travellink.se. själv sökavia Travellinks Resenären kan

trafik-tidtabeller och få information restider, platstillgång och dei om
trafikerar olika sträckor. All bokningsinfonnation hämtasutövare som

direkt från producentemas databaser. kan boka påMan ävenegna resan
dockInternet. Biljetten eller resedokumentet måste så länge hämtasän

valfripå resebyrå.ut
Travellink kopplar dock reskedjor, flyg plus tåg, redovit.ex. utan
dessa delar, dvs. flyg eller tåg.antingensar som

tidtabeller. påSöktjänsten Internetwww. com

återfinns samtliga skan-söktjänsten www.tidtabeller.com InternetI
trafikutövare webbplatser. väljerdinaviska har Resenärensom egna

tillland, distans eller färdsätt och får lista på länkarsamtort upp en
marknadsplatsaktuella trafikutövare. Tjänsten fungerar slagsettsom

flyg, båt, hyrbil hela Skandinavien.för buss, tåg, taxi och i
"låg-startades aprilpå privat initiativ i 1997Tjänsten ettsom

för trafikutövama komplement till Travel-prisaltemativ och ettsom
Tågplus. kostnadsfrilink och I uppbyggnadsskede har tjänsten varitett

förför trafikutövama. För viss mån täcka kostnaden arbeteiatt upp
införtmed uppdatering har huvudmännen bakom tjänsten frivilligen

årsavgift bl.a. berättigar trañkutövama till visst annonsutrymmesom
till daglig statistik på hur många länkentillgång resenärer settsamt som

helt kostnadsfri.respektive För allmänheten tjänstenärannonsen.
till branschor-ingår också omfattande lista med länkarI tjänsten en

länkar tillbranschtidningar nyhetskällor andraochganisationer,
Skandinavien.för bl.a. turistinformation och hotell isöktjänster
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Övrigt

svenska forumflygsektom harDen påpå Internetett gemensamt
webbplatsen wwwilygtorgetse. Flygtorget delägt flygbran-inomär
schen under den organisationen Svenskt Flyg. Flygtorgetgemensamma
innehåller information allauppdaterad flyg- och anslutandeom
marktransporter. sker via Travellink. Systemet kommerDetta i ett sena-

skede till flygplatserha direkt koppling alla vilka kan mark-att t.ex.re
nadsföra sina utbud.

och med de förändrade regler gäller för den långvägaI busstra-som
fiken fr.o.m. den finns det olika1 januari 1999 anledning att tro att
marknadsföringsåtgärder kommer spela central roll utveckling-iatt en

branschen och då anslutning till branschgemensamtatt ettaven en
liknande Tågplus blir viktig. har tillBR mig uppgivitsystem att man

har planer lansera webbplats underpå Buss-att namneten gemensam
det för flygbranscheni snitt Flygtorg-torget samma som gemensamma

uppgift medlemsföretagEnligt BR:s 500 redan i dag foret. svarar mer
90 den svenska busstrafiken.procent av

8.2 Mina bedömningar

RikstrafikenBör roll samordnare T-frågorI inomges en som av
kollektivtrafikområdet

Om Rikstrafiken skall roll samordnare IT-frågor inomges en som av
kollektivtrafikområdet måste avgränsning ske vilka IT-frågoren av

och samordningen skall enbart myndigheternassom avses om avse
verksamhet området eller också trañkhuvudmännens,på de privata tra-
fikutövamas och övriga aktörers verksamhet på området.

Jag kan också konstatera mängd initiativ från olika håll tagitsatt en
för tillgång till information vilkapå de kan grundaresenärernaatt ge
beslut på. Utvecklingen inom IT-området går snabbtså attresanom
försiktighet iaktasmåste så ökat statligt inom ornrå-att ett engagemang
det inte utvecklingen felaktigi riktning eller onödigtvis hämmarstyr en
den. Rikstrañkens detta områdeinom bör därför enligtengagemang

syftamin mening till stimulera utvecklingen änatt attsnarare genom
administrativa åtgärder försöka den.styra

Däremot vill jag knyta till Rikstrafikens huvuduppgift densåan som
formulerad direktiv Rikstrafiken föri mina skall verkaär att attom

åstadkomma samverkande kollektivtrafiksystem.ett
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bedömning samverkande kollektivtrañksystemMin förut-är att ett
information led.förbättrad i alla viktigt verktyg förITsätter är ett atten

åstadkomma bättre samverkan och informationsutbytebättreetten
mellan marknadens aktörer.

Rikstrafiken bör stimulera marknadens aktörerJag alltså attanser
inklusive myndigheter för samordningberörda IT-att ta ansvar av
frågor. ske breda överläggningar och på avtalsmässigDetta kan genom

samordninggrund. det gäller myndigheternas IT-insatserNär av
detta bedömning det bör enskilda sakfrå-område min avgörasär att av

och fall till fall. anledning till Rikstrafikenfrån Jag ingen attsergor
roll övergripande plan samordnagenerellt skall pårent att ettges en

kommunikationsområdet.myndigheternas påIT-insatser

biljettsamverkanInformations- och

infrastrukturen fysiskt knyter ihop de olikaUtöver åtgärder i tra-som
kommersiell samverkan för reseproduktenfikslagen behöver samten

utvecklas. väl fungerande kom-biljett- distributionssystem Föroch en
mellan olika trafikslag krävs koordinering på flerasamverkanmersiell

tidtabeller,exempelvis omfatta koordineringområden. kanDenna av
få resedokument vid"one-shop-booking", dvs. möjlighetens.k. att ett

branschgemensamtillfälle omfattande helaochett enresan,samma
hannoniseringsåtgärder gällerdetpolicy för kundkontakter närsamt

ansvarsfrågor.
det gällerkommer den allt snabbare utvecklingenFörmodligen när

kortz innebärabiljettering, s.k. och Internetelektronisk attsmarta att
med-underlättas.och mellan olika trafikslag SLTF:ssamverkan inom

ansluta tillgradvis siglemmar har kommit överens ett nyttatt ge-om
kort skall kunnabiljettsystem. Genom resenärernasmartamensamt resa

länstrafiksystemen.de olikaobehindrat i
flyglinjer helt biljetter. Dekan vissaRedan i dag utanman resa

får då viktigare rolldistributionskanalemaelektroniska än attgenomen
bokningsfunktioner där exempelvistillgång tillintressentema resange

data infor skrivskort där alla relevantaladdas påkan smarta resanner
kortet mobilläses det iverifiera bokningenin. För ut-smartaatt av en

bokningsnummerenbartAlternativtrustning. resenären ett somuppger
elektroniskdirektpersonal med hjälpverifieras trafikföretagets avav

och reservationssystemen.till distributions-uppkoppling

2 microchip kan förseskredikortsformat med inbyggtkort ikortSmarta är ett som
applikationsområde telefonkoiten.funktioner. tidigtmed mängd Ett varen
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Den mobila ocksåutrustningen möjlighet erbjudaatt resenärernager
bättre service exempelvis bokning taxi eller andraen genom av rese-

tjänster under gång.resans
Även i EG-kommissionens grönbok "Ett trafiknät för alla vilken
beskrivitjag i kapitel diskuteras samordning biljettförsäljning.av

Diskussionens slutsats samordnat biljettsystem underlättar forär att ett
samtidigt det lockar till kollektivtrafi-resenärerna resenärersom nya

ken. drar slutsatsenMan kostnaderna for bedriva trafikenäven att att
sjunker för trafikutövaresåväl förekommandei fall, beställare.som,

Uppbyggnad reseplaneringssystem på nationell nivåav

För underlätta för planera sin krävs god inforrna-resenärenatt att resa
tion före vilka olika möjligheter tillstår buds. Enresan om som resa
inkluderar ofta flera fárdmedel. Koordinationen mellan dessa eller
mellan olika huvudmän betydelseavgörande förär attav en resa ur

synvinkel skall smidig. Under krävs därförresenärens godvara resan
information bl.a. trafikenstörningar i kan påverka planeradeom som
byten mellan linjer eller trafikslag eller helt enkelt kannär resenären
räkna med komma fram till slutrnålet.att

En viktig komponent for skall fungera enkeltatt är ettannan en resa
biljett- eller resedokumentsystem begripligt och lätt hantera.är attsom
Inom inrikesflyget kan redan vid beställning biljettenresenären in-av
kludera till och från flygplatsen och på så hela påsätt ettresan resan
och dokument och också betala hela vid ochettsamma resan samma
tillfälle. Motsvarande möjlighet finns också istället väljerresenärenom
tåg. En efter interregional kommer tillresenär ortsom en resa en annan

hemorten och där vill trafikhuvudmannensutnyttja lokalaän kollektiv-
trafiksystem måste skaffa sig information hur just detta fun-systemom
gerar.

Reseplaneringssystem inkluderar samtliga kollektiva fárdmedelsom
tilli Sverige från dörr dörr skulle i högsta grad underlätta resandet ur

synvinkel. Det finns därför anledning mycket positivtresenärens att se
på den snabba pågående utvecklingen marknadsiniticrad infor-nu av

kollektivtrafiken.mationssamverkan i
Travellink, Tågplus söktjänsten www.tidtabeller.com de hu-samt är

vudsakliga informationssystem for interregional kollektivtrafik som
Allai dag har sina förtjänster också begräns-möter.resenären tre men

Travellinkningar. Via går det informera sigresenär attsom om en resa
flygmed både och tåg och i utsträckningviss långväga busstrafik och

båt medan Tågplus bygger tågtrafikpå i kombination med anslutnings-
trafikhuvudmännensi regi. Tågplus inkluderar också färjetrafikenresor
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fastlandet den långväga busstrafik där trafik-ochmellan Gotland samt
ingåroch därför i någotupphandlat sittplatserhuvudmännen som

dedag inte iNackdelen med alla ilänstrañksystem. är atttre systemen
information trañkslagsgränser-möjlighet tillfull utsträckning överger

resemöjligheterinformationTravellink fårGenom resenären omna.
hållplatsfall frånTågplus i vissaterminal ochterminal tillfrån genom

till andralänkas barawww.tidtabeller.comhållplats. Genomtill man
webbplatser.

informationerhållahar svårtinnebärDet resenären attatt om en
Önsk-trafikutövare.trafikslag ochkombinationerbestående avavresa

för kundenkopplades ihop iinformationennaturligtvis ettvärt vore
börinformationssystemkombinera ihopAttsystem.gemensamt rena

och resedokumentsystem.biljetterings-kombineralättare än attvara
relevant in-måste allreseplaneringssystemutvecklatframtidaI ett

till dörr måstenå målet dörrtillgänglig. Förlättformation att omvara
jäm-kunnainkluderas Förhyrbilar i göraochtaxi systemet. attäven en

lägga inha möjlighetbörbilenmed den ettförelse resenären attegna
förkostnadernabränsleförbrukning,antal styrt.ex.parametrar, ensom

Samtrafikens verk-forf.n.pågår inomsådant arbetebilresa. Ett ramen
kunna hämtavägdatabasen börnationelladensamhet. Via systemet

hastighetsbe-verksamheter ochadresser tillexempelvisuppgifter om
möjligaberäknadetta kunnamed ledningochgränsningar genom-av

for bilresan.snittshastigheter
fardmedelflerainkluderarreseplaneringssystemgällerdetNär som

enskildakan såhuvudman. Detnaturligdet dag ingenfinns i attvara
övergripandesammanfaller medintressen intetrafikutövares ett mera

fárdmedel. Detanvändandet flera ärsamplanerakunnaintresse att av
företagsekonomisk lön-marknad ochfinnsdetosäkertvidare enom

fin-det kanbedömningMinreseplaneringssystem. ärsamhet för attett
dettaforsöksprojektinitiativ tillRikstrafikenföranledning att tanas
medöverläggningarbörför dettaområde. avgörasForrnema genom

aktörer.marknadens

tågtrafikenBiüettdistributionssystem i

Kommunikationsdepar-Nordell utförde 1997Olofförre VDSLTF:s
sektorsupp-ochmyndighets-organisationutredningtementet avomen

jämvägssektomfunktioner inomgifter samt gemensamma
K97/3944/2.

bl.a. följande; "Omkonstaterade Nordellslutrapport statensinI an-
för olönsam interregi-vissSJ entreprenörlitar änoperatör somannan

biljettergenomgåendeköpakunnapersontrafik bör resenärernaonal



SOU 1998: 148 Samordning I -frågorT kollektivtrafikeninom 67av m.m.

på SJsätt varit Denentreprenör.samma upphandla-som om statenav
de trafiken bör ingå detoavsett entreprenör i arbetetgemensamma- -
med samordnad tidtabellsinformation, samordnade genomgående
biljetter, för kundservice vid förseningarsystem Detta bör säker-etc.
ställas och ingå anbudsförutsättningarnai för den trafik skallsom upp-
handlas. "

"...tillgången till det datoriserade biljettsystemet behöver säker-
ställas så resande med den upphandladeatt tågtrafikenstaten kanav
köpa biljetter på enkelt och lättillgängligtett Om dettasätt. inte kan
lösas avtal bör författningsreglering övervägas. "genom

Jag vill åter fasta regeringens blick på detta problem fortfaran-som
de dåär ingenoprövat trafikutövare SJ hittillsän varit aktuell iannan
den Ävenupphandlade jämvägstrafiken.staten biljettdistribu-av om
tionssystem och bokningssystem hittills inte betraktas s.k.som en ge-

funktion, jag denna fråga bör ingå i denattmensam anser översyn som
för närvarande pågår dessa, och jag förutsätter problemet fårav att en
lösning den vägen.

8.3 Mina förslag

Rikstrafikens roll bör stimulera samverkanattvara

Rikstrafiken bör rollen stimulera marknadensatt aktörerges att ta an-
för samordning IT-frågor. Detta kan skesvar bredaav över-genom

läggningar och på avtalsmässig grund. Rikstrafiken bör också genom
seminarier,att konferenser och dylikt iarrangera regi och iegen sam-

verkan med andra lämpliga kunna stimuleraparter utvecklingen ITav
inom kollektivtrafikområdet.

Jag dock ingen anledning till Rikstrafikenatt generelltser skallrent
roll samordna trañkverkensatt IT-verksamhet dettages en område.

Kommersiell samverkan för reseprodukten biljett- och distri-samt
butionssystem behöver utvecklas. För väl fungerande kommersiellen
samverkan mellan olika trañkslag krävs koordinering flera områden.
Denna kan exempelvis omfatta koordinering bokning och biljette-av
ring, s.k. one-shop-booking", dvs. möjligheten få resedokumentatt ett
vid och tillfälle omfattandeett hela branschgemensamsamma resan, en
policy det gäller kundkontakternär harmoniseringsåtgärdersamt när
det gäller ansvarsfrågor.

frågaEn jag ställt mig i utredningsarbetet Rikstrafikensärsom om
samordna vissa IT-frågoratt inom kollektivtrañkområdet skallansvar

begränsas till information i kundledet, dvs. tidtabeller, bytesmöjlighe-
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producentledet,omfatta information ieller ocksåanslutningar etc,ter,
bytesmöjligheter,tidtabeller,produktionenochplaneringendvs. i av

trafikslagsvisa informationssystem ifleraEftersomanslutningar etc.
svårigheterna förkostnadernaoch attexisterarredan samtkundledet

grundenfråndetta områdepå ärutvecklingsarbete stora,påbörja ett
kollektivtra-IT-frågor inomför vissaRikstrafrkensjag att ansvaranser

kundledet,information isamordningtillbör begränsasfikområdet av
anslutningarbytesmöjligheter,tidtabeller, etc.dvs.

T-områdetpåarbete Iförstrategi sittformulerabörRikstrafiken en

arbete på IT-för sittstrategiformulerarRikstrafikenföreslårJag att en
kundernasystemförändringarsådana attåstadkommasyfteiområdet att

kollektivtra-allinformationsamladerhållasmidigt kanochlätt omen
skallbefintligaredanbörUtgångspunkten systemattlandet.fik i vara

möjligt.detlångtså ärutnyttjas
horisontell mel-plan, bådemångapåsamordningförutsätterDet en

trafrkslagen,vertikalt inomtrafikutövamaochtrafikslagen samtlan
lokalregional ochinterregional,mellansamordningframföralltdvs.
cykelochbiltrafikslagenindividuellademedsamordningtrafik. En

in-samåkning,tillmöjligheterInformationinkluderas.ocksåbör om
medkommerfunktionshindrade, hurföranpassningformation manom

vid stationen,cyklarochför bilarP-platserdet finnsbilpool,i omen
utgångspunk-andra viktigacykel på ärmedfår ta m.m.resanmanom

hurinformera sigkunnabörförlängning resenären manI omter. en
terminalfråndagensitill adress systemadress änfrånåker somsnarare

Utvecklings-hållplats.hållplats tillfall fråneller i bästaterminaltill
myckettordemöjligheterna stora.vara

i IT-aktuella inkluderablikanpunkterkonkreta attNågra ensom
följande:skulle kunnastrategi vara

in-till förbättringarbidrakanutvecklingsprojektStimulera avsom
till dörrdörrhelaförtillformation resenärerna resan

tillhanda-förskapasyfteutvecklingsarbete i ett systemattInitiera
till dörrdörrför helainformationhållande resanav

trafikinforma-vilkenform idenhannoniseringbättreVerka för av
till resenärernationen ges

betalsystemochbiljett-standardiseraförVerka att
föraförgränssnitt överstandardiserat attutvecklingforVerka ettav

olikamellaninformation system
gällervad ITsamarbeteinternationellttillaktörernaStimulera an-

kollektivtrafikeninomvändning
jämför-tilltillgångskapas resenärernaförVerka att system gersom

priser
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"Paraply "för resenärsinformation

Jag föreslår Rikstrafiken överläggningaratt med marknadensgenom
aktörer verkar for informationssystemöppna skapasatt länkarsom
marknadens aktörer till mötesplats.en gemensam

Resenären skall kunna komma detta via bl.a. Rikstrafikenssystem
webbplats på Internet, via vanlig telefon i kombination med tal-en ett

och s.k. OZO-nummer. Dettasvarssystem ett 020-nummer skall också
kunna användas förresenären helst landeti kunna kom-attav var som

i kontakt med trañkhuvudmännen och trañlcutövare. Det viktigtma är
sådant tillgängligO20-nummeratt ett är hela trafikdygnetöver året om.

Det också viktigtär snabbt kanresenärerna informationatt om
eventuella trafikstömingar dettavia telefonnummer.

Via Rikstrafikens webbplats bör kunna kommaresenären en
samlad bild framförallt utbudet inter-regionala resemöjligheter.av av
Såtillvida bör detta första kunna fungera startskottet isteg utveck-som
lingen reseplaneringssystem. Naturligtvis bör också via Rikstra-av man
fikens webbplats kunna länka sig vidare till webbplatser för enskilda
trafikutövare, myndigheter och andra relevanta inom kollektiv-parter
trafiken.

Utveckling reseplaneringssystemav

syfteI stimulera utvecklingen reseplaneringssystematt föreslårettav
jag Rikstrafiken initiativ till försöksprojekt i vilketatt klargörtar man
efterfrågan, teknisk lösning, behov utvecklingsinsatser, resursbehov,av
framtida organisationer reseplaneringssystem.m.m. av

Utifrån försöksprojektens utfall bör ställning till det Riks-ärtas om
trafiken skall initiera utvecklingsarbete syftei skapaett att ettsom rese-
planeringssystem, eller det finns förutsättningar för marknadensattom
aktörer själva utvecklar och tillhandahåller sådana med Riks-system
trafikens medverkan. Ett framtida reseplaneringssystem bör i möjli-

mån baseras redanpå existerande såsomgaste exempelvis desystem
tidigare nämnda Travellink och Tågplus.
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till järnvägsfordonTillgång9

förslag:Mina
Rikstrafikenstill jämvägsfordon bör brytastillgångFrågan ut ur0 om

ordning redan Riks-åtgärdas i särskild innanarbetsuppgifter och
verksamhettrafiken påbörjar sin

Utgångspunkterl

materiel jämvägsfordon,och rullandespårbasresurser,Jämvägens
livslängden kan enligt minlivslängd. ekonomiskahar lång teknisk Den

konkurrenstrycketberoende hur starktoch bl.a. påmening diskuteras är
den tekniska livsläng-tågtrafikprodukten Hittills harden aktuellapå är.

jämvägssektom,investeringsbeslut inomnormsättande forden varit
det troligt den eko-konkurrenssituationmed skärpti takt är attmen en

intervallen mellannormsättande ochistället blirnomiska livslängden att
Även kollektivtrafikslagsandrablir och kortare.investeringarna kortare

lång teknisk livs-fartyg har relativtfordon flygplan ochbussar,som
redan dagdet för dessa trañkslag ifrånlängd. Till skillnad järnvägen är

normsättande for investe-ekonomiska livslängdenfrämst den ärsom
ringsbeslut.

kommer detde nationellatekniska olikheter iPå grund systemenav
flyttas mellan länderna ijämvägsfordon fritt kanlång tid innanatt ta

mycketför jämvägsfordonandrahandsmarlmadendagEuropa. I är av
jämvägssektomökad konkurrens inomomfattning. takt medblygsam I

andrahandsmarknad förfungerande jämvägs-bättredet troligtär att en
problem med bl.a.dagensdet löser intefordon uppstå,kommer att men

upphandlade tågtrafiken.konkurrens i denbristande
tilloktober 1998den 16Mälardalstrañk AB harSLTF, SJ samt re-

bolag förgällandeprincipförslagredovisatgeringen gemensamtett
trañkhuvudmännen och SJFörslaget innebärjämvägsfordon. att

jämvägsfordonbolag för iochbildaregentrafiken äger ettgemensamt
for minskaochekonomiska risktagandetminimera detsyfte attatt
och effektivareupphandlingarsamladeför fordonkostnaderna genom

skullebolagskonstruktiondennaförvaltningEn grund för att sta-vara
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fördel restvärdet de fordon ingår bolaget.iten garanterar somen av
har hemställtMälardalstrañk AB ocksåSLTF, SJ regeringensamt att

kan föra talanförhandlingsperson ovanståendeistatensutser somen
process.

begäranhar oktober regeringens mig dettaden 28Jag yttrat om
har inkorporeratnedanstående avsnitt jag slutsatserna i mittförslag. I

yttrande.

Mina bedömningar9.2

trafikutövare i dag har mycket svå-har erfarit andra SJJag än storaatt
jämvägsfordon. Fordonen fallatill kanrigheter tillgång avgöran-att

föralla jämvägsfordondet upphandlingssituation. Ii stort sett per-en
trafikutövare har liten omfatt-bundna hos SJ. isontrafik dag Nyaiär

vilket deras initialkostnader tillbegagnade fordon ökartillgång tillning
fall kan försvarasvidare etablering i många intesådan nivå att enen

fordon. Jämvägsfordonen mångapå iden skall baseras ansesnyaom
trafikutövarens identitet och ocksåviktig delfall som enavenvara

erbjuda.den produkt trafikutövaren kan Enligt minviktig komponent i
stimulera till ökad konkurrensviktigaste åtgärden formening denär att

möjliggöra för trañkutövareden upphandlade tågtrafikeni att attnya
anskaffning fordon.minska ekonomiska risken förden av nya

transportpolitiska uttalathar den propositionenRegeringen isenast
för fordonsresursema. har erfarittrafikutövama själva bör Jagatt svara

svårigheternakollektivtrafikfrån bl.a. Delegationen för köp viss attav
konkurrenshinder förjämvägsfordonanskaffa utgör avsevärtettatt nya

upphandladeoch trafikhuvudmännentrafikutövare i den staten per-av
sontrafiken på järnväg.

bära detrafikutövare skall kunnaLångsiktighet krävs för att stora
jämvägsfordon innebär. Nya trafikkostnader investeringar i nyasom

dotterbolagetocheller mindre hänvisade till SJi dagutövare är mer
ochbegagnade lok, andrafor kunna hyra eller köpaTGOJ att vagnar

jämvägsfordon. det uppenbart det mindreJag äratttyper anserav
kunnatrafikutövare hänvisad till konkurrent förlämpligt är attatt enen

produktionsresurser. statligtsina viktigaste Denfå tillgång till en av
relativtinterregionala persontrafiken har hittills omfattatupphandlade

trafikutövare den stabilitetavtalsperioder intekorta gett somnyasom
investeringsbeslut skall kunnaförkrävs tas.att

vidstärka konkurrensendirektiv framgår bl.a. "FörI mina att att
säkerställa angelägnaupphandling trafik och för investeringar iattav

skalldetjärnvägsfordon bör störreövervägas staten ta ett ansvarom
jämvägsfordon.förekonomiska investeringar igarantierLex. genom
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förslagRikstrafiken skall analysera och lämna till åtgärder dettai av-
medseende... Efter samtal antal har" jag kommit tillett stort parter
tillgångfrågan till jämvägsfordon förslutsatsen persontrafikenatt om

komplicerad denså akut och bör utredas särskild ordningiär attpass
påbörjarRikstrafiken sin verksamhet.redan innan

skulle börja fråganRikstrafiken utreda andra halvåret 1999 ochOm
under delenlämna förslag till regeringen hösten 1999,ett senare av

till riksdagenskulle kunna lämna proposition ställ-regeringen att taen
Då har ytterligare fråganning till under våren 2000. år gåttett utan att

lösts. troligt trafikutövama och trafikhuvudmännenDet knappastär att
kommer till beställningar fordon under denvåga ställningatt ta av nya

Ledtiden från beställning fordon till trafikstart kantiden. av nya upp-
betyder sammanfattningsvisskattas till cirka två år. Detta jagatt ser

for-för frågan få praktisk lösning i formsmå möjligheter att av nyaen
Rikstrafikenförrän tidigast den januari 2002 detdon på spåren 1 ärom

for frågan.skall hasom ansvar
enlighetfordonsbolag i medidénJag gemensamtatt ettomanser

Mälardalstrafik förslag tilltalande.AB:s i principSLTF, SJ ärsamt
bör aktörerna på jämvägsmarknaden självaGrimdprincipen attvara

de vill fordonsbolagfinner formerna för hur organisera ett gemensamt
tillgångenandra säkerställa till jämvägsfordon. Statens in-eller på sätt
liten möjlig och ha funktio-i denna fråga bör så snarastsats vara som
det självklart SJkatalysator. Jag inte att ensamsom anser vara somnen

sådant bolag. fråga börblir delägare i Dennaoperatör ett penetreras
beslut fattas. Enligt förslaget SJ:s del-ytterligare innan slutligt avser

s.k. egentrafiken bokforingsmässigtägarskap visserligen bara den som
avtalstrafiken. finns dockskall särskiljas från entreprenad- och Det en-

skerpotentiell risk korssubventioneringligt min mening ändå atten
kunna snedvrida konkur-mellan dessa verksamheter, vilket skulletvå

skapa trösklar forfördel. det kan onödigatill SJ Jag attrensen :s anser
också skulle ha allt-möjligheter etablera sig SJoperatörers att omnya

tillgången till fordon.för inflytande överstort nya
Rikstrafiken eventuellt skulleheller lämpligtJag det inte attanser

i alla lägenbolaget, då Rikstrafiken enligt min meningbli delägare i
Rikstrafikenförhållande till olika trafikslag. Ombör neutral ivara

uppstårfinns alltid risk misstankardelägare i bolagetskulle attenvara
jämvägstrafiken. del de frå-Rikstrafiken favoriserar En storatt avom

jämvägsfordon dess-det gäller tillgång tilldiskuteras ärnärgor som
ligger forde enligt min mening inomden karaktären attutom ramenav
delägarskap bolageteventuellt statligt isektorsroll. OmBanverkets ett

garantiåtagande jageventuelltförvaltningenskall attett anseravavse
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sektorsrollhands Banverket i handhartill sindet ligger attnärmast
eventuellt statligt garantiâtagande börformer förandradetta. Aven ett

undersökas.enligt meningmin

förslagMina9.3

utvecklingsmöjligheterförviktiga järnvägensdetMin slutsats är att
hurskall fördelasfordonsresursernuvarandeinte hur utanär snarare

och hurkomma igångmarknad skall kunnafungerandenormalt ny-en
yttrande tillhar istimuleras. Jag mittskall kunnabeställningar rege-

Mälardalstrañk ABförslaget från SLTF, SJtillstyrktringen attsamt om
talanföra iförhandlingspersonbörregeringen statensattsnarast utse en

fordonsbolag. viktigasteDenbilda gemensamtatt ett upp-processen
detminimeratorde enligt min meninggiften för denna attvaraperson

fråga.åtagandet dennastatliga i
jämvägsfor-föreslår jag fråganovanståendegrundvalPå att omav

särskildåtgärdas iarbetsuppgifter ochRikstrañkensdon bryts ut ur
Rikstrafikensfrågan bör brytasmotiv tillordning. Ett utattannat ur

lägen börRikstrafiken allaijagarbetsuppgifter är attatt varaanser
Rikstrafiken skulletrafikslag. Omförhållande till olikaneutral i vara

misstankar uppståralltid riskfinnsengagerad i fråganför djupt atten
del de frå-jämvägstrañken.Rikstrafiken favoriserar En storatt avom

jämvägsfordon dentilltillgångdet gäller ärdiskuteras när avgor som
för Banverketsliggermening inomde enligt minkaraktären att ramen

sektorsroll.
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ochför ökat10 resenärs-Former
konsumentinflytande

förslag:Mina
ökatmedfor hur arbetetstrategiformulera ettRikstrafiken bör en0

kollektivtrafiken skall be-konsumentinflytande inomochresenärs-
drivas

ökatåstadkommasyfteRikstrafiken ikopplas till ettbörråd attEtt0
arbeteRikstrafikenspåkonsumentinflytandeochresenärs-

kollektivtrafi-framtidadenidétävlingarRikstrafiken initierabör om0
resenärsperspektivutformningkens ettsett ur

kol-införs helaresevillkor ienhetligaverka förRikstrafiken bör att0
lektivtrafiksystemet

för kvali-samordnattillinitiativRikstrafiken bör systematt ettta0
kollektiv-interregionalahur denuppföljningochtetsgranskning av

utvecklastrafiken
de ambi-konkretiserabranschenmedsamverkanRikstrafiken bör i0
"Dialogskriftenpresenterades iför kollektivtrafikentionsmål som

1996:64med Ds"resenären...

Utgångspunkter10.1

arbete förutsätterRikstrafikensdetdirektiv framhållsminaI att en
och jagförföreträdaredialog bl.a. resenärerna attkontinuerlig med
samverkanRikstrafikensförförslag formerlämpligaredovisa påskall

ochfor ökatformer resenärs-inklusiveaktörerna ettmed de berörda
konsumentinflytande.

förverkaRikstrafiken börjagdettagällerdet attNär anseransvar
kollektivtrafikenkonsumentinflytandeochökat oavsettresenärs- omett

ocksåinterregional. Menellerlokal, regional oavsettbetraktaär att som
denellertrafikutövamakommersielladeden bedrivs upp-omavom

Rikstrafiken.ellertrafikhuvudmännenhandlas av
bådesamhällsutvecklingen iochekonomiska utvecklingen stortDen

livsstilar.värderingar ochförändringar ipåverkasochpåverkar av
di-trafikinedlenskollektivaindividualisering. DeTrenden går mot en
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individualiserade produkter förskall skapaligger hurlemma i enman
kollektivtrafikensför egenskapmarknadkomplex inomallt ramenmer

kollektiv.justatt vara
framtidautfominingen densjälvklartdetJag är attatt avanser

behov.ochfrån marknadenutgåkollektivtrafiken måste resenärernas
dag, finnaslika lite iframtiden,inte inaturligtviskommer attDet som

utvecklad kunskapDärförmarlmad. resenärer-entydignågon är omen
kollektivtrafikenförnödvändighetpreferenserbehov och attennas

attitydervärderingar,förändringar itakthållaskall kunna somsamma
hållaförmågadock aktörssikt detkortoch livsstilar. På attär sam-en

teknikutvecklingenden allmännakonkurrenterna samttempoma som
konkurrensförmåga.kollektivtrafikensavgörsom

konkurrenskraft måste aktö-skall öka sinkollektivtrafikenFör att
effektivprodukter,marknadsanpassadeerbjudakunna pro-enrerna

frekvens,tidhållning, högavseendefrämstkvalitetoch högduktion
inforrna-utveckladeochtill dörr-lösningardörrerbjudamöjligheten att

tionssystem.

bedömningarMina10.2

utvecklingenkrav börResenärernas styra

kimdanpassninggradhögrekollektivtrafik förutsätterEn attraktiv aven
hela måsteinformationkrav pådär resenärernas t.ex. vara enom resan

tidtabelleroch förstålätt få iutgångspunkt. måsteviktig Det att tagvara
ochlättoch det måsteinformationoch relevant att reserveravaraannan

köpa biljetter.
olika kravställa heltolika situationerkan ienskildeDen resenären

generella kravdeNågrasyftet medberoende påresandetpå avresan.
sammanhangolikakollektivtrafiken har iställer påresenärernasom

följande:visat sig vara
tillförlitlighetabsolutkvalitet ochhög0

för bil och trohets-marginalkostnadernivå medbiljettpriser ilåga0
nyttjandefrekventrabatt vid

bokningochtill informationtillgångenkel0
utbudetstabilitet i

kollektivaolikakombinationermedmöjlighetflexibilitet att av-
tidskrävande bytenalltför mångahela landetnåtrafikslag utan

anslut-godaövrigtmöjligt, iutsträckningsådirektresor i stor som0
ningsmöjligheter

restiderkorta0
servicegradhög0
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Kommunikationsdepartementet knöt den februari1 1996 till sig ett tra-
fikantråd arbete resulterade i skriften "Dialog medvars resenären -Om utformning dagens och morgondagens kollektivtrafik" Dsav
1996:64 presenterades oktoberi 1996. I skriften dras mängdsom en
slutsatser vilka jag speciellt vill peka tvâ:av
Den första slutsatsen trafikhuvudmän bör ställaatt ambitions-var upp
mål för kollektivtrafiken på följande områden;

tidsgarantii
komfortmål0
tillgänglighetsgaranti0
servicegrad0

Den andra slutsatsen trafikhuvudmännen måste sittatt ta närvar ansvar
det gäller den trafik går länsgränscr. Ambitionsmåletöver måstesom

"sudda trafikhuvudmannagränsemaut föratt vad gällerresenärenvara
biljettsystem och priser.t.ex.

Min bedömning dels de ambitionsmål pekadesär i skrif-att utsom
bör gälla hela kollektivtrafiksystemet, baraten inte trafikhuvudmän-

del, dels Rikstrafiken i samverkan med branschen bör kunnaattnens
konkretisera ambitionsmålen verka för samordning och uppfölj-samt
ning dessa och dels syftena med Rikstrafikenatt ett justärav attav
verka för trafikhuvudmännen sig i den trafikatt går överengagerar som
länsgränser.

Hänsyn till funktionshindrades och andra specifika gruppers
möjligheter att resa

I mina direktiv framgår jag skall verka for olikaatt att t.ex.gruppers,
funktionshindrades, möjligheter ökadi utsträckning beaktas iatt resa
infrastrukturplaneringsprocessen. Kollektivtrafiken del denutgör en av
grundläggande samhällsservicen och har fundamental roll för atten ge
alla tillfredsställande transportförsörjning. Kollektivtrafiken skall ien
ökande grad tillgänglig för såväl funktionshindradegöras personer som
för andra med särskilda behov.grupper

Vägverket sektorsansvarhar for handikappfrågor iett vägtransport-
och dessutom för handikappfrågorna i kollektiv-systemet ett attansvar

trafiken helhet samordnas. Vägverket skall skapa förutsättningarsom
för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet. Handikappfrågoma
skall inarbetas Vägverkets allai verksamhetsområden.

Vägverket skall i samverkan med andra aktörer verka för fleratt
funktionshindrade skall kunna använda den allmänna kollektivtrafiken
genom:
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och föreslå åtgärder samordningeni mellanbristerinventeraAtt0
transportslag

under länkarföre och allaFörbättrad information resan
fordon och terminalerpersonal påKompetent

dörrfrån dörr tillkundgarantierResevillkor
bytespunkterochanslutningsvägarAnpassade

God vägvisning
och betalsystemför informationslösningarGemensamma -

ochsynpunkter attity-fångaFörKunden skall i attsättas centrum. upp
med särskilda behovlänkar för demkännedomder äroch svagaom

äldre,behov, exempelvissärskildameddialog med dessa resenäreren
barnfamiljer viktig.ellerfunktionshindrade, bam

villför sektorsroll,sinVägverketdetUtöver ansvarar genomsom
kollektiv-ställning iförslag hurgenerellapeka på de resenäremasjag

Kommuni-ursprungligen framfördes istärkastrafiken skall kunna som
redovi-1997:35 och jagslutbetänkande SOUkationskommitténs som

kapiteli 4.sat

kollektivtrafikenStandardvillkor i

tids-kollektivtrafiken har vissintresseligger iDet resenäremas att en
och hu-trafikutövarekvalitet. Samtidigt måstestabilitet ochmässig

förändring-utbudet takt medsnabbt förändra imöjlighetvudmän ha att
mellanomvärldsförändringar. Avvägningenandraefterfrågan ochar av

ochmarknadenstabilitet måsteflexibilitet och resenärerna.näragöras
kollektivtrafiken kunna betraktasbörresenärsperspektivetUr ensom

olyckligt delarenligt meninghelhet. därför min systemetDet attär av
kundlöftenleva till deoch kanske intemindre pålitligakan uppvara

Även kunna initiativRikstrafiken bördelar.övriga taomsom ges av
kollektivtrañksystemetoch kvalitet igod stabilitettill såatt somen

första handuppfattning iåstadkommas det enligt minmöjligt kan är
for helaskall verkatrafikutövamatrafikhuvudmännen och att re-som

enhetligtkvalitativtkan upplevassekedjan sätt.resenären ettav
och mark-avtalsvillkorslagenstödKonsumentverket bör med av
företrädaresamtligaöverenskommelse medträffanadsföringslagen en

forstandardvillkorkollektivtrafikens olika delarför gemensammaom
villkorbaskollektivtrafiken, eller åtminstone som enaven gemensam

kännakan åberopa ochalltidkvalitetsgaranti resenärensorts som
för Tågplus-resapåpeka inomtrygghet Det är värt attatt ramen en

nonnalvillkor for helagäller SJ resan.:s
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l
central uppgift för Konsumentverket rättsligaden marknads-En är

företagenövervakar följer de lagarbevakningen. Verket och spel-att
gäller på marknaden. Konsumentverket har bl.a. tillsyns-regler som
marknadsföringslagen 1995:450 lagför MFL, 1994:1512ansvaret

konsumentförhållanden avtalsvillkorslagen, ochavtalsvillkor iom
behandlar näringsidkaresprisinformationslagen 1991:601 PIL. MFL

innehåller general-marknadsföring produkter och tjänster. Lagen enav
marknadsföring medförbjuder inteklausul överensstämmersomsom

marknadsföringssed bransch-marknadsföringssed. Med godgod menas
etablerats både närings-andra vedertagna inompraxis och normer som

Avtalsvillkorslagen har till syfte tillmyndigheter.livet och att ta va-av
Medvid tillämpning standardavtal. stödkonsumenternas intressen avra

avtalsvillkor oskäligtavtalsvillkorslagen kan sättett gynnarsomav
bekostnad standardav-näringsidkaren konsumentens utmönstras ur

marknadsför direkt till kon-företag sina tjänstertal. gällerPIL när ett
prisinformation vid allaställer krav på godPIL sorterssumenterna.

prisinforma-vid muntligsåväl vid annonseringmarknadsföring, som
tion.

träffa överenskom-kan Konsumentverketstöd dessa lagarMed av
riktlinjer vilka kravutfärda särskilda imelser med branscher eller anges

produkters/tjänsterseller på olikamarknadsföring och informationpå
Hittillshänsyn till. harsäkerhet näringslivet börutformning och tasom

inkl. Tågplus.fram tillsammans med SJ,standardvillkor förhandlats
förseningar.för ersättning vidbehandlar bl.a. villkorenvillkorDessa

resgods förhandlats medochVidare har standardvillkor för passagerare
färjetransporter.beträffandeSvenska Redareföreningen

för förhandlahos Konsumentverketflera år stått i köSLTF har i att
fram resevillkor.

försäljnings-villkor positivtenhetligaMin bedömning är ettatt vore
resevillko-kollektivtrafiken helhet.för Deargument gemensammasom

basnivån bör det stå varjekvalitativ basnivå.bör Utöverses som enren
utfástelserytterligaretrañkutövare fritt resenärerna,göra gentemotatt

den marknadsföringen.delminst iinte som en egna

Rikstrafikenresenärsråd kopplat tillEtt

konsumentinflytande påochåstadkomma ökatEtt resenärs-sätt att ett
råd kopplas till Riks-arbete enligt min meningRikstrafikens är ettatt

for nätverkråd kan bl.a. beståtrafiken. Detta representanter av rese-av
Rådets vikti-resenärsorganisationer.ochoch olika konsument-närer

och konsumentintresse-foruppgift forum resenärs-är att ettgaste vara
kollektivtrafiken. råd börinterregionala Dettaframförallt deni varana
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Rikstrafikenresenärsråd vilkaregionalaochlokalatillkomplementett
sammanhangvill i dettatillkomsten Jagstimulerastödja ochbör av.

kapitel 14.tillockså hänvisa
tillgällerdetfrågakomma ikan näraktörer att taMånga vara rese-

område. Nedankollektivtrafikenspåkonsumentintressenochnärs- re-
i sådantingåskulle kunna etttänkbara intressenterfördogör jag som

råd.
för konsument-myndighetencentraladenKonsumentverket/KO är

möjlig-Övergripande hushållenverksamhetenförmål är attfrågor. ge pkon-effektivt, iandraochekonomiskasinautnyttjaheter geresurseratt
skydda konsumenternasmarknaden,ställning påstarksumentema en

ochkonsumtions-sådanatillmedverkaochsäkerhetoch atthälsa pro- i
miljön ochpåpåfrestningarna °minskarutvecklasduktionsmönster som

utveckling.hållbarlångsiktigtbidrar till en
glesbygdsfrågor.iregeringens 1Glesbygdsverket expertorganär

utveck-levnadsförhållanden ochför goda jverkaskallGlesbygdsverket
ifun-landet.delar Englesbygd olikailands- ochpålingsmöjligheter av

Gles-hörnpelare iviktigasamhällsserviceoch ärinfrastrukturgerande
arbete.bygdsverkets

få kontaktleva kanskaHela SverigeFolkrörelserådetVia man- Ztransportbe-lokaladetkännedomharmed konsumentgrupper omsom
roendet.

resandet meddärstorstadsområden,svensk lever itredjeMer än var
Cirka 60landet.delarandravälutvecklat ikollektivtrafik änär avmer

tunnelbanere-samtligabussresorna,regionalaochlokaladeprocent av
storstäderna.skerispârvagnsresomaövervägande delenoch den avsor
och fråntillcirka 70skerStockholmsregionen procentI ar-resornaav

siffra.höginternationellt ä:kollektivtrafik vilket settävenbetet med en
såledesstorstadsregionema utgörikollektivtrafikresenäremaEftersom

önskvärtdetkollektivtrafikennyttjardel debetydande voresomaven
tillkinde knytasocksåstorstädernafrånför resenärerrepresentanteratt

édesektorsroller bör äventrafikverkenstanke påMedråd.sådantett
rådet.tillknytas

medlemmar föraoch deraskonsumentorganisationemakanVidare
kanKonsumentorganisationertrafikfrågor.talan ikonsumenternas som

Sam-ikonsumentråd, KonsumenterSverigesrådettillknytas är t.ex.
Konsumentonganisationemashandikapporganisationema.ochverkan

såvältänkbara resenärsgrupper,mångatäckermedlemmar geogra-upp
KonsumentrådSverigesmedlemmar iTillintressemässigt.fiskt som

Riksför-Riksförbund, HyresgästcmasHandikappadesbl.a. Deräknas
och TCO.PRO, LORiksförbund,Synskadadesbund,

aktivasärskiltvarithitintills inteharKonsumentorganisationema
uppbygg-stödjakunnaRikstrafiken skullekollektivtrafikområdet.inom
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ande områdekompetensen inom detta hos befintliga organisationerav
alternativt stödja uppbyggandet konsumentorganisationer ochnyaav
andra former nätverk område.på detta Det första alternativet för-ärav
modligen kostnadseffektiva.det Sedan år fördelar1990 bl.a. Kon-mest
sumentverket stöd till konsumentorganisationer. stöd omfattarDetta
förutom ekonomiskt bistånd hjälpockså med baskunskaper, faktamate-
rial och expertmedverkan i regionala och lokala projekt. Rikstrafiken
skulle kunna stödja och konsumentorganisationerresenärs- verksamma

kollektivtrafikensinom område under likartade former.
Resenäremas erfarenheter kan i vissa frågor också tillvaratas mer

direkt inom olika förinrättats detta ändamål, s.k. trafikant-organ som
råd. Trafikantråd i vissa fall kan ocksåär permanenta upprättasmen
tillfälligt, vid omläggning kollektivtrafik eller dylikt. dagI finnst.ex. av
det trafikantråd fyra län Dalarna, Halland, Skånei och Södermanland
och trafikantrådi två län under uppbyggnad Jämtland och Norrbott-är
en. finnsDessutom speciellt trafikantråd det gäller färjetrafikennärett
mellan Gotland och fastlandet. Storleken och sammansättningen av
trafikantråden skiljer sig åt. förGemensamt trafikantråden är att ett re-

befolkningenpresentativt snitt eftersträvas i sammansättningen, bl.a.av
kön,vad ålder, bostadsort, resandefrekvens, trafikslag Delta-etc.avser

synpunkter brukar fångas i resedagböckerreserappoiter,gamas upp
eller dylikt. länenEn majoritet saknar dock trafikantråd eller likvär-av
diga resenärsorganisationer. I några fall har trafikhuvudmannen valt att

tillvara synpunkter i kundkontakter brev,via telefon,resenäremasta
intervjuer i hemmen, formulär i tidtabellema, och formuläre-post
webbsida. finns också andraDet fördjupa dialogen medsätt resenä-att

vilket jag återkommer till kapiteli l2.rerna

ochMiljö- säkerhetsaspekter kollektivtrafikeninom

väl fungerandeEn kollektivtrafik torde i bidra tillsig bättre miljö dåen
möjliggörden minskat bilberoende. miljöskäl det därförAv ärett an-

geläget allt del framtida kollektivamedstörre görsatt aven resor
kunnatransportmedel. åstadkomma sådan utvecklingFör detatt ären

angeläget det utbud och den kollektivtrafiken erbjuderserviceatt som
blir lättillgängligkundanpassad. En kollektivtrafik med förbättrademer

bättre informationtvärförbindelser med och bekvämlighet harstörre
förutsättningar locka till flersig resenärer.att

Eftersom storstäderna har bra förutsättningar för väl fungerandeen
kollektivtrafik spelar dessa viktig roll i omställningen håll-mot etten

befolkning och bebyggelse koncentreradbart samhälle. Eftersom är
finns möjligheter för energisnåla och utsläppsbegränsade lös-det stora
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biltrafiken hartrafikfrågor. Med tanke på attgällerdetningar ennär
kollek-resande medandelenönskvärtdet attmiljöpåverkanstor vore

ökar.städernativtrafik i
starkt in-Konsumentverket visargjorda ettUndersökningar av

finnsområdebiltrafikensmiljöfrågor. Påförkonsumenternahostresse
till konsumenterfor informationtillbakaårmångadet sedan systemett

Ävenkoldioxidutsläpp.ochbränsleförbrukningpersonbilarsnyaom
intressekonsumenterna attkollektivtrafik har ettgällerdet avnär

medför sig,färdsättolikamiljöpåverkan t.ex.deninformation somom
harföretaghuruvidaochdrivs utar-bussbränsle ettmed vilket enen

redanTågplusforinomSamtrafiken arbetarmiljöpolicy.betad ramen
miljöinfor-förformerlämpligaanalyserabörRikstrafikenmed detta.

olikamiljöpåverkanvilkenbeskrivertillmation resenärerna somsom
Naturvårdsverket,bl.a.medsamverkanibörhar. Detta görasfärdsätt

kol-interregionalahela detochVägverketochKonsumentverket avse
lektivtrafiksystemet.

Vägverket ochuppdradecember 1997beslutade i attRegeringen
årligenNaturvårdsverket,med tasamarbeteiKonsumentverket att,

opartiskforunderlaglättillgängligtochsamlatförmedlaochfram enett
frågor vägtransportsyste-i rörkonsumentupplysningsakligoch som

hushålls-detbeaktandemiljöpåverkan medochtrafiksäkerhet avmets
for konsu-underlättaskallSyftetperspektivet. attekonomiska vara
miljövänli-trafiksäkra ochvälja detrafikanternaoch mestattmenterna

och tjänsterna.produkternaga

prisinformationochmarknadsföringBättre

valvilketsigkänna igenvärdefullt oavsettdet att avFör ärresenären
kollektiv-uppfattarIdealet resenärenkollektivtrafik gör. vore omman

område harkollektivtrafikensaktörerhelhet. Mångatrafiken ensom
prisra-prisinformation,vad gällerolika lösningar,mångatill t.ex.lett

väsentligtbiljettforsäljning Det attärtidtabellinformation, etc.batter,
ochavgångstiderinformationsigtillgodogörakanenkeltresenären om

snabbtlättbegripliga så resenärenpriserbjudanden attoch ärpriser att
innebärverkligenerbjudandevaduppfattningbilda sig ettkan omen

gäller.detvillkorvilkaoch under
och pris-marknadsforingslagenstödmedkanKonsumentverket av
kollektiv-påprisinfonnationförbättradförverkainforrnationslagen en

trafikornrådet.
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10.3 Mina förslag

Strategi för Rikstrafkens arbete för ökat ochresenärs-
konsumentinflytande

åstadkomma utveckling kollektivtrafikornrådet därFör att resenä-en
föreslårintressen ställs i jag Rikstrafiken för konti-centrum attrens en

nuerlig dialog med företrädare för och etablerar kontaktresenärerna en
med konsumentgrupper samverkarolika med Konsumentverket,samt
trafikverken och andra berörda myndigheter och Riks-organisationer.
trafikens hela verksamhet måste goda kunskaper kon-igenomsyras av

frågor och problemsumentfrågor för kunna fånga rele-äratt upp som
för resenärerna.vanta

formulerarföreslår vidare Rikstrafiken strategi för hurJag att en ar-
konsumentinflytandebetet med ökat och inom kollektiv-resenärs-ett
bör formulerastrafiken skall bedrivas. Strategin tillsammans med bl.a.

och andra företrädare för och konsumenter.Konsumentverket resenärer
del sådan strategi bör skall haväsentlig iEn resenärernaattvaraen

Rikstrafikens arbeteinflytande bara också på kollektiv-inte utanett
trafiken helhet. åstadkomma ökat och konsu-i sin För resenärs-att ett

föreslårmentinflytande på Rikstrafikens arbete jag råd kopplasatt ett
kan bestå företrädaretill Rikstrafiken i detta syfte. Rådet bl.a. förav

enskilda olika ochnätverk konsument- resenärsorganisa-resenärer,av
Konsumentverket, företrädare för kollektivtrafiken och andrationer,

forum förintressenter. Rådets viktigaste uppgift vara resenärs-är ettatt
interregionala kollektivtrafi-och konsumentintressena framförallt deni

ken. Rikstrafiken bör också stödja och stimulera tillkomsten lokalaav
och regionala resenärsråd.

indirekt, stärka och konsumentin-Ett sätt resenärs-attannat, mer
flytandet det gäller kollektivtrafiken idétävlingar deni ärnärstort om
framtida kollektivtrafikens utformning resenärsperspektiv.sett ettur

föreslår Rikstrafiken sådana idétävlingar.initierarJag att

villkor kollektivtrafikenEnhetliga i

konsumentinflytandet kollektivtrafi-stärka och påEtt resenärs-sätt att
samtliga företrädare kollektivtrafikens olika delarken förär att sam-

ellerutvecklar och marknadsför resevillkor, åt-ordnat gemensamma
kvalitetsgarantibas villkorminstone sorts somsom enen gemensam av

trygghet Enhetliga villkoralltid kan åberopa och kännaresenären
för kollektivtrafiken helhet.positivt försäljningsargumentett somvore
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kvalitativresevillkoren bör basnivå. Ut-De ses som engemensamma
trafikutövare fritt ytterligarebasnivån bör det stå varje göraöver att

inte delminst i denutfästclser resenärerna,gentemot som en egna
uppgiftföreslår Rikstrafiken får verkamarknadsföringen. iJag attatt

kollektivtrafiksystemet.villkor införs i helaför enhetligaatt

kvalitetsuppföüning kollektivtrafikenochKvalitetsutveckling i

utvecklats kraftigt de årtiondena. TrotsKollektivtrafiken har senaste
kollektivtra-regelbunden bedömningdag någondetta det i integörs av

sektorsansvarhelhet Sverige. Trafikverken harfikens utveckling isom
huvudansvar för statistik-kollektivtrafiken. harför SIKAsin del ettav

förkollektivtrafiken, harbl.a. ingenförsörjningen inom men ansvar en
kollektivtrafiken helhet.uppföljningkvalitativ somav

imageundersökningbranschgemensamKvalitetsbarometem är en
Undersökningenlänstrafikföretag samordnar.SLTFför Sveriges som

lokala och regionalaupplevda på denbefolkningendenmäter synenav
Syftet varje delta-trafikhuvudmännens regi.kollektivtrafiken i är att ge

kva-för planering och uppföljning sittunderlaggande trafikföretag av
litetsarbete.

på oli-undersökning fokuserarutgångspunkt bl.a. i dennaMed som
trafikhu-och krav på främst deninställning tillka kundgruppers av

Rikstrafiken börkollektivtrafiken jagbedrivnavudmännen taattanser
ochför kvalitetsgranslcningsamordnatinitiativ till systematt ett upp-

kapitelkollektivtrafiken utvecklas. 12interregionala Iföljning denav
till, jagdetta skulle kunnaidéer kring hurjag någrapresenterar men

fråga slutbetänkande.till denna i mittockså återkommaattavser
får samverkan medRikstrafiken i uppgift iföreslår ocksåJag attatt

kollektivtrafikende ambitionsmål förkonkretiserabranschen pre-som
för samord-skriften "Dialog med resenären"senterades i samt svara

kollektivtrafiksystemet.vad gäller helauppföljning dessaochning av
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Övergripande11 Verksamhetsmål

Mina förslag:
Rikstrafiken skall utifrån kundorienterat helhetsperspektiv verka förett

åstadkomma samverkande interregionalt kollektivtrafiksystematt ett
bidrar till de transportpolitiska målen uppfylls.attsom

Rikstrafiken skall inom för denna uppgift samlande, stöd-ramen vara
jande, stimulerande och pådrivande förhållandei till sektorns aktörer

verka för de transportpolitiska målen för detsamt interregionalaatt
kollektivtrañksystemet uppnås.

Rikstrafiken skall särskilt förverka att:
den interregionala kollektivtrafikens bidrag till det transportpolitiska
delmålet tillgängligt säkrasett transportsystemom
den interregionala kollektivtrañkens bidrag till det transportpolitiska
delmålet positiv regional utveckling säkrasom en
denb interregionala kollektivtrafikens konkurrensfönnåga stärks
bristerna deni interregionala kollektivtrañktörsörjningen sett ur re-

perspektiv åtgärdassenäremas
metoder utvecklas för upphandling interregional kollektivtrafikav
så bästa möjliga samhällsekonomiska utfall säkrasatt

1 1 Utgångspunkter

Utgångspunkten För Rikstrafikens övergripande Verksamhetsmål deär
transportpolitiska målen. Det transportpolitiska beslut riksdagensom
fattade den 2 juni 1998 prop. 1997/98:56, bet. l997/98:TU10, rskr.
1997/98:266 på basis regeringens "Transportpolitikföi-propositionav

hållbar utveckling" innebär bl.a. "... det övergripande målet föratten
transportpolitiken skall säkerställa samhällsekonomisktattvara en
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsötjning för medborgarna
och näringslivet hela landeti

Detta övergripande mål brutitshar delmål vilkai jag redogjortner
för kapiteli
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och positiv regionaltillgängligtDelmålen transportsystemett enom
relevanta för Rikstrafikens framtidadeutveckling jag mestvaraanser
dessa bör transportpolitiskadärför deverksamhet och jag att varaanser

grund för Rikstrafikens verksam-tillhand liggerförstadelmål isom
för den skull negligeras.delmålende övrigahetsmål. attutan

positivoch 2tillgängligt1Delmålen transportsystemett re-enom
följande vis:formulerade påutvecklinggional är

näringsli-ochså medborgarnasskall utformas atttransportsystemet
kan tillgodosesgrundläggande transportbehovvets

utvecklingregionalskall främja positivtransportsystemet genomen
delar landetför olikamöjligheternaskillnader idels utjämnaatt av

transportavståndnackdelar långamotverkadelsutvecklas,att av

och följaoch för preciserametoder måttframgårpropositionen attI att
Etappmål förutvecklas.etappmål börtillgänglighetsmålet genomupp

funktionshindrade bör priorite-förtillgänglighet till transportsystemet
fastställa heltäck-närvarandeför svårtdetLikaså framgår är attattras.

regionalbidrag till positivtransportpolitikensetappmål förande ut-en
delmålet böroch följamått for preciseraMetoder ochveckling. att upp

utvecklas.
åstadkommafördirektiv verkaenligt minaskall ettRikstrafiken att

transportpoli-till debidrarkollektivtrafiksystemsamverkande attsom
uppfyllaspecifiktmedarbetetuppfylls. Jagtiska målen attattanser

god miljötrafiksäkertransportkvalitet,högdelmålen samt enenom en
trafik-för de olikatrafikverkens sektorsansvarhuvudsak ligger inomi
verkahuvuduppgift-arbetet med sinRikstrafiken islagen och attatt

tillsig bidrarinterregionala persontrafiken isamordning denför aven -
huvuduppgift dockbörmed sindelmål. arbetetuppfyllandet dessa Iav

delmål uppfylls.dessaefterRikstrafiken ävensträva att
uppdragiseptember 1998 SIKAdenbeslutade 17Regeringen att ge
Rikstra-utredningenmyndigheter, bl.a.med radsamverkaniatt omen

etappmål för deför preciseraoch metodervidareutveckla måttfiken, att
RikstrafikenVad gäller utredningendelmålen.transportpolitiska om

regionaloch positivtillgänglighetetappmålensamverkan enomavser
utveckling.

uppföljningenförslag till hurlämnaingår ocksåuppdragetI att av
föroch hur metodernaskall förbättrasmålentransportpolitiska attde

Även samverkanskallutvecklas. i dettaskalluppföljningengenomföra
Rikstrafiken.med utredningenske om

slutredovi-ochdelredovisas den maj 1999skall 1uppdragSIKA:s
denvadrespektive maj 20002000 1den januari31 senareavsersas

frågan.
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med kring dessa frågor haröverläggningar SIKAI mina gemen-
frågorna mycket komplicerade och de bl.a.konstaterat äratt attsamt

for fulltforskningsinsatser besvaraskommer kräva ut.att att
Rikstrafikenverksamhetsmålen för allt väsentligt skall byggaDå i

transportpolitiska målen, får de bedömningar och förslag kringdepå
delbetänkandeRikstrafikens Verksamhetsmål jag i detta presente-som

slutbetänkandeprovisoriska. i mitt förabetraktas Jag attavsersomrar
frågor fortsattakring dessa grundat SlKAzsfördjupatett resonemang

Rikstrafikens verksam-ställningstagande kringarbete. slutgiltigtEtt
uppfattning svårligendock enligt min innan SIKA:shetsmål kan tas

fulltuppdrag redovisats ut.
november tillredovisning den 16 1998 regeringenSIKA har i aven

inför planeringsperioden 2002-lägesanalysuppdraget upprättaatt en
transportpolitiska målen. Frågornafort kring de2011 vissa resonemang

Samplan-gruppen förutomden s.k.har beretts inomgemensamt som
enlighet medför trafikverken. 1bl.a. bestårSIKA representanterav

arbete.Samplan-gnippen följt dettadirektiv har jagmina genom
Även till uppdraget vidare-redovisning hänvisathar i sinSIKA att

förför etappmål deoch metoder preciserautveckla mått transport-att
delmålenoch konstaterat det i dag det gällerdelmålenpolitiska näratt

och regional utvecklingtillgängligt positivett transportsystem enom
uppföljning. den anledningenför kvantitativsaknas underlag Aven

utvecklingenför delmål kvalitativ bedömningredovisas dessa aven
måluppfyllelse ochmöjligheternaliksom diskussion kring mätaatten

fögafinner detfortlöpande uppföljning målen. Jagorganiseraatt aven
redovisatdet redanmeningsfullt detta delbetänkande återge SIKAiatt

slut-istället till S1KA:s redovisningtill hänvisarregeringen utan vars
väsentligt delar.jag i alltsatser

Mina bedömningar1.21

tillgängligtEtt transportsystem

har många dimensioner. EntillgängligtBegreppet transportsystemett
aktiviteter ochtilltillgängligheten meddimension är transportsystemen

tillgängligheten tilldimensionmålpunkter, transportsyste-ären annan
till olikavill hur resenärs-det säga är anpassattransportsystemetmet,

framkommer idimensionYtterligarespecifika behov. somengruppers
syf-tillgänglighetsbegreppettransportpolitiska propositionenden är att

transportförsörjning helaigrundläggandesäkerställa visstill atttar en
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Även IT-lösning-resenärsinforrnation olikaförbättradlandet. genomen
ökad tillgänglighet.tillmeningenligt minbidrarar

transportförsörjninginterregionaltillfredsställandeBegreppet en
sintillgänglighetsbegreppet. Iockså täckas inenligt meningtorde av

transportförsörjninginterregionaltillfredsställandebörenklaste form en
utbud ochmellanbalans råderdärsituationdefinieraskunna ensom

1997:129 förs"Kollektivtrafik tid" SOUbetänkandetefterfrågan. iI
interregionaltillfredsställandebegreppetkringviss diskussion enen

resandeunderlaget"OmkonstaterarUtredarentransportförsörjning. att
trañkstarka relationerochintervallglesare ilågt bör övervägas,är ett

beaktande. "intervall kunna itätare tasett
lätthet"dentillgänglighetdefinierat begreppetharVägverket som

Tillgänglighetensamhället kan nås.aktiviteter iutbud ochvilkenmed
uppoffringenminskaråtgärderVägverketförbättras enligt somgenom

enligt Väg-Uppoffringen kanutbud och aktiviteter.önskadeför nåatt
komfortfordonskostnader, dåligrestid,uttryckas ibeskrivning,verkets
tillgäng-för ändradAndra uttryckregularitet/tillförlitlighet.och dålig
för olikamöjligheterförändradebeskrivningarlighet kan t.ex. avvara

möjligheterfärdsätt såanvända vissa attmedborgargrupper att resasom
påverkasTillgänglighetencykla.fárdmedel, ellerkollektivamed

vilketframkomligheten avgöran-i ärdärför bl.a. transportsystemet,av
restiden.de för

bär-framtiden Transporter"Färder iforskningsrapporten iI ett-
definierasmil.,Steen1997:7, Petersamhälle" KFB-Rapportkraftigt

skiljsoch dessutomfunktion,tillgänglighet till någontillgänglighet som
medsyftetsällanRörligheten i sigrörlighet.från ärtillgängligheten en

sig kanförflyttaeller tvångetRörligheten t.o.m.eller atttransport resa.
funk-tillgodose visssamhället.minskad välfärd i Atttecken på envara

ökadrörlighet,ske påkan sätt än t.ex.tion an-annat genomgenom
behö-rörlighet i sig inteminskadslutsatsSteensvändning IT. är attav

jämfört med i dag.tillgänglighetminskadinnebäraver
tanke-bekräftas dessalägesanalysuppdrag upprättaI SIKA:s att en

tillgänglig-påindikationer"...det finnskonstaterasoch attgångar att
villJagalla dimensioner...utvecklatssamhället positivt iheten intei

tillgäng-vad gällerlägesanalysi SIKA:sslutsatsernalyfta fram en av
transportåtgär-olikadärför bristnämligen: "Detlighet, är attstoren

liksomtransportbehov,grundläggandetillgodoseförbetydelseders att
beskrivaskansamhällettillgängligheten inteitill ideras bidrag stort,

närvarandeförmed precision änstörre
medtillgänglighetmått påvanligt trans-konstaterakanJag att ett

sammanhangolikatrafikverken i ärbl.a. använtsportsystemen avsom
användsofta ärmåttrestid. Ettförbättringaroch annatrestider somav

detlinjenät. Närtrañkutövarestäckningengeografiskaden t.ex. enav
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gäller tillgänglighet till oftatransportsystemet är mått närhe-ett använt
till hållplats eller,närmaste naturligtvis,ten olika resenärsgmppers

möjlighet använda kollektivtrafiken oberoendeatt de exempelvisav om
skulle funktionshindrade. bedömningMin dessa enklaärvara att men
ändå existerande mått provisoriskt bör kunna ligga till grund for det
utvecklingsarbete påbörjats.som nu

En regional utvecklingpositiv

I den transportpolitiska propositionen förs följande resonemang om
begreppet regionalpositiv utveckling:

"Förutsättningarna för människor och godstransporter varierarav
kraftigt landets olika delar.i Det beror på geografiska förutsättningar,

avstånd och bosättningsmönster. Det också ofrånkomligt detärex. att
finns skillnader mellan och glesbygdenstätortensstora transportmöj-
ligheter.

Samtidigt det viktigt det hela landetär finns tillräckligtöveratt go-
da transportmöjligheter så människor och företag flyttainte tvingasatt
på grund brister i transportsystemet.av

Transportpolitiken bör således bidra till förhindra levnads-att att
förutsättningarna urholkas befolkningsunderlag, samhälls-attgenom

och samhällskapitalservice minskar. Regioner släpar efter eko-isom
nomisk utveckling och där brister bidrar tilli denna ef-transporterna
tersläpning bör stödjas särskilda transportpolitiska insatser.genom
Transportpolitiken måste också inriktas reducera och andraimot att
hand kompensera de nackdelar uppkommer långa avståndsom av
mellan landet. För såväl enskildai näringslivet det viktigtorter ärsom

utformat så det praktisktär möjligt ochatt transportsystemet äratt
ekonomiskt rimligt mellan Sverige dagen,i vidatt över ävenorterresa
långa avstånd. "

I propositionen "Regional tillväxt för arbete och väljår "-
1997/98:62 konstateras bl.a. finns"Det utvecklingsmöjligheteratt i
alla förutsättningarna förregioner, utveckla näringslivetattmen ser
olika Vissa delar landet har särskilda långsiktiga regionalaut. av pro-
blem. "Vidare konstateras "Ungefär 10 statsbudgeten föratt procent av
1998, cirka miljarder kronor,72 bedöms ha särskild betydelse för den
regionala utvecklingen. detta faller" Av cirka 15 på kommuni-procent
kationssektom. När det gäller regionala utvecklingsstrategier konstate-

regeringen "Det viktig arbetar långsiktigtär regionerna medatt attrar
för regional Syftetutveckling.strategier dessa skallär strategieratt

underlag bl.a. för planering infrastrukturensregionernas ut-vara av
veckling. "
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måletpropositionen framgårtranspoitpolitiskaAv den att om en po-
tillgänglighetsmålet riktadetilliregional utvecklingsitiv motsats avser

konstaterar i sinavgränsad region. SIKAåtgärder till och inom re-en
tillgänglighetsmålet ilikhet meddet ilägesanalysendovisning attav

förmåttmetoder ochetappmål och etableradekvantifieradedag saknas
bedömt det inteSamplan-gruppen harmål. äruppföljning detta attav

utvecklingregionalmålet"mmojligt följa positivatt genomomupp
ochkaraktärselektivmåleteftersomnationella etappmål ärnumera av

skildafinnsutvecklingsförutsättningar ispeciellainriktat på de som
kunskapernamöjligt ökabör detdelar landet. Däremot att omvaraav

och andra åtgärder isambanden mellan investeringar transportsyste-
och måttindikatoreroch utvecklautvecklingregionaloch att sommet
effekter. "beskriva sådanafölja ochförgrundkan läggas till att upp
Delegationenbeslutade regeringen1998septemberDen 10 att ge

med Tågtrafikledningen,samverkankollektivtrafik iför vissköp attav
för-utföra vissaRikstrafiken uppdragiutredningenochSIKA attom

upphandlingför samladförutsättningarnadjupade analyser avenom
utföraocksåingårBergslagen. uppdrageti Ipersontrafik attjärnväg

optimalasamhällsekonomisktanalys dentrañkslagsneutral mestaven
användas ikantrafikmedel alternativtkollektivakombinationen somav

persontrafik på järn-ovanståendemotsvarandeupphandlingsamladen
tillfredsstäl-behoventillgodoserochaktuella läneni deväg av ensom

redovisasuppdrag skallBergslagen. Dettatransportförsörjning ilande
maj 1999.den 1senast

avsiktsförklaringtill uppdragetBakgrunden är somgemensamen
län,län, DalarnasGävleborgstrafikhuvudmännen imellantecknats

Örebro Bergslaget. IIntresseföreningenlän ochVästmanlands län, av-
följbl.a.konstateratsiktsförklaringen har man

förkommunikationssystemsamverkandebehöver"Bergslagen ett mera
studieorterna. Ettarbetsmarknaderna ocholikadebinda ihop ut-att

väl fungeran-tillsammans medbefintliga spår,påvecklat tågsystem ett
fungeraBergslagenförförutsättningbusslinjerde attär attnåt enav

bakommed tankarna prioriteringenenlighetenhetlig iregionsom en
mål område. "EUBergslagen ettsomav -

tågtrafikenoch utvecklingtrafikslagmedsamverkan övriga"Genom av
tillMöjligheternautveckling.för regionalökar förutsättningarna ar-

Bergslagen binds ihopoch iförbättrasstudiependlingoch ettbets- ge-
trafiksystem. "mensamt

måletkoppling tillklarmeningenligt minuppdrag harDetta omen
uttryckt dendet iutveckling så transportpo-regional ärpositiv somen

och desstransportpolitikenocksåplacerar inlitiska propositionen, men
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vidare syfte såverktyg medel uppnå det uttrycks deniettatt somsom
regionalpolitiska propositionen.

ocksåvill detta sammanhang erinra propositionenJag i om
och politik för storstaden på1997/98:l65 "Utveckling rättvisa en-

lyftsstorstädemas betydelse för övriga landet2000-talet", vilkeni
nuvarande demografiska utvecklingendenfram. konstaterarJag att

och deras omland ökar alltfor betydelsen storstäderna Italar att mer.av
omland ökar sin befolkning ökartakt med storstäderna och derasatt

grundvalbetydelse. bedömningkollektivtrañkens Minockså av
delmåletRikstrafikens uppgift bidra till positivdetta är att att om en

får fokusera på glesbygdens problemutveckling inte ensidigtregional
de problem och möjlig-lika utsträckning påmöjligheter, ioch utan stor

och deras omland.storstädernaheter finns isom
huvuduppgift påRikstrafiken sinvidarebedömerJag ettatt genom

de mål finns på det regio-till förverkligakan bidraaktivt sätt att som
uppdragockså denbedömningnalpolitiska området. Min är att typ av

fram-ökad betydelse iBergslagsfallet kommer attrepresenterarsom
kommunikations-troligtläge det dessutomtiden. sådantI är attett
bredare närings-del betydligtingå iaspekterna kommer ettatt som en

sammanhang.politiskt
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Mina förslag11.3

bedömningar, och med förbehållGrundat på mina för det utvecklings-
arbete nyligen påbörjats det gäller kvantifiering delmålennär ensom av

tillgängligt och regional utveckling,positivtransportsystemett enom
föreslår Rikstrafikens Verksamhetsmål formuleras följandejag påatt
vis:

Rikstrafiken skall utifrån kundorienterat helhetsperspektiv verka förett
åstadkomma samverkande interregionalt kollektivtrafiksystematt ett

transportpolitiska målen uppfylls.bidrar till deattsom
för denna uppgift samlande, stöd-Rikstrafiken skall inom ramen vara

förhållande aktörerjande, stimulerande och pådrivande i till sektorns
transportpolitiska målen för interregionalaverka för de detsamt att

kollektivtrafiksystemet uppnås.

skall verka förRikstrafiken särskilt att:
kollektivtrafikens transportpolitiskaden interregionala bidrag till det

tillgängligt säkrasdelmålet ett transportsystemom
kollektivtrafikens transportpolitiskaden interregionala bidrag till det

regional utveckling säkrasdelmålet positivom en
den kollektivtrafiken stärksinterregionala

kollektivtrañkförsörjningenbristerna den interregionala4. i sett re-ur
åtgärdasperspektivsenäremas

kollektivtrafik såför upphandling interregionalutveckla metoder av
utfallbästa samhällsekonomiska säkrasmöjligaatt
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12 Precisering arbetsuppgifterav

Mina förslag:
Rikstrafiken skall perspektiv:resenäremas0 ur

regelbundet följa kollektivtrafikmarknaden-
verka för samordning kollektivtrafikenav-
förbättra dialogen mellan och marknadens aktörerresenärer-
upphandla viss interregional persontrafik-

Rikstrafiken skall i uppgift årlig analys och redovis-göraatt0 ges en
kollektivtrafikensning utveckling och situationav

Rikstrafiken bör långtså möjligt använda sig informa-0 som av
förtionsverktyget medverka till förbättra dialogen mellanatt att re-

och marknadens aktörersenärerna
Rikstrafiken spelabör aktiv roll initiativtagare till FoU-0 en som
projekt i de delar hör till myndighetens ansvarsområde. Rikstra-som
fiken samarbetabör härvid med och andraKFB berörda parter

12.1 Utgångspunkter

Enligt mina direktiv skall Rikstrafikens huvuduppgift utifrånatt ettvara
kundoricnterat helhetsperspektiv verka för åstadkommaatt ett samver-
kande kollektivtrafiksystem bidrar till uppfylla deatt transportpo-som
litiska målen.

I framgår ocksåmina direktiv Rikstrafiken i första hand skallatt
verka hjälpa, stimulera och förhandla med berörda kommer-attgenom
siella aktörer, trafikhuvudmän och myndigheter för åstadkommaatt ett

kollektivtrafiksystem.samverkande Rikstrafiken skall inte överta vare
desig andra myndigheters, kommersiella aktörernas eller trafikhuvud-

uppgifter.männens
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bedömningarMina12.2

bör enligtarbete min neningRikstrafikensutgångspunkt i attEn vara
utifrånbäst lämpade resenärer-enskilda aktörernade ärdet attär som
kollektivtrafiken.interregionalai dentrafiklösningarutformabehovnas

introduk-gradviskapitel 6 förordariskälet till jagocksåDetta är att en
Rikstrafiken.förfunktionupphandlingtion avav

processinriktat. Ettutvecklings- ocharbete börRikstrafikens vara
behovutreda vilkainriktningsådanelement igrundläggande är atten

interregionalabeträffar derhar vadönskemåloch resenärernasom
till-marknadens aktörer harmöjlighetervilkaochkollektivtrafiken att

trafikslags-skeutredning bör kunnasådandessa. Enfredsställa gerom
medandra dialogmarknadsundersökningar ochövergripande typer av

beräkningar,samhällsekonomiskamarknadens aktörer,ochresenärer
analysmetoder.och andrabenchmarkings.k.sannolikhetsbedömningar,

trafikhuvud-medsamrådskebör i resenärsrepresentantcr,Processen
samlad bildskaffabör också sigRikstrafikentrafikutövare.ochmän en

trafikhuvudmannasfäien.inommotsvarandeöver processer
Rikstra-delarsammanhang viktigtdetta poängterai attDet attär av

andra sti-ochanvändas for bekosta sättbör kunnafikens anslag att
ovanståendemulera process.

åtgärder börRikstrafikens förstabedömningMin är att varaaven
utveckling och scenarierkollektivtrafikensförvisionformuleraatt en

Rikstra-till grind förbåde kan liggautvecklingsvägar,troligaöver som
interregionaladensamordningverka förhuvuduppgiftfikens att av

deförtill anbudsförfråganunderlagkollektivtrafiken och tjäna som
scenariemaaktuella. ochbli Visionentrafik kanupphandlingar somav

in-delfungeraockså kunnabedömningenligtbör min avsom en
kapitelfrastrukturplaneringsprocessen, ävense

bedömningarbör ocksåoch scenariema görasmed visionenarbetetI
i sintrafikutövareförändringar hosmarknadsrelaterade somrn.m.av

följerkollektivtrafk. detutbudet Avförändringarleda tillkantur avav
marknadens aktörer,medgenomföras i samrådmåstearbetet exem-att

motsvarande.ellerreferensgrupperpelvis genom
kommerRikstrafiken formulerarde scenarierochvisionDen som

interregio-denförriktmärkefungera stämmakunna attettatt avsom
tiansportpolitiskaförhållande till deutveckling ikollektivtrafikensnala

kontinuerligtsyfteanvändas iockså kunnabörmålen. Visionen att
interregionalavad gäller dengenerella behovresenäremasstämma av

detständigt förändrasomvärldentanke på ärMedkollektivtrafiken. att
därmed förändrasoch denlevandehållsvisionennödvändigt attatt

integreradscenarietekniken börochVisions-tiden.över enm.a.0. va:a
arbete.Rikstrañkensdel av
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bakgrund Rikstrafikendenna framföralltMin bedömning är attmot
följande verktyg för fullföljakunna sinakommer använda sig attatt av

helhetsperspektiv och utifrånutifrån kundorienteratarbetsuppgifter ett
målen:transportpolitiskade

utredningar syftande tillutreda eller initieraUtredningsverktyget; att
kollektivtrafik-brister den interregionalaoch åtgärda ikartläggaatt

försörjningen
mellan ochförbättra dialogenInformationsverktjøget; resenäreratt

olika IT-baserade hjälpmedel bidraaktörermarknadens samt genom
med olika trafik-resemöjlighetertill informera resenärernaatt om

trafikslagslag kombinationereller av
medstimulera och förhandla in-hjälpa,Samordningsverktyget; att

syfte finnakollektivtrafikmarlqiaden ipå atttressentema samver-
kanslösningar

upphandla och teck-räkningUpphandlingsverktyget; föratt statens
bedrivaskollektivtrafik inte kaninterregionalavtal somomna

upprätthålls trafikhuvudmännens regiikommersiellt eller intesom

förslagMina12.3

arbetsuppgifter skallRikstrafikensföreslårJag att, settatt vara ur rese-
transportpolitiskavilken mån deperspektiv och relaterat till inäremas

uppfylls:målen
och kartlägga brister iregelbundet kollektivtrafilcmarlmadenfölja0

kollektivtrafikförsörjningenden interregionala
arbets-integrerad del iscenarieteknikvisions- och som engenomo

förklaringar till ovanståen-orsakssamband ochbidra medprocessen
och scenarier instru-uppgift använda visionerde ettattsamt som

utvecklingenstämmaatt motment av
förbättra denkollektivtrafiken syfteför iverka samordning attav0

interregionala kollektivtrafikförsörjningen
dialogen mellanförbättrainformationsverktygetmed hjälp rese-av0

samordnaför sammanställa,marknadens aktöreroch samt attnärer
denna uppgift inteinformation tilloch sprida resenärerna an-om

myndighet ellerpåkommer annat organannan
kan bedrivas påpersontrafik inteinterregionalvissupphandla som0

upprätthålls trafikhuvudmännensikommersiell basis eller intesom
regi

Rikstrafiken uppgiftidessutomdetta föreslår jagPå grundval att gesav
kollektivtrafikens utvecklinganalys och redovisningårliggöraatt aven

efter samråd medochslutbetänkandei mittJagoch situation. attavser
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SLTF, SIKA och NUTEK redovisa formernabl.a. ochnärmare an-
arbetsuppgift.svarsfördelningen för denna

detkapitel 4 har jag konstaterat i KommunikationskommitténsI att
föreslogs antal forslutbetänkande SOU 1997:35 åtgärder stärkaett att

kollektivtrafiken. föreslår dessa till-ställning i Jag iresenäremas att
Rikstrafikens arbetsuppgifter.lämpliga delar får ingå i

föreslår också Rikstrafiken bör följa ochavsnitt jagI att tasamma
EG-kommissionens kommande aktiviteter inomaktiv del i delar ra-av
grönboken trafiknät för allaför arbetet med Ettmen

upphandlingsmodell for Rikstrafi-har i kapitel 6Jag presenterat en
fárjetrafiken mellannettoupphandling. När det gällerken baserad på

finns för Rikstra-fastlandet jag det inte anledningGotland och attanser
ochden dagliga administrationen mellan rederiet Sjö-fiken överatt ta

dock för utförafartsverket. Rikstrafiken bör nästata attansvar upp-
kan bli aktuell.handling trafiken somav

föreslagit Rikstrafiken bör följa ochkapitel har jagI 7 utvär-att upp
avtal trafiksystem administrativtdera ingångna större utgörasamtom

förhandlingsupp-särskilda förhandlingspersonema i derasstöd för de
drag.

föreslagit Rikstrafiken förkapitel har jag bör verka8I öppetatt ett
marknadens aktörerlänkar tillinformationssystem gemensamsom en

kollektivtrafiken.mötesplats vad gäller IT-frågor inom
viktiga för beslut inomForskning och utveckling underlagutgör

spelaRikstrafiken bör detta sammanhangkollektivtrafikområdet. i en
tilltill FoU-projekt de delar höraktiv roll initiativtagare i somsom

Rikstrafiken medansvarsområde. bör härvid samarbetamyndighetens
berördaoch andraKFB parter.



SOU 1998: 148 Ver/xzvamhetsstyrning 97

Verksamhetsstyrning13

förslag:Mina
Målstymingsmodellen bör läggas till grund för regeringens styrning0

Rikstrafiken vad gäller upphandlingen interregional kollektiv-av av
trafik

Utgångspunkter13. l

Relation ochtill riksdagregering

Enligt direktiven skall jag fram riktlinjer för kommande upphand-ta
lingar föreslåtrafik preciserade arbetsuppgifter för myndighe-samtav

Rikstrafiken. aspekt dettaEn på vilken rollfördelning börten är som
gälla mellan å sidan riksdagen och regeringen och å andra sidanena
den myndigheten. frågaDenna i första hand aktuell vad gällerärnya
upphandlingsverksamheten. Vad gäller delarövriga myndighetensav
verksamhet torde de allmänna regler framgår verksförordning-som av

och författningarvissa andra tillräcklig vägledning.en ge
I detta kapitel redovisar jag vissa förslag vad gäller Rikstrafikens

roll i upphandlingsprocessen. Framställningen syftar i första hand till
precisera det handlingsutrymme jag den myndig-att attsom anser nya

heten bör fullgöraha för kunna arbetsuppgiftersina effektivtatt ett
sätt.

har i kapitel redovisat allmänJag 5 beskrivning rollfördel-en av
avningen i upphandling kollektivtrafik förvissa principer Rikstra-samt

fikens upphandlingar trafik. förslagDessa bör i ljuset nedan-av ses av
förslag till Rikstrafikensstående roll i upphandlingsprocessen.
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transportpolitiska propositionRegeringens

myndighetsroll lämnasRikstrafikens i denbeskrivningallmänEn av
Riksdagen beslu-1997/98:56.prop.transportpolitiska propositionen

med förslag.enlighet regeringensaktuella delarna itade dei
skallmyndigheten inteuttalas denpropositionen ettl att varanya

hellerkollektivtrafiken. skall inteför Dencentralt planeringsorgan ta
eller Banverket dessapå Vägverket iidag liggeruppgifteröver som
Rikstrafiken skallsektorsmyndigheter. interollermyndigheters som

sökamyndigheter iställetuppgifter från andraheller över utanta sam-
skallRikstrafikenfrivillig grund. Vidare uttalaspåverkanslösningar att

trafikverken fri-skall frånmyndighet och denliten att vara envara en
organisation.stående

förhållande tillRikstrafikens rollförsta hand iberör iPropositionen
ochsidan riksdagenRollfordelningen mellan åmyndigheter.andra ena

knappastmyndigheten Rikstrafiken berörssidanå andraochregeringen
för bedöm-egentliga hållpunkterdärför ingaalls. Propositionen enger

fråga.dennaning av

interregionalupphandlingvidRikstrafikens handlingsutrymme av
modellernågra alternativakollektivtrafik -

interregionalvid upphandlingRikstrafikens handlingsutrymme av
budget-riksdagen väljer utforma sinahurkollektivtrafik bestäms attav

väljerområde och hur regeringendettainriktningsbeslut inomoch att
kanupphandlingsfrâgor. styrningDennamyndigheten i görasstyra mer

grundmodeller fördetta redovisasmindre detaljerad. I avsnitteller tre
kan utformas.hur styrningen

MålstymingsmodellenA.

medmyndigheten förseskaraktäriserasMålstymingsmodellen att enav
upphandlingsverksamheten. Vidaretotalram förekonomisk anges en

användas. Inriktningenför medlen skallinriktning hurövergripande
trafik-upphandlingsobjekt ellermåltermer- inte iuttrycks i termer av

slag.
använda tillgäng-styrningsmodell myndigheten frihetDenna attger

myndighetens uppfattning bästenligtmedel detliga på sätt gagnarsom
formulera mål inompå tydligtSvårighetemafastställda mål. sättettatt

tillRikstrafikens bidragområdet och preciseratransportpolitiskadet att
stymingsmodell fårmed dennadock myndighetenmedfördessa mål att

handlingsutrymme.mycket stortett
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med denna stymingsmodell komma be-roll tordeRiksdagens att
för Rikstrafikensekonomiska verksamhettillgränsas att ramarange

verksamheten.riktlinjer för Regeringens styrmöj-och allmännavissa
möjligheterna regleringsbre-beroende ikommerligheter attatt avvara

och övriga anvisningar förtydliga Verksamhetsmåltillräckligtvet ange
följa dessa. Medmöjligheternaverksamhetmyndighetens samt att upp

transportpolitiska områ-målbilden detkomplexa inomhänsyn till den
detta.åstadkommakort sikt svårtåtminstone pådet kan det attvara--

uppfölj-kommer därför ligga påstyrningregeringensTonvikten i att
genomförda åtgärder.utvärderingning och av

UppdragsstymingsmodellenB.

myndighetensUppdragsstymingsmodellen medför styrningenatt av
Grundlägg-målstymingsmodellen.detaljerad iverksamhet ängörs mer

uppdragsstymingsmodellen styrningenande för utövasär attatt genom
för de upphandlingarförhandlingsuppdragRikstrafikenregeringen ger

regeringen intemodell det såledesgenomföras. dennaIskall ärsom -
skallupphandlingarvilkapreciserar göras.myndigheten somsom-

idag.grundmodell tillämpasdenDetta är som
Rikstrafiken förserförutsätterUppdragsstymingsmodellen att rege-

flerårigt och samord-börplaneringsunderlag. Dettamedringen ett vara
uppbyggnad. har iunder Jaginfrastrukturplaneringmed den ärsomnas

Rikstrafikentill vilken rollförslagkapitel redovisattidigare ettett som
Rikstrafikensförslag börEnligt dettainfrastrukturplaneringen.habör i

övergripande bedömningar iochför långsiktigaroll ettatt svaravara
perspektiv. Samordningenoch kundorienterattrafikslagsövergripande

får bredare be-regeringenmedförinfrastrukturplaneringenmed ettatt
Rikstrafi-upphandlingarvilkavid bedömningenslutsunderlag somav

ken bör göra.
Rikstrafiken kanförhandlingsuppdrag till görasRegeringens mer

fastställer regeringenstyrande formendenstyrande. Ieller mindre mest
upphandlas påskalloch utformningomfattningvisstrafikatt enenav

bestämmerRegeringeneller busslinje.båt-, flyg-angiven jämvägs-,
upphandlas ochskalltrafikslagsträckning, vilketsåledes linjens som

kvalitetsindi-fastställs olikaskall gälla. Dessutomturtäthetvilken som
trafiken. Rikstrafi-igäller störningaracceptabel nivå vadkatorer, t.ex.

åstadkommatillbegränsasstyrninguppgift vid denna attkens typ av
Övrigaförhandlingsuppgörelsen.fördelaktigaekonomisktden mest

regeringen.bestämsförutsättningar av
utformasförhandlingsuppdrag kanstyrande formmindreEn somav

upphandla trafikskallRikstrafikenbestämmerRegeringenföljer. att
förekonomiskårligocksåEventuellttvåmellan orter. ramenanges
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aktuella linjen. Regeringen kan ocksåtrafiken på den rikt-vissaange
överlämnarlinjer för Däremot regeringen Rikstrafi-turtäthet, åtm.m.

vilket trafikslag bör användas.ken bestämma Myndigheten böratt som
framstår fördelak-välja det trafikslaghärvid ha frihet mestatt som som

också ha frihet fastställa de och kva-Rikstrafiken bör service-tigt. att
myndigheten bör ställas trafiken. regering-på Omlitetskrav ansersom

belopp förhandlingsuppdragen måste detta selqe-högsta ietten anger
orimligt förhand-fall itessbeläggas. l övertagettannat motpartenges

lingama.
fastställadenna stymingsmodell blir ekono-Riksdagens roll i att en

riksdagenupphandlingsverksamheten. börmisk totalram för Dessutom
upphandlingsverksamheten.inriktning för Dettaövergripandeange en

inriktningsproposition ellergrundval särskildkan ske på av en
redovisas budgetpropositionen. Rege-underlag igrundval det somav

Verksamhetsmål för myndig-första handringen i attstyr genom ange
myndigheten förhandlingsuppdragtilldelaheten och att avseen-genom

genomföras.beslutar skall Dettaupphandlingar regeringende de som
upphand-tillfälle eventuellt formvid år ibör ske samlat ett av enper -

flerårig och rullande, dvs. uppdaterasså fallbör ilingsplan. Denna vara
år.gången per

ÖverprövningsmodellenC.

Överprövningsmodellen uppdrags-har grundkonstruktionsamma som
skillnaden de förhandlings-stymingsmodellen. avgörandeDen är att

deRikstrafiken träffar med förbehålletöverenskommelser görs attsom
regering-förhandlingsuppdragskall godkännas regeringen. De somav

stymingsnodell kan-förRikstrafiken inom dennatilldelar ramenen
detalje-uppdragsstymingsmodellen eller mindreliksom i göras mer-

överprövninglångtgående styrningen givetvisrade. Den ärmest av
förhand-samtidigtförhandlingsresultat regeringensRikstrafikens som

detaljerade.myndigheten mycketlingsuppdrag till görs
den här beskrivna stymingsmo-överprövning ibör betonasDet att

kunnaförvaltningsrättslig skallbesvär i meninginnebärdellen inte att
Rikstrafiken träff-förhandlingsöverenskommelseranföras deöver som

Rikstrafikens förhand-rimligt med hänsyn tillinteDetta attvorear.
definitiva beslut först vinnerlingsöverenskommelser inte rätts-är utan

den såkan-har fastställt dem. Regeringenverkan då regeringen om
frånförhandlingsöverenskommelsemasynpunkter påinhämtaönskar -
of-den fattar beslut. Dessutom lagenhelst innan sitt är omvem som

genomförstillämplig på den upphandlingupphandlingfentlig avsom
bli till-skadeståndsregler kanlag innehållerRikstrafiken. Denna som

regel-lagen följs.bestämmelser i inte Detdelämpliga som angesom
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finns lagenisystem är uttömmande finnsDetavsett att där-som vara
för ingen anledning införa besvärsregler vid sidanatt lagen.separata av

Riksdagens roll i överprövningsmodellen densammaär isom upp-
dragsstyrningsmodellen. Skillnaden mellan de båda stymingsmodeller-

ligger i regeringen Rikstrafikens förhandlingsresultat.överprövarattna
Detta påverkar inte riksdagens roll upphandlingsprocessen.i

13.2 Mina bedömningar

Vid bedömningen stymingsmodellema finns det anledning utgåattav
från den grundläggande förutsättningen riksdagen har valt inrättaatt att

fristående myndighet för handlägga olika frågor den interre-atten om
gionala kollektivtrafiken. tolkarDetta jag uttryck för riksda-ett attsom

Rikstrafiken bör denha handlingsfrihet normalt till-attgen anser som
kommer förvaltningsmyndigheter.statliga Det ligger också tillnära
hands tolka riksdagens ställningstagande markeringatt attsom en av en

rollfördelning den tillämpas vid upphandlingenänannan som nu av
interregional kollektivtrafik bör eftersträvas. De upphandlingsforrner

tillämpas innebär bl.a. förhandlarens uppgörelser skall god-attsom nu
kännas regeringen.av

Enligt min uppfattning har målstymingsmodell många fördelar.en
En den anknyter till de gmndprinciper gäller forär mål- ochatt som
resultatstyrningen därföroch ligger linjei med det allmänna synsätt

präglar regeringens styrning myndigheterna. En är attsom av annan
den riktar intresset de medel används för uppnå vissmot attsom en
effekt. Detta främjabidrar till trafikslagsoberoende upphandlings-att
former. Ytterligare fördel Rikstrafiken möjligheterär att störreen ges

anlägga helhetssyn på verksamheten. Upphandlingsverksamhetenatt en
bör inte isolerad företeelse i myndighetens verksamhet.ses som en
Tvärtom det viktigt beakta sambandet mellan Rikstrafikensär all-att

samordningsroll och upphandlingsverksamheten.männa
Nackdelen mâlstymingsmodellenmed den på kort sikt kanär att ge

främst riksdagen mindre möjligheter påverka myndighetens verk-att
samhet. beror bl.a. på tidigarede antydda svårigheternaDetta att ange
tillräckligt tydliga förmål transportverksamheten. Det uppdrag som

har lagt på SIKA vad gällerregeringen de transportpolitiska målen bör
möjligheternadock förbättra målstyra Rikstrafikens upphandlings-att

verksamhet. Med hänsyn till upphandlingen interregionalatt av per-
for genomfördessontrafik på järnväg 1999 under våren 1998 och att

upphandlingen för kommer genomföras2000 under första halvåretatt
heller1999, blir det inte aktuellt tillämpa stymingsformer förränatt nya
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Målstyrningsmodellens nackdelar bör därför kunnanågra år.om un-
åren.danröjas under de närmaste

huvudsakUppdragsstymingsmodellen ansluter i till den ordning
fullt möjligt tillämpa dennaråder. givetvis styrnings-Det är attsom nu

väljer detta bör uppdrags-framtiden. Ommodell också i göraattman
alltför detaljerad myndigheten tillräckligtstyrningen inte utan gevara

uppdragsstymingsmodellendockmed handlingsutrymme. Jag attanser
nytänkande Rikstrañkens arbets-möjligheter till inominte ger samma

enligt mening denmålstymingsmodellen. Detta minområde ärsom
stymingsmodell.nackdelen med dennafrämsta

Överprövningsmodellen förenlig med detknappast synsättär som
förfor beslutet bilda fristående myndighethar vägledandevarit att en

uppgifterna. Enligt min uppfattning kan dethandlägga de aktuellaatt
meningsfullt bilda myndighet försärskiltinte uppfattas att en nysom

inter-regional kollektivtrafik denna myndighetshandha frågoratt omom
det framgårbeskärs på Överprövningsmo-handlingsfrihet sätt som av

förmed bilda fristående myndighetväsentlig fördeldellen. En att en
föravlastas deregeringen det direktadessa frågor är ansvaretatt

medsådan avlastning knappast möjligupphandlingar En ärgörs.som
Överprövningsmodellen.rollfördelning skulle tillämpas iden som

tillämpasmålstymingsmodellen böruppfattning såledesMin är att
Rikstrafiken.vid styrningregeringens av

därför vad gäller stymingsfor-fortsatt utvecklingsarbete krävsEtt
återkomma till dessa frågor slutbetänkande.i mittJag attavsermema.

Rikstrafiken då den påbörjar verksamhetförutsätter också sinJag att -
vidare med dessa frågor.kommer arbetaatt-

Mina förslag13.3

behandlat rolltördelningen mellan å sidanhar detta kapiteliJag ena
riksdagenRikstrafiken och å andra sidan regeringen ochmyndigheten

kollektivtrafik. föreslår detinterregional Jagvid upphandlingen attav
tillmålstymingsmodellen skall läggaskapitlet har benämntsisom

Rikstrafiken detta område.styrning inomgrund för regeringens av
bör detaljut-hur den valda stymingsmodellenföreslår inteJag nu

dock återkomma till dessa frågor i mitt slutbetän-fonnas. Jag attavser
kande.
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Ledningsforrner14

förslag:Mina
Ledningsforrnen for Rikstrafiken bör enrådighetsverk med in-0 vara
synsråd

huvuduppgift bör företrädare för trafik-Insynsrådets deatt0 vara ge
slagsövergripande och konsumentinriktade intressena möjlighet att
följa och synpunkter verksamhetenge
Myndighetens chef bör skyldig inhämta rådets uppfattning iatt0 vara
viktigare frågor verksamhetens inriktningom

Utgångspunkter14. l

Myndigheternas ledningsformer har behandlats regeringensisenast
förvaltningspolitiska Riksdagenproposition prop. 1997/98:136. god-
kände vad föreslog myndigheternas ledningsfonnerregeringen om
prop. 1997/98:136, bet. 1997/98:KU rskr. 1997/98:294.31,

framgår frågan myndigheternaspropositionen sid 47ffAv att om
ledningsformer har tillfällen sedan l980-talet.vid mittenutretts tre av
Samtliga dessa utredningar har dragit slutsatsen ansvarsförhâllande-att

myndigheterna bör tydliga och valet ledningsfonninom attvarana av
enrådighetsverk styrelse med fullt Medbör stå mellan och ansvar. en-

rådighetsverk i detta fall myndighetens chef har det fullaattavses an-
verksamheten. framhåller dockför propositionen regeringenI attsvaret

nuvarande huvudmodellen med lekmannastyrelse vid myndig-den en
sida ledningsformerhetschefens inte bör avskaffas. innebärDetta att tre
ifråga för statlig myndighet: styrelse med fulltkan komma len an-

styrelse med fullt2 begränsat och 3 ansvarig myndig-ansvarsvar,
hetschef enrådighetsverk.

förpropositionen regeringen riktlinjer de olika led-I vissa näranger
ningsfonnerna bör ifråga. kan sammanfattaskomma riktlinjerDessa

följer:som
fullt främstStyrelse med bör enligt propositionen kommaansvar

ifråga for myndigheter arbetar affárslilmande förhållan-undersom
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eller har verksamhet innebär finansielltden ochett stortsomen
ledningsformsjälvständigt Denna har hittills endast kommitansvar.

tiotal förvaltningsmyndigheterifråga för vid sidan affärsver-ett av
ken.

begränsat bör enligt bl.a.Styrelse med propositionenansvar ses
och inflytande.forum för demokratisk insyn medborgerligtettsom

ledningsform bör främst komma ifråga då vill tillföraDenna man
mångfald verksamheten eller då samordning med andrabredd och i

betydelse.bedöms ha särskildmyndigheter
då finnsEnrådighetsverk bör enligt propositionen detövervägas

direkt och tydlig myndigheten och debehov styrning iav en mer av
beslut genomföras dröjsmål. Ett enrå-fall då politiska måste utan

enligt normalt förses med rådgivandedighetsverk bör regeringen ett
regeringen utsedda ledamöter. Syftet med det rådgi-med avorgan

tillgodose behovet demokratisk insynbörvande attorganet vara av
inflytande.medborgerligtoch

statligaockså frågan intresserepresentation iRegeringen tar omupp
fråga behandlats de utredningar harOckså denna harstyrelser. somav

villgäller myndigheternas ledning. integenomförts vad Regeringen
intresserepresentation fanns före vissaåterinföra den 1992 isom myn-

arbetsmarknadsområdet. Intresseorganisationemadighetsstyrelser inom
stadiummöjlighet framföra synpunkter på tidigt ibör istället att ett

beredning ärende. Enligt regeringen bör demyndigheternas ett sam-av
används dag därför vidareutvecklas.rådsformer isom

frågan ansvarsfördelning-berörpropositionen regeringenI även om
myndigheter-och riksdagen vad gäller beslutmellan regeringen omen

försammanhanget uttalar regeringen den-ledningsforrner. I attattnas
effektivtutveckla förvaltningen påkunna och sätt änettstyra numer -

flexibelt tillämpa olika ledningsforrner. Re-möjlighetbör ha större att
förledningsformdet angeläget den vid valetgeringen finner att enav

defrån myndighetens verksamhet och mål såmyndighet kan utgå som
ledningsformoch därefter välja denfastställts statsmakternahar somav

uppställda målen.verksamheten och debedöms bäst gagna

IedningsformernaBeskrivning av

myndigheten och har det fullamed fullt lederstyrelseEn ansva-ansvar
chef beslutar iinför regeringen. Myndighetensverksamhetför dessret

styrelsende direktiv och riktlinjerförlöpande ärenden inom somramen
chefdelegera beslutsrätt till myndighetensStyrelsen kanmeddelar. men
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får inte avhända sig det grundläggande för verksamheten införansvaret
regeringen.

Styrelse med fullt relativtär ledningsform. Den tillkomansvar en ny
det s.k. verksledningsbeslutet 1987 och användes först i affärs-genom

verken. finnsSom styrelsenämnts med fullt i tiotal för-ettansvar nu
valtningsmyndigheter vid sidan affärsverken. En samlad redovisningav

erfarenheterna denna ledningsforrn saknas. En utvärderingav av av
utbildningen styrelseledamöter i dessa styrelser pågår dock inomav
Finansdepartementet. Det möjligt detär i anslutning till dennaatt ut-
värdering också kan framkomma vissa erfarenheter ledningsformenav

sådan. kan dockDetta inte överblickassom nu.
Styrelse med begränsat den traditionella formenär för lek-ansvar

marmainflytande i statsförvaltningen. myndighetI med denna typen av
styrelse det myndighetensär chef leder myndigheten ochsom ansvarar
för verksamheten inför regeringen. Styrelsens befogenheter framgår av
§ 13 i verksförordningen 1995:1322. Enligt verksförordningen be-
slutar styrelsen följandei ärenden:

frågor myndighetens årsredovisning, delårsrapport och anslags-om
framställning
frågor åtgärder med anledning Riksrevisionsverkets revi-om av
sionsrapporter och den redovisning myndigheten skall lämnasom
till enligtregeringen VF § 15
frågor revisionsplan och åtgärder med anledning redovisningom av
enligt § i förordningen5 1995:686 intern revision vid statligaom
myndigheter mfl.
frågor4. föreskriftersådana riktar sig till enskilda, kommunerom som
eller landsting

Styrelse med begränsat finns i antal myndigheter. Deett stortansvar
utredningar sedan mitten 1980-talet har behandlat myndighe-som av

ledningsfonner har samtliga kritiskaternas varit styrelse med be-mot
Den dessagränsat utredningar förvaltningspolitis-senasteansvar. av -

ka kommissionen ville avskaffa denna ledningsfonn. Kommissionens-
motiv för detta uppdelningen beslutsbefogenhetema mellanattvar av
styrelsen och myndighetens chef skapar oklarhet harom vem som an-

för verksamheten inför regeringen och medför styrelsensvaret inteatt
fungerar ledningsforrn. framgickSom föregående avsnitt god-som av

dock inte regeringen utredningens förslag dennapå punkt:tog
formenDen moderna enrådighetsstyre i likhet med styrelseärav -

med fullt företeelse har sitt i 1987 års verks-ansvar en som ursprung-
ledningsbeslut. heller denna ledningsformInte har utvärderats på något
samlat Enrådighetsstyre används bl.a. i stabsmyndighetersätt. vissa
t.ex. VerkschefenStatskontoret. kompletteras dessa falli med någon
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regeringen. dock myndig-Detrådgivande ärutsestyp avsomorganav
för införverksamheten regering-fullahetens har detchef ansvaretsom

en.

ledningsform förvaletvidbetydelseharFörhållanden avsom
Rikstrafiken

interregionalbidra till effektivarehuvuduppgiftRikstrafikens är att en
befintliga trafik-detsamordningskall skepersontrafik. Detta attgenom

upphandlinguteslutnamöjligheterandraochutbudet är genomom --
fullgöra dennakunnalönsam. Förintepersontrafik är att upp-somav

medsamarbetemyndighetensberoendeRikstrafiken ettgift attär av
dessa intressenterväl. viktigastefungerar Deantal intressenterstort av

sektorsmyndig-Regeringskansliet- olikaochförutom regeringenär - länsstyrelser,näringspolitiska området,ochdetheter inom transport-
forskningsstödjandeochutrednings-och landsting,kommuner organ

organi-trafikutövarnatrafikhuvudmännen,och KFB, samtSIKAsom
trañksek-inomoch konsumenterproducenterföreträdersationer som

tom.
upphandlingsroll förutsätterochsamordnings- attRikstrafikens

förhållandeioch integritetmed auktoritetuppträdamyndigheten kan
förvän-kandesärskilt viktigtDettatill olika intressenter. är senareom

Rikstrafi-frågor.i olika Fördivergerande uppfattningarstarktha atttas
kraftfullt måste regeringentillräckligtuppträdaskall kunnaken ge

tydligthandlingsutrymme. Etterforderligtledningmyndighetens man-
denförnödvändig förutsättningocksåfrån regeringen attdat är en

den inter-skall bedriva inomRikstrafikensamordningsverksamhet som
framgångsrik.skall blipersontrafikenregionala

blikommerupphandlingsverksamheten vä-ochFörhandlings- att en
verksamhetverksamhet.Rikstrafikens Denna ärsentlig del typ avav

fattamöjlighetochden kräver diskretionspeciell den meningen atti att
led-myndighetensuppnåsvårtbeslut. kansnabba Detta att omvara

skaparansvarsforhållanden ellertill oklaraupphovningsstruktur ger
inför regeringen.for verksamhetenharosäkerhet ansvaretsomom vem

ledningsstnikturRikstrafikensdärförkravgrundläggande ut-Ett är att
ansvarsförhållanden skapas,tydligasådantformas på attsätt attett er-

osäkerhetsmidigt och intesnabbt ochfattasbeslut kanforderliga att
medkontakterna Rege-myndigheten iföreträderskapas somom vem

ringskansliet.
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bedömningar14.2 Mina

ledningsformer enligtTre kan min mening komma ifråga för Rikstrafi-
ken:

Styrelse med fullt ansvar
Styrelse med begränsat ansvar
Fullt ansvarig chef enrådighetsverk

förKriteriet använda ledningsformen styrelse med fulltatt är attansvar
affárslilmandeverksamheten och/eller den ekonomiskt omfat-är äratt

tande och präglas och självständigt Detta kriteriumett stortav ansvar.
delvis tillämpbart på Rikstrafiken. Denna myndighets verksamhetär

har omslutning och bör enligt utredningens uppfattning präglasstor av
relativt självständighet i förhållande till regeringen. tordeDettastor
också ha riksdagens avsikt med skapa särskildvarit myndig-att en
hetsorganisation för handlägga frågorna.de aktuella Behovetatt av
självständighet myndighetens beslutsfattande föri talar lednings-att

Åformen styrelse med fullt bör användas. andra sidan kan kon-ansvar
det finns exempel myndighetermånga på harstateras att ett stortsom

ekonomiskt regeringen har försett dem med styrelseutan attansvar en
med fullt ansvar.

Erfarenheterna ledningsformen styrelse med fullt be-ärav ansvar
gränsade. förDet statsförvaltningen relativt ledningsformär en ny som
inte har utvärderats på något samlat Det också relativtsätt. är myn-
digheter har försetts med denna ledningsform. Bristen på doku-som
menterade erfarenheter ledningsformen enligt uppfattningminärav en
nackdel med styrelse med fullt sammanhanget börl nämnas attansvar.
denna ledningsform ofta jämförs med privata bolagsstyrelser. Denna
jämförelse enligt uppfattning missvisande.min Privata bolagsstyrel-är

har väsentligt beslutsbefogenheter vad statlig verkssty-större änser en
relse har. Jämförelsen kan därför bidra till skapa orealistiska för-att

ledningsformen.väntningar på
förutsättning för skallstyrelse med fullt kunna väljasEn att ansvar

Rikstrafikenför tydlig ansvarsfördelning kan åstadkommasär att en
styrelsen och verkschefen. synnerhet för-mellan Detta gäller i inom

och upphandlingsverksamheten.handlings- Enligt min uppfattning bör
verkschefen ha tydligt förhandlingarmandat föra de föregårett att som

upphandling olönsam trafik. Styrelsen bör endast ha bekräft-en av en
funktion. ansvarsfördelning helt linjeande En sådan ligger inte i med

fulltde principer gäller för ledningsformen styrelse medsom ansvar.
kan uppfattas välja denna ledningsformDetta ett argument mot attsom

för Rikstrañkens del.
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Ledningsformen styrelse begränsatmed kallades tidigareansvar
lekmannastyrelse. ledningsform har utvärderats fleraDenna deav av

ledningsfonnermyndigheternas har genomförtutredningar om som
1980-talet. utredningar samtligasedan Dessa har pekat påmitten av en

svaghet hos denna ledningsfonn. hargrundläggande De argument som
anförts lekmannastyrelser denna ledningsform skapar oklar-ärmot att
het egentligen ansvarig för verksamheten införär rege-om vem som

chef. särskiltstyrelsen eller myndighetens gäller nå-ringen Detta om
myndighetens chef ordförande styrelsen. Försök hariän ärgon annan

denna oklarhet tydligare skrivningar iundanröjagjorts att genom
kan ändrar detta dock den bedöm-verksförordningen. Såvitt jag intese

ledningsformeraktuella utredningarna har vad gällerning de gjortsom
chef. Risken för oklaramed delat mellan styrelse och ansvars-ansvar

dessa försök till förtydliganden.förhållanden kvarstår trots
tordemed ledningsformen styrelse med begränsatSyftet ansvar

verksamhet. Enligtskapa insyn i myndigheternasframförallt attvara
fall pådetta i många lika väl åstadkommasmin uppfattning kan annat

regeringsutsett rådbeslutande styrelse,sätt än t.ex. ettgenomgenom en
Rikstrafikenolika samhällsintressen. Beträffandemed företrädare för

knappaststyrelse med begränsatkan också konstateras att ansvaren
myndighetens kärn-besluta iärenden gällerskulle få anledning att som

förhandling upphandling. Rikstrafikenverksamheter samordning, och
styrelseföreskrifter den medkommer inte heller att ut typ enge av som

därför lednings-begränsat skall besluta Min slutsats är attansvar om.
fall- tillförstyrelse med begränsat Rikstrafikens inteformen iansvar -

jämfört med ledningsformen fullt ansvarig chefmervärdenågot
eftersträvasenrådighetsverk med regeringsutsett råd. Den insyn som

beslutandede in-kan åstadkommas intressena ettutan att externa ges
flytande.

enligtfullt enrådighetsverk börLedningsformen chefansvarig re-
där behovetfrämst för myndigheterkriteriergeringens övervägas av

ansvarige chefendensärskilt Numera kompletterasstyrning är stort.
rådgivandeinsynsråd. insynsrådnormalt med Ett är ettett organ som
myndighetens instruk-och ställning regleras iregeringenutses varsav

till verksförordningen. Myndighetenoftast hänvisningtion genom en
beslut begränsa rådets eller avståkan således inte insyngenom egna

instruktionen skall rådet.frågor enligt i Förfrån tasatt ta uppupp som
fram-det naturligt insynsrådet tillfälleRikstrafikens del att attgevore

ansvarsområdealla frågor inom myndighetensföra synpunkter på som
betydelse.principiellhar större

chefför välja ledningsformen fulltmotivet ansvarigfrämstaDet att
ledningsform ochuppfattning denna skapar tydligaenligt min attär

och heller behöver rådabeslutsförhållanden det inte någonenkla att
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företrädertvekan myndigheten i de förhandlingar ochsomom vem
kommeröverläggningar bli viktigt inslag i myndighetensatt ettsom

verksamhet. väsentligt iDetta verksamhetär har Rikstrafikensen som
breda Rikstrañkenskontaktyta. verksamhet dessutom känslig påär
många vilket ytterligare understryker kravet tydlighetsätt i myndig-
hetens utåtriktade verksamhet. Detta krav tillgodoses enligt min upp-
fattning bäst myndigheten förses med fullt ansvarig chef vidom en som
sin sida har regeringsutsett råd den berördesett typav som ovan.

14.3 Mina överväganden

sammansättningen styrelse eller insynsråd regleras inteett när-enav
i myndighetens instruktion eller i verksförordningen. Det endamare

uttalas myndighetens chef skall ingå i styrelsen sådanär attsom om en
finns och styrelsen får bestå högst åtta ledamöter verks-att utöverav
chefen VF § 4. Ett insynsråd skall bestå högst fem ledamöter VFav

5-§
riktlinjerDe i övrigt finns vad gäller sammansättningensom av en

styrelse eller insynsråd mycket översiktliga. Tidigare harärett nämnts
sedan 1992 inte renodlad intresserepresentationatt iaccepterarman en

verksstyrelsema. finnsDet också öka antalet kvinnor isträvan atten
verksstyrelsema. I övrigt saknas generella riktlinjer för styrelsemas
sammansättning.

Enligt min uppfattning det väsentligtär sammansättningenatt av en
styrelse eller insynsråd har tydligt samband med den rollett ett som
myndigheten förväntas spela inom aktuelladet politikområdet. Allmänt
innebär detta trafikslagsövergripandede och konsumentinriktadeatt
intressena inom transportpolitiken bör Myndig-ett stort utrymme.ges
heter med sektorsansvar inom transportverksmheten kan ocksåett
komma fråga.i Branschorganisationer inom transportsektorn kan i

tillföramånga fall värdefulla synpunkter ibland företagorganiserarmen
kommakan bli Rikstrafikens upphandlingssitua-iatt motpartersom en

tion.
anledning lägga fram detaljerat förslagJag ingen tillatt ettser sam-

ellerden styrelse det insynsråd Rikstrafiken kanmansättning av som
komma förses med.att

pekavill dock grundläggande skillnad beträffandeJag en sam-
styrelsemansättningen respektive insynsråd.ettenav

skall företrädaEn styrelse regeringen och några särskildainte in-
bör därför enbart kraft personligaLedamöterna i sinatressen. utses av

erfarenheter.egenskaper och



SOU 1998:148Ledningsformer110

får förutsättas bli så detdäremotinsynsråd sammansatt attEtt av-
beredas verksamheten.insynbör ispeglar olika intressende som

beslut har möj-myndighetenpåpekavill ocksåJag att genom egna
har kapitel 10rådgivande Jag iolikalighet inrätta typeratt organ.av

uppgiftresenärsråd medinrätta ettberört möjligheten attettatt vara
kollektivtrafiken. Jagkonsumentintressena iochforum för resenärs- ser

har bildats ochefter det denmyndighetennaturligtdet attattsom -
rådgivandevilkaverksamhetenerfarenheter övervägervunnit or-av -

initiativoch destöd för verksamhetenbehövaskan tarsomgan som
dessaför inrättabehövs att organ.som

förslagMina14.4

ståuppfattningbör enligt minRikstrafikenförledningsformValet av
myndighetschef med fulltochfulltmedmellan styrelse ansvaransvar

komplette-myndighetschefenbörfalletdetenrådighetsverk. I senare
insynsråd.med ettras

Rikstrafikens fall ingamedför imed begränsatStyrelse ansvar
påinsynsråd.med Kravetenrådighetsverkframförfördelaregentliga ett

insynsrådet samti-tillgodosesuppfattningenligt minkaninsyn genom
intemed begränsatför styrelsebeslutsområdetdigt ansvarensom

verk-Rikstrafikensbetydelse iharomfatta frågorskulle de störstsom
styrelseföreslåanledningnågonsvårthar därförsamhet. attJag att se

med begränsat ansvar.
med in-enrådighetsverkochfulltstyrelse medmellanvaletI ansvar

uppfattningEnligt minsistnämnda alternativet.detförordar jagsynsråd
ansvarsfördelningför tydligförutsättningaralternativskapar detta en

möjlighetchefmyndighetenssamtidigt attmyndigheteninom gessom
in-behöverde kontaktererforderlig auktoritet imeduppträda tassom

skaparEnrådighetsverkkämverksamhet.myndighetensförramenom
effektiva beslutsvägar.korta ochförförutsättningardessutom

trafik-för deföreträdarehuvuduppgift börInsynsrådets attvara ge
möjlighetkonsumentinxiktade intressenaoch attslagsövergripande
chef börMyndighetensverksamheten.påsynpunkterochfölja varage

verksam-frågorviktigareuppfattning irådetsinhämtaskyldig att om
läggsinteupphandlingsobjekt dettavaletinriktning,hetens t.ex. omav

riksdagen.ellerregeringenbeslutfast avgenom
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ochOrganisation kompetensbehov15

förslag:Mina
verksförordningen böroch § 32 § 34 i 1995:1322§ 17-18 samt0

Rikstrafiken. innebär myndigheten bestämmertillämpas på Detta att
myndigheten arbetsordning ellerorganisation och i isin sär-att en

skall meddela de bestämmelser behövsskilda beslut som om myn-
for myndighetens verksamhet.och fonnernadighetens organisation
chef anställs beslutinnebär det myndighetensVidare att genom av

anställningar beslutas myndigheten.andraregeringen attsamt av
insynsråd for bestämd tid.i regeringenLedamöterna ett utses av en

också ordförande i rådetRegeringen utser

Utgångspunkter1 1

personalømrådetMyndigheternas ochinom organisations-ansvar

skall redovisa riktlinjer för Rikstra-utredningens direktivI jagattanges
myndighetensfikens bedömning kompe-organisation görasamt aven

behandlas frågor Riks-resursbehov. detta vissaoch I avsnitttens- om
kompetensbehov. Frågor myndighetenstrafikens ochorganisation om

frågorekonomiadminstrativa be-förvaltningskosmader vissasamt
handlas kapiteli 17.

förs detta informeramed de i avsnittSyftet är attresonemang som
Rikstrafrkensvad gällerde överväganden jagregeringen görsomom

de regleroch kompetensbehov. Jag utgår frånorganisation att som
ochgäller myndigheternas organisationtillämpas vadnormalt perso-

Rikstrafiken.också skall tillämpas beträffande Dessanaladministration
sådana frågorställninginnebär regeringen inte iregler utanatt tar

organisation ochtill myndigheterna själva utforma sinöverlämnar att
sin personal.rekryteraatt

fors detta ka-vidareutveckla de ikommerJag att resonemang som
mitt slutbetänkande.redovisamitt fortsatta arbete och dem ipitel i

personalrelcryteringsarbetesyfte for deti fä underlagskerDetta att som
halvåretpåbörjas under forsta 1999.kommer att
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Mina bedömningar15.2

Rikstrafiken förutsätts bli liten myndighet. räknarJag med Riks-atten
trafiken behöva ha till anställda.kan åtta tio bedömning förut-Denna

kansamverkan organiseras med eller flera andra myndig-sätter att en
administrativaheter vad gäller den verksamheten och utredningsverk-

samheten. detta inte kan ske och verksamheten helhet skallOm i sin
behövs ytterligare några befattningar ellerbedrivas i regi medelegen

för motsvarande från leverantörer.köp tjänster externaav
Rikstrafikens uppgifter omfattar samordnings-, förhandlings- och

upphandlingsverksamhet, utrednings- och analysverksamhet in-samt
och informationssamordning.formationsverksamhet Den sistnämnda
samordningsarbete trafikinformationuppgiften omfattar bl.a. vad gäller

också ha funktioner för ekonomi,till allmänheten. Myndigheten måste
personal och IT.

alltför liten myndighet förRikstrafiken kunna bäraär atten upp
administrativa funktioner på hand. torde därförspecialiserade Detegen

organisera administrativ samverkan medbli nödvändigt att en annan
administrativa från Kammarkollegietmyndighet eller köpa tjänsteratt

eller lämplig Rikstrafiken måste dock ha kvali-någon instans.annan en
ficerad funktion för upphandling och samordning dessa tjänster.av

förRikstrafikens administrativa bör första handiresurser svaraegna
administrationen, budgetarbete, verksamhets-den myndighetsnära t.ex.

ekonomisk uppföljning och redovisning personalut-planering, samt
personalrekrytering och personalredovisning. Myndighetenveckling,

beställarfunktion inom IT-ornrådet.måste också ha en
myndigheter ifrågaSamverkan med andra bör också komma vad

Rikstrafikensutredningsverksamheten. profil utrednings-gäller inom
trafikslagsövergripande be-bör ligga på långsiktiga ochverksamheten

utvärdering interregionala kollektivtrafiklösningarhovsanalyser, av
bransch- ochförhandlingsstödjande utredningsverksamhetpåsamt

företagsanalyser,strukturutredningar, m.m..
från fristående utredningsinstitut, universitet ochtjänsterKöp av

torde bli aktuella relativtkonsulter och andra instanser ihögskolor, stor
finns det anledning påomfattning. Allmänt att satsa attsett resursermer

upphandlas. Medel föroch utvärdera de trafrklösningarfölja somupp
för upphandlingsverk-ändamål bör inomdetta avsättas ramen

samheten.
medsammanhållet kansliRikstrafiken bör organiseras ett ex-som
delaför uppgifter. ingen anledningvissa Jagpertfunktioner attser upp

bör flexibel arbetsfördelning efter-underenheter. Iställetkansliet i en
lämpligt.fall torde projektinriktat arbetssättmångaIsträvas. ett vara
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Det väsentligt denär anställda personalen kvalificeradatt är och har
bred erfarenhet från myndighetens arbetsområde. Specialiserad kom-

bör upphandlas eller samutnyttjaspetens med andra myndigheter.
Tyngdpunkten deni anställda personalens kompetens bör därför ligga
inom områden utrednings- och analyskompetens. affärs- och för-som
handlingskompetens, infomiationskompetens användarinriktadsamt
IT-kompetens.

15.3 Mina förslag

föreslårJag § 17-18 och § 32 verksförordningen§ 34 iatt samt
1995:1322 skall tillämpas på Rikstrafiken. Detta innebär myndig-att
heten bestämmer sin organisation och myndigheten i arbetsord-att en
ning eller i särskilda beslut skall meddela de bestämmelser behövssom

myndighetens organisation och formerna for myndighetens verk-om
samhet.

Vidare innebär det myndighetens chef anställs beslutatt genom av
regeringen andra anställningar beslutas myndigheten.attsamt Le-av
damöterna i insynsråd förregeringen bestämdett tid.utses Rege-av en
ringen också ordförande i rådet.utser

Vissa forslag vad gäller det ekonomiadminstrativa regelverkets till-
lämplighet redovisar jag i kapitel 17.
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Lokalisering16

förslag:Mina
lokaliserasRikstrafiken bör till den myndigheten deort som0 ger

verksamhetsförutsättningarna.bästa detta skäl föreslårAv jag att
Rikstrafiken lokaliseras till Stockholmsregionen

Utgångspunkter16. 1

uppdragMitt

föreslå lokalisering Rikstrafiken.uppdraget har inte ingåttl att en av
Då det fortsatta utredningsarbetet förutsätter lokaliseringsorten äratt
känd med avseende på bl.a. möjligheterna rekrytera personal ochatt
anskaffa lokaler föreslå lokali-inventarier, har jag ändå valtsamt att en

för Rikstrafiken. har därvid det min uppgiftseringsort Jag sett attsom
verksamhets-föreslå lokaliseringsort myndigheten de bästaen som ger

förutsättningarna.

Rikstrafikens verksamhet

Rikstrafikens Regeringskansliet,viktigaste intressenter vissaär myn-
och kommuner landsting, trañkverken,digheter organisationer, och

länstrañkhuvudmännen trañkutövare och trafikantorganisationer.samt
kontakterna kommerförutsättas med dessakanDet att attorgan vara

mångfacetterade. kontakter kan denoch Många artentäta antas vara av
sammanträffanden mellan kommerpersonliga deltagarna attatt vara

nödvändiga.
iringa medför myndigheten beroendeRikstrañkens storlek äratt av

samverka har liknande uppgif-med andra myndigheterkunnaatt som
avgörande förMöjligheterna till sådan samverkan kommer attter. vara

effektivitet. behöva ske bådeSamverkan kommermyndighetens att
administrativa verksamheten.sakverksamheten denoch inominom
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Vad gäller sakverksamheten finns det bl.a. anledning samverka medatt
olika utredningsorgan inom transportsektorn.

För kunna sköta sina viktigaste uppgifteratt trafikslagsövergri--
pande samordning upphandling trafik måste Rikstrafikensamt av -
kunna uppträda med auktoritet och integritet inom sitt verksamhetsom-
råde. Myndigheten måste kunna tydliga rågångarupprätta gentemot

upphandlingsverksamheteni och särintressenmotparter regionalpo-av
litisk eller industriell Det samtidigt nödvändigtär kunnaart. att sam-
verka med många dessa intressen på fruktbartett sätt.av

Allmänna förutsättningar för myndighetens lokalisering

kommerJag föreslå den lokalisering Rikstrafiken enligtatt minav som
bedömning Rikstrafiken de bästa förutsättningarna för klara detattger
uppdrag får regeringen. Detta innebär myndighetensattsom man av
behov verksamhetsforutsättningar styrande för minaärav gynnsamma
förslag vad gäller valet lokaliseringsort. Myndighetens ringa storlekav
medför också de direkta sysselsättningspolitiska effekternaatt loka-av
liseringsbeslutet begränsade.är

syftetDet med den verksamhet Rikstrafiken skallyttersta be-som
driva förbättra resemöjlighetemaär mellan landetsatt regioner och län.
Genom sin verksamhet bidrar Rikstrafiken därmed till de regional-att
politiska målen kan nås. Rikstrafiken torde därför bäst främja de regio-
nalpolitiska målen tillse den verksamheten kan be-att attgenom egna
drivas effektivt. Detta förutsätter myndigheten lokaliseras tillatt orten
där förutsättningar finns för skapa goda verksamhetsbetingelser.att
Sämre förutsättningar i detta avseende kan medföra de medelatt som
riksdagen ställer till förfogande för interregional kollektivtrafik utnytt-
jas felaktigt eller på inte full effekt.sättett som ger

Lokaliseringsbeslutet styrande för genomförandearbetetär

Min uppgift genomföra de förberedelserär krävs föratt Riks-attsom
trafiken skall kunna sin verksamhet den juli1 1999. Genomfö-starta
randearbetet medför bl.a. personal skall anställas, lokaler, datoreratt att
och kontorsutrustning skall anskaffas och administrativ samverkanatt
med andra myndigheter skall organiseras. För kunna genomföraatt
dessa åtgärder mäste jag myndigheten skall bedriva sin verk-veta var
samhet. beslutEtt lokaliseringen måste därför fattas innanom ovan
angivna åtgärder påbörjas.
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arbetefrån medErfarenheterna bilda myndigheter visarannat att att
cirka halvår. innebärgenomförandearbetet Detta beslutetttar att ett om

måste fattas föreRikstrafikens lokalisering utgången 1998. Om såav
genomförandearbetet bli försenat.inte sker kan innebär i sinDetta tur

nödvändigt skjutadet kan bli myndighetsstarten. Detattatt upp vore
detta skulle behöva ske. vill därför starktgivetvis olyckligt Jagom un-

beslut fattas och jag fårderstryka betydelsen att ett snarast att ettav
före denlokaliseringsfrågan januaribesked i 1 1999.

myndighetensväljs för lokaliseringpå denKrav ort som

mening ställas den lokaliseringsortFöljande krav enligt min påbör som
väljs for Rikstrafiken:

trafikverk ellersamlokaliseras med medMyndigheten bör inte ett en
sammanhängertrafikområdet. medsektorsmyndighet inom Detta att

lösningar bör eftersträvas och myndighe-trafikslagsoberoende att
ifråga samlokalisering med dennaobjektivitet kan sättastens om en

genomförs. detta bör där denmyndigheter skälAv orter stat-typ av
myndigheter undvikasverksamheten domineras sådanaliga av

lokaliseras till eller landsdelMyndigheten bör inte regionen som
väsentlig omfattning upphandlingenkan komma i vidatt gynnas av

trafik. oväld kan då ifråga. bör istället ef-Myndighetens Mansättas
neutral avseendelokalisering i dettaärtersträva somen

samarbete utred-bör möjligt organisera inomDet näraatt ettvara
med utrednings- och forskningsorganningsverksamheten som ver-

trafikområdet. också fördelaktigt visstkar inom Det är ettom perso-
Rikstrafiken och sådana myndigheter kannalutbyte mellan organi-

seras
Administrativ samverkan eller köp från eller flera and-tjänsterav en

förutsätterstatliga myndigheter måste kunna organiseras. Dettara
lokaliseringsorten finns lämpliga samverkanspartners ellerdet påatt

till statligautbud administrativa tjänster ärett anpassatav som myn-
digheters behov. särskilt viktigt for liten myndighetDetta är en som
Rikstrafiken kommer kunna självförsörjandeinte medattsom vara
administrativa tjänster

kunnaMyndigheten måste rekrytera kvalificerad personal och sam-. tidigt viss personalomsättning.kunna ha Det nödvän-ären senare
digt för skapa flexibilitet och förnyelse i verksamheten. Arbets-att
marknaden lokaliseringsorten bör därför erbjuda rikt och dif-på ett
ferentierat utbud högskoleutbildad arbetskraft med erfarenhetav

trafiksektomfrån den statliga sektorn och från
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kommunikationersnabba ochtilltillgång tätahaMyndigheten måste
personal bör kunnaMyndighetenslandet.delarallamed genom-av

tilltvingasresidensstädersamtliga attsammanträden i utanföra
kravanslutningsresor. Detta vä-ärtidskrävandeellerövernattning

från ochsynpunkterinhämtakunnamöjligheternaför attsentligt
statligaregionalaochtrafikhuvudmännenmedkontakt myn-hålla

digheter

bedömningarMina16.2

förifrågakommabörlokaliseringsortvilkenbedömningenVid somav
föregåenderedovisades ide kriteriertillämpathar jagRikstrafiken som

avsnitt.
förtroendeskapasyftetgrundläggandedet attharoch 21Kriterierna

bedöm-opartiskaochsjälvständigaförmågaRikstrafikens göraför att
olämp-detkriterierdessa ärEffekten är attverksamhet.sinningar i av

finnslandet. Däremotplatser itill vissaRikstrafikenlokaliseraligt att
avseendendessaibindningarskaparintelandetiplatserdet många som

lokaliseringsort.kandärföroch accepteras somsom
antalfinnslokaliseringsortendet på ettförutsätter3 attKriterium nr

Verksamhetsinriktningmed lämpligforskningsinstitutochutrednings-
möjligheterMyndighetensmed.samverka attkanRikstrafikensom

lcräversamarbetsformeroch andraprojektgruppermedverka i per-som
nå deförerfordraslånga attförsämrassonlig avsevärtnärvaro resorom

intressanta.samarbetspartners ärsom
hartilllokaliserasRikstrafiken ortförutsätter4Kriterium att somennr
intedettaförvaltningsverksamhet. Omstatligomfattanderelativten

förvalt-deupphandlasvårigheterRikstrafiken fåkan attsker
ochverksamhetenstatligaför denspecifikaningstjänster är somsom

iproducerastorlek kanbegränsade integrund sinmyndigheten av
skaffa sigpåupphandla eller sättMöjligheterna annatregi. attegen

landets kommuner.starkt mellanvarierartjänstertill sådanatillgång
lokaliserings-arbetsmarknaden påkrav påställer höga5Kriterium nr

personal-myndighetensförmålsättningenbör observerasDet attorten.
lyckad engångsre-endasthögreställasmåste göraförsörjning än att en

flexibilitetpåbildas. Kravendå myndighetentjänstemänkrytering av
goda möj-Rikstrafiken bör hamedförverksamhetenförnyelse ioch att
utbytelöpande och ha visstpersonalförnya sinligheter att ettatt av

inriktning.lilmandeharmyndighetermed andrapersonal ensom
tilllokaliserasRikstrafikenförutsätter6 ortKriterium att somennr

likvärdiga dettaUppsala iStockholm ochArlanda. ärligger nära avse-
landet medförandra iRikstrafiken tilllokaliseringende. En orterav
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tidsödandelängre och anslutningsresor vid utnyttjande tlygför-mer av
bindelser olika delar landet.till Detta nackdel då myndighetenärav en

snabbtför klara sina arbetsuppgifter måste kunna nå sina samarbets-att
i hela landet. Dessa kontakter måste i många fall skepartners genom

sammanträffanden.personliga
Sammanfattningsvis talar enligt min mening kriterierna 5 och 6

för Stockholmsregionen väljs lokaliseringsort för Rikstrafiken.att som
Beträffande och mångakriterierna l 2 i landetorter uteger samma
verksamhetsförutsättningar Stockholmsregionen.som

Mina förslag16.3

Rikstrafiken bör lokaliseras till den myndig-Jag att ortanser som ger
heten de bästa verksamhetsförutsättningama. detta skäl föreslårAv jag

Rikstrafiken lokaliseras till Stockholmsregionen.att
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17 Finansieringsfrågor

Mina förslag:
Rikstrafiken bör förses med minst femåriga0 anslagsramar med be-
slutsbemyndiganden för varje år för kunna upprätthålla långsik-att
tigheten i upphandlingsverksamheten
Rikstrafikens låneram bör inte understiga fem miljoner kronor
Rikstrafikens kreditutrymme på räntekontot i Riksgäldskontoret bör
uppgå till mellan och två miljoner kronoren
Rikstrafiken bör undantas från kravet lämna delårsrapport0 föratt
budgetåret 1999. börDetta i regleringsbrevet för det aktuellaanges
budgetåret
Rikstrafiken bör inte omfattas förordningen0 intern revisionav om
vid statliga myndigheter, m.fl.

17.1 Mina bedömningar och förslag
I detta avsnitt behandlas vissa frågor finansieringen Rikstrafi-om av
kens verksamhet. Det sig frågorrör regeringen behöverom tasom upp
i myndighetens regleringsbrev och där jag har anledning framföraatt
vissa synpunkter. Följande frågor berörs i avsnittet:

Utformningen regeringens bemyndiganden till Rikstrafiken vadav
gäller upphandliiigsverksamheten
Storleken Rikstrafikens låneram för finansieringen investe-av av
ringar i anläggningstillgångar
Storleken på Rikstrafikens kreditutrymme på myndighetens ränte-
konto Riksgäldskontoreti

Utformningen bemyndigandenregeringens till Rikstrafiken förav
upphandlingsverlcsamheten

Jag har behandlat riktlinjerna för styrningen Rikstrafikens upphand-av
lingsverksamhet på plats i betänkandet. Också formerna förannan
Rikstrafikens upphandling har behandlats på plats i betänkandet.annan
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budgettelcniska konsekvenserna dededettaI avsnitt jagtar av re-upp
har förts.sonemang som

för Rikstrafikensföreslagitharstymingsmodell jagDen upp-som
skall tillämpas.målstyrningsprincipinnebärhandlingsverksamhet att en
avtalsperioderrelativt långaframgåttocksåtidigare kapitel harAv att
Rikstrafikensfem år.trafik minstupphandlingvidbör eftersträvas av
framåt.för relativt lång tidekonomisktbinder såledesavtal staten

förutsättning. Förtill dennamåsteAnslagsstymingen attanpassas
upprätthållasskall kunnaupphandlingsverksamhetenlångsiktigheten i

kon-börfemåriga anslagsramar. Dessamedmyndigheten försesbör
harinvesteringsbemyndigandendepå sättstrueras somsamma som

genomför långsiktiga investeringspro-myndighetervissatilldelats som
Riksdagensförsvarsområdet.ellerinfrastruktur-inom styr-jekt, t.ex.

den-bör skeupphandlingsverksamhetRikstrafikens attning genomav
belopptrafik till visstupphandlabemyndigasmyndighet ettatt perna

bemyndigandenahuranvisningarsamtidigtfemårsperiod ges omsom
åren.ochutnyttjas förfår vart en av

för finansieringenlåneram investeringar iRikstrafikensStorleken avav
anläggningstillgångar

den s.k. låne-1996:1188 skallkapitalförsörjningsförordningenEnligt
affärsverken.statliga myndighetersamtligatillämpasmodellen utomav

Riksgälds-lånskall imyndighetenLånemodellen innebär taatt upp
myndighetenanläggningstillgångarinvesteringar ifor dekontoret som
eller anlägg-anläggningstillgångar utrustningMedbehöver göra. avses

fall tordeRikstrafikensstadigvarande bruk.för Iavseddaningar ärsom
dator-och -utrustningkontorsmöblerfråga samtdetta främst omvara

kanomfattande. Dettakan dock blikostnadernautrustning. De senare
kundorienteradesamordna denväljerRikstrafiken tra-bli fallet attom

bedrivs idenna verksamhetochfikantinformationen via Internet egen
regi.

regleringsbrevet. Låneramenfastställs imyndighets låneramEn an-
fårtillfälle havid givetmyndigheten varjeskuldmaximaladen somger

tillhänsyn vadbör medRikstrafikens låneramRiksgäldskontoret.till
kronor.fem miljonerunderstigaframförts inteharovansom
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Storleken på Rikstrajikens kreditutrymme på myndighetens ränlekonto i
Riksgäldskontoret

myndighetsEn räntekonto Riksgäldskontoreti skall användas för de
medel myndigheten disponerar i den verksamheten. Bl.a.som egna
skall myndighetens förvaltningsanslag föras till kontot. Kreditutrymmet
på räntekontot uppgår normalt till tio de räntebelagda ansla-procent av

plus eventuellt för avgifts- och bidragsñnansierad verk-utrymmegen
samhet.

En myndighets kreditutrymme fastställs i regleringsbrevet. Riks-I
trafikens fall torde det räntebelagda anslaget förvaltningsan-utgöras av
slaget. innebärDetta lcreditutrymme till två miljoner kro-att ett om en

torde tillräckligt för Rikstrafiken.nor vara

Vissa ekonomiadministrativa frågor

Rikstrafiken påbörjar sin verksamhet den l juli och1999 kommer där-
för inte bedriva någon verksamhet under det första halvåretatt 1999.
En lägesrapport från arbetet med bilda myndigheten kommeratt att
lämnas i slutbetänkande.mitt dessaAv skäl bör myndigheten undantas
från kravet lämna delårsrapport för budgetåret 1999. Detta böratt anges
i myndighetens regleringsbrev för detta budgetår.

Vissa myndigheter skyldiga tillämpa förordningen 1995:686är att
intern revision vid statliga myndigheter, m.f1. Det sigrörom om myn-

digheter har mycket ekonomisk omslutning eller där speci-storsom en
ella skäl föreligger t.ex. omfattande uppdragsverksamhet. Skyldig-en
heten tillämpa förordningen innebär bl.a. myndigheten måsteatt att
bygga särskild intemrevision personal inte fär användas förupp en vars
andra ändamål.

Rikstrafikens ekonomiska omslutning understiger vad känt ärnu
1000 miljoner kronor år. Med hänsyn till myndigheten endastattper
kommer ha tiotal anställda skulle det dessutom mycket be-att ett vara
tungande behöva särskild förpersonal enbartavsätta eller hu-att iatt
vudsak arbeta med intemrevision. Sådana tjänster bör därför vid be--
hov upphandlas. dennaMot bakgrund föreslår jag Rikstrafikenatt-

skall omfattasinte förordningen intern revision vid statligaav om myn-
digheter, m.f1.



vÅsågwWH r
.gfâir :mäâmáâeás: zTWu-V.

,gafIin"n,. .



SOU 1998: 148 Bilaga 125

Statens upphandling av

interregional kollektivtrafik i dag

Inledning

Samhället upphandlar i dag kollektivtrafik dels trafikhuvud-genom
delsmännen, Delegationen förstaten köp viss kollektiv-av genom av

trafik knutet till Banverket.är Trafikhuvudmännen forsom svarar upp-
handling trafik inom länen i enlighet med det de har enligtav ansvar
Lagen 1997:734 för viss kollektiv persontrafik klaraom ansvar att
den lokala och regionala trafikförsörjningen med kollektiva transport-
medel. Delegationen för köp viss kollektivtrafik upphandlar förav sta-

räkning interregionaltens persontrafik på järnväg inte kan bedri-som
på företagsekonomiska Östersundgrunder flygtrafik mellanvas samt

och Umeå. Därutöver har särskild förhandlare tillkallats fören att upp-
handla färjetrafik mellan Gotland och fastlandet.

Upphandling persontrafik järnvägav

Köp interregional persontrafik på järnvägav

Det trafikpolitiska beslutet 1988 innebar bl.a. Statens järnvägar SJatt
delades i två delar; trafikutövaren SJ och infrastrukturhâllaren Banver-
ket, de direkta subventionema densamt att trafik SJ inte kundeav som
bedriva med företagsekonomisk lönsamhet upphörde.

SJ erhöll trafikeringsrätten för persontrafik på och trafik-stomnätet
huvudmännen på länsjämvägama. Trafiken på länsjämvägama utsattes
för konkurrens upphandlingsförfarande. trafikDen pågenom stomnätet

SJ inte ansåg sig kunna bedriva med företagsekonomisk lönsamhetsom
kunde hädanefter anmälas till för eventuell upphandling.staten Staten
upphandlar den trafik regionalpolitisktär intresse.som av

I och med 1988 års trafikpolitiska beslut förutsågs olika slagstre
persontrafik på jämväg; SJ:s kommersiella trafik, trafik bedrivssom
enligt avtal med trafikhuvudmännen och köp interregionalstatens av
trafik. Utvecklingen sedan 1988 pekar emellertid betydligt mer
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flera inblandade.komplexa samarbetsavtal med Olika formerparter av
överenskommelser harentreprenadavtal eller andra tecknats mellan SJ,

och andratrafikhuvudmännen, intressenter. avtalkommuner Sådana
för fortsatt drift företagsekonomisktskapa förutsättningarhar ansetts av

upphandlastrafik inteolönsam staten.avsom
upphandlar företagsekonomiskt olönsam interre-Sedan 1993 staten

konkurrens. budgetmedel finnsi Degional persontrafik på järnväg som
upphandling har kontinuerlig minskat omfatt-tillgängliga för denna i

trafikenden upphandlade har i 1989 årsning. Statens kostnader för
kro-sjunkit från miljoner kronor 1993 till 285 miljonerprisnivå 352

Upphandling-Trafikomfattningen i bibehållen.1999. är ston settnor
trafikutövarenden nettomodellen vilket innebärsker enligt s.k. atten

och behåller biljettirtäktema.den ekonomiska riskensjälv bär
Även konkirrens har samtligaupphandlat trafiken iharstatenom

förekommit, detAndra anbud harhittills tecknats med SJavtal men. med Enligt Kon-aktörer konkurrera SJ.för andrahar visat sig svårt att
do-beror detta dels på SJkurrensverket och flera privata operatörer :s

kontroll s.k.marknaden, dels vissaminerande ställning på SJ:s över
andrafunktioner och rullande materiel även operatö-somgemensamma

ekonomisktetablera sig påberoende för snabbt kunna ettär attrer av
kollektivtrafik har särskiltför köp vissförsvarbart Delegationensätt. av

hittillsvarandemateriel. Medframhållit problemet med rullande av-
omöjligt för andradettalslängd maximalt fem år har visat sigpå vara

den kortakan skrivasfordon då dessa inteköpaoperatörer att avnya
stordrifts- ochkonkurrenskraftenEnligt beror dentiden. SJ egna

samordningsfördelar.
har trafikerings-trafikhuvudmännmgällerSedan den juli 1996l att

medgivandelänet. Med regeringensdetpå istomnäteträtt även egna
syftet utvecklautföra trafik länsgräns ärfår dessa också attöver en om

bedrivs i dag ibegränsad mängd trafikdet länet.trafiken i En en-egna
lighet med de förutsättningarna.nya

interregionalköpförhandla och administreraFör statensatt av per-
trafikhuvudmämien förersättning tillsontrafik på järnväg samtm.m.

kollektivtrafik tillkallade i för-regeringenköp viss april 1991 enav
hade uppgiften skötts Trarsportrådet.handlare. Dessförinnan av

fr.o.m. den januari BanverketFörhandlaren inordnades l 1996 i
Jämvägsinspektionen.sättsamma som

kol-till Delegationen föromvandlades detta köp vissSedermera av
förhandlaren kansli- handläggar-består ochlektivtrafik samt ensom av

årsarbetskraft vilken tillhandahållsmotsvarande halvfunktion aven
Banverket.

persontrafikupphandlat interregionalharInför trafikåret 1999 staten
följande linjer:påpå järnväg
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ÖvreNattåg Stockholm ochmellan Norrland inkl. Malmbanan,0
ÖvreGöteborgNattåg mellan och Norrland under perioder med hög

efterfrågan,
Östersund-Storlien,
Sundsvall-Östersund,
Västerås-Katrineholm,
Mjölby-Örebro,
Borlänge-Mora,
Gävle-Avesta Krylbo-Hallsberg.
Gävle-Borlänge-HalIsberg,
Uddevalla-Herrljunga-Borås,
Nässjö-Falköping-Skövde,
Kalmar/Karlskrona-Alvesta-Göteborg,
Karlstad-Göteborg.

uppdrog denRegeringen 29 april 1998 Delegationen för köp vissav
kollektivtrafik upphandling nödvändig föröverväga äratt attom en
säkerställa den långväga persontågstrafiken på Västkustbanan mel-att
lan Göteborg och Malmö kan upprätthållas på dagens nivå.

Regeringen har sedermera beslutat upphandling skallatt tra-en avse
fikstart den januari år förslagl 2000. Ett till preliminärt avtal denom
upphandlade trafiken skall underställas regeringen för godkännande

den 31 december 1998.senast
Sträckan Göteborg-Malmö det första exemplet på sträcka därär en

regeringen definierat behov eventuell upphandling.av
allaI övriga fall har tillSJ regeringen anmält trafik på linjeen som

företagsekonomiskt olönsam därmedoch också definierat vilken trafik
bör upphandlas.som

Den 20 oktober hemställde tillSJ regeringen sträckoma Stock-att
Stockholm-Östersundholm-Falun och skall ingå deti underlag som

upphandling persontrafik järnväg för år 2000.avser av
Upphandlingsprocessen med tillSJ regeringen anmälerstartar att

trafik sträcka företagsekonomiskt olönsam. Regeringen ochsomen
därefter ställning till vilken trafikriksdagen bör upphandlas ochtar som

hur statsbudgeten får användas fördel upphandlingen. An-stor av som
kommunikationsdepartementetpå beredersvarig enhet uppdrag till
upphandla trafik med specifikationDelegationen vilka linjeratt om

upphandlas fattarvarpå regeringen beslut detta.skall Dettasom om
sker normalt på hösten cirka år innan beräknad trafikstart. Delega-ett

därpå anbud förhandlarin och dessa under våren.tionen De-begär om
samråder med berörda trafikhuwdmän, länsstyrelserlegationen och

tänkt trafiklösning. förhandling-regionala intressenter Närandra om en
med den uppdragstaga-avslutade tecknar Delegationen utseddaärarna
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preliminärt vilken godkännsavtal sedan regeringen. Regeringensren av
godkännande sker cirka halvår innan trafikstart för uppdrags-ett att ge

tillräckligt för förberedamed tid trafikstart. Parallellt underatttagaren
påbörjas budgetprocess för påföljandevåren regeringens budgetår. I

tilldenna bestäms den står Delegationens förfogande för ut-ram som
betalningar till för den upphandlade trafiken. Budgetproces-operatörer

på sedvanligt vis med slutet decemberavslutas regeringen iattsen av
månad fattar beslut påföljande års regleringsbrev för Delegationen.om

Principöverenskommelsen lokal och kollektivtrafik påregionalom
järnväg m.m.

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och SvenskaStaten,
sambandLokaltrañkföreningen tecknade i med det trañkpolitiska be-

"Principöverenskommelseslutet våren 1988 lokal och regionalen om
kollektivtrafik på prop.1987/88:50, bilaga 1.19.mm" Princip-järnväg
överenskommelsen omfattade endast de länsjämvägar med persontrafik

hade för. Med principöverenskommelsen1987statensom ansvar som
grund tecknade sedan och respektive trafikhuvudman avtalstaten om-

gällerfattande länsbanor. Avtalen normalt under år till och med18 10
den med undantag för Västerås-Ludvika,30 juni år 2000 sträckan som
löper till med den december ersättningstrafiken längsoch 31 2003 samt

avtalet upphör gälla den enlighetInlandsbanan där 9 juni 2001. Iatt
med principöverenskommelsen ñck trafikhuvudmännen full frihet att

trafikeringsfonn standardnivå.välja och
till berörda trafikhuvudmänersättning i principStatens motsvarar

trafikensärkostnad, exklusive kapitalkostnader, för den aktuellaSJ i:s
och enligt kon-1987 års prisnivå utbetalas med årlig prisomräkmngen

Utbetalningen med halva årsbeloppetsumentprisindex KPI. dengörs
resterande del den framräknat medoch med l juni,l januari senast
fallet med ersättningstrañken Inlandsbanankända eller i längsKPI,

centralbyrånsenligt Statistiska SCB nettoprisindex.
trañkhuvudmännen sedanPå fem linjer har 1992 upphört med tåg-

busstrafik.trafik och denna medersatt

Östersundflygtrañk mellan Umeå ochUpphandling av

beslutade den december med stöd artikel i Rå-Regeringen 2 1993 4av
EG-lufttrafikföretags tillträde tilldets förordning EEG 2498/92nr om

Gemenskapen införa allmän trafikplikt sträckanflyglinjer påinom att
Östersund-Umeå. bärande skälet tillgodose tillfredsstäl-Det attvar en
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lande trafikförsörjning mellan de båda städerna eftersom universitets-
sjukhuset i Umeå har bl.a. Jämtland upptagningsområde.som

Den allmänna trafikplikten förenades med två villkor:

Trafikutbudet skall minst två direkta dubbelturer dag undervara per
helgfri måndag till fredag
Flygplanen skall utrustade med toalettvara

Under budgetåret 1993/94 bedrevs trafiken Holmstroem Air AB.av
Det sista halvåret avtalstiden utökades trafiken med ytterligareav en
dubbeltur dag. Från och med den julil 1994 trafikenövertogsper av
Skyways AB. l 1995 utökade Skyways tilläven dubbel-extramars en

dag de avtalade två dubbelturerna.tur Dennautöver slopa-extraturper
des emellertid efter halvår grund bristfälligt resandeunder-ettca av
lag. Från och med juliden l 1997 bedrivs trafiken Holmstroem Airav
Sweden harAB, sedermera bytt till Swedeways AB.som namn

Anbuden kan huvudsakligeni två beroende pågrupperas grupper
offererad storlek flygplan. De mindre planen till 20av rymmer upp

medan de planen har kabin medstörre till 36 plat-passagerare, en upp
ser.

Antalet årsresenärer har varierat mellan 15 000 och 16 000 passage-
För klara denna efterfrågan kräver de mindre planenatt dub-trerare.

belturer dag för tillräcklig kapacitet. Utrymme finns då för bety-per en
Ökatdande ökning antalet antal kan möj-turerav passagerare. vara en

lighet fånga potentiell tillväxt. De mindre planen skulleatt inteupp en
klara den markerade efterfrågan finns under vissa tider, exempel-som

Östersundvis måndag från och fredag eftermiddag från Umeå.morgon
Upphandlingen utförs på uppdrag statsmakterna för säker-attav

Öster-ställa grundläggande utbud flygtrafik mellan Umeå ochett av
sund med hänsyn till regionsjukvårdens organisation Norrland.i I av-
vägningen mellan upphandla dubbelturer dag med mindreatt tre per
flygplan eller två dubbelturer med plan, hävdas med bestämdhetstörre
från de regionala intressentemas sida universitetssjukhusets admi-att
nistrativa rutiner inte kan tillgodoses med avsevärd del patientin-en av

förlagdskrivningen på dagen.mitt denna bakgrundMot har upphand-
ling hittills skett trafik med den flygplanstypen.störreav

såväl de tidigareI avtalen det gällande finns skyldighetsom nu en
för samordna trafiken på den upphandlade sträckan medoperatören att
det övriga norrlandsnätet. Samtliga hittillsvarande haroperatörer ge-
nomfört denna tidtabellsamordning och biljettbolcning.av
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mellan Gotland ochfárjetrafikUpphandling av
fastlandet

bet.1994/95:44,december 1995 prop.den 14beslutadeRiksdagen
skallfortsättningsvis1994/95:99rskr. ävenl994/95zTU7, att staten

mellangodstrafikförsörjningochtillfredsställandegarantera person-en
skallUtgångspunktenGotland.fastlandet och staten garante-vara en av

fastlandshamnar.bastrafik från tvårad
fastlandsham-frånbedrivs i dag tvåVisbyGotlandFärjetrafik till
och bilarAntaletOskarshamn.Nynäshamn och sompassagerarenar:

tredje-Omkringåret.varierarfárjetrafikeni överstorttransporteras en
år 1997månad. Underunder julitransportarbete skeralltdel upp-av

miljoner.till drygt 1,1gick antalet passagerare
årligen Sjö-Gotlandstrafiken fastställsföroch turlistorTaxor av

turlistafastställandeFörefrånefter förslag operatören.fartsverket av
informeraoch rederietSjöfartsverket ettskall gemensamtoch priser

trañkantråd ocksåSyftet med ärlagda förslagen.detrafikantråd ettom
Trafikantrådettrafiken i helhet.sinidéutbytetillmöjlighetatt omge

Gotlands kom-Gotland ochLänsstyrelsende intressenterbestår av
inbjuder.tillfállevid varjemun

tillfällentvåskall årligen vid minstrederiet mötasochSjöfartsverket
för-övrigaoch ekonomiserviceturlista, priser,för igenom samtatt

Sjöfartsver-underställaskall löpandeRederiettrafiken.hållanden inom
och underlag.trañkstatistikdetaljeradket sådan annat

skallGotlandstrañkenavtaletenligtintäkterKostnader och avom
frånskall förassärskilt kontosystem separatrederiet redovisas i ett som

Sjöfarts-förtillgängligtoch skallredovisningordinarierederiets vara
Sjöfarts-ochmellanmellanhavandet rederietekonomiskaverket. Det

följaskanavräkningskontosärskiltskall redovisas iverket ett som
dagligen.

of-1992:1528lagenfärjetrafiken sker enligtUpphandling omav
3577/92förordning EEGgäller RådetsVidareupphandling.fentlig av

tillhan-frihetprincipentillämpning att1992decemberden 7 omavom
medlemsstaternasjötransportområdet inompådahålla tjänster

upphandlingen.förgrundcabotage utgör
avtalgotlandstrafiken tecknadesupphandlingendenVid senaste av

trafik undermarknadsför sinGotland namnetRederi ABmed som
löpandemedtidsgräns,bortreavtalGotland. EttDestination utan men

dettill detta ärrederiet. Motivetmedtecknades attuppsägning, var
avtaletsförnyelse inomdiskutera samt att sta-löpandemöjligt att ram,

upphandlingmed förnyad näravtaletmöjlighethar sägaattten upp
trañkprodukten upphört.utvecklingenbefarar att avman
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ställt kravupphandlingen har rederiet bedriverI staten attsom som
möjligaeftersträvatrafiken i utsträckning samordnabör sinstörstaatt

jämvägstrafikanslutande buss- och fastlandshamnama.tidtabell med i
tidtabeller bör vidareBiljettsystem och samordnas med ochSJ:s

TågPlus. Gotlandstrafiken har enligtlänstrafikbolagens Sjö-system
närvarande dålig tidsanpassning färje-fartsverket för vid Nynäshamns

Stockholm. Gotlandläge till pendeltågen Destination har inte lyck-mot
förmå Storstockholms Lokaltrafik SL sin tidtabellAB attats anpassa
fárjetrafiken Gotlandstrafiken ingår Tågplus-systemet.till i An-trots att

länstrafikenslutningama till i Oskarshamn och Visby fungerar enligt
Sjöfartsverket bättre.

interregional busstrafikUpphandling av

interregional busstrafik.dag sker statlig upphandling DäremotI ingen av
busstrafik. de be-upphandlar trafikhuvudmännen viss sådan En mestav

upphandlas trafikhuvudmännentydande interregionala busslinjer som av
det expressbusstrafik mellan Sundsvall och Luleå.s.k. E4-tåget, Ettär an-

trafikhuvud-exempel interregional busstrafik upphandlasnat som av
ersättningstrafiken Inlandsbanan sträckanlängs på Mora-männen är

Gällivare finansieras principöverenskommel-dock statensom av genom
sen.

trafikhuvudmän-interregional busstrafik upphandlasUtöver som av
derasfinns överenskommelser med bl.a. Swebusäven attom exp-nen

länstrafiken. exempel kanressbusslinjer skall del Somingå i ettsom en
aktuella trafikhu-Karlstad och Göteborg har depå sträckannämnas att

vudmännen tågtrafikenavtalat med Swebus kompletteraatt attgenom
långväga sådana där tåguppe-Swebus busstrafik uppehåll pågöra orter

busslinjenhåll förekommer och också låta den långvägainte på så sätt
trafik den trafik ifå regional uppgift. Denna uppgörelse ersätteren om

hade bedri-regi trafikhuvudmännen varit atttvungnasom annarsegen
va.

linjetrafiken medjanuari 1999 slopas skadeprövningenDen l av
inne-interregionala persontrafiken på järnväg. Dettabuss dengentemot

jämvägstrafiken fårdär tidigare skyddatsträckor regeringenbär påatt
trafikera fritt. gäller då bl.a. alla de 30 sträckorbusstrafik Detlångväga

tidigare beslut 1994. Tillståndsgivningöverklagat VägverketsSJdär
trafikhuvudmännens lokala och regionalamed skadeprövning gentemot

busstrafik kommer kvarstå.tåg- och att
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