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SOU 1999:57

Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

Regeringen beslutade den 25 juni 1998 tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift utreda Verksamhetsmål, preciserade arbetsuppgifteratt och
organisation för den myndigheten Rikstrafiken dir. 1998:46.m.m. nya
Uppdraget skulle redovisas i delbetänkande den 30 novemberett senast

och slutbetänkande1998 i den l maj 1999.ett senast
T.f. chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Leif Pag-

rotsky, förordnade den juli8 1998 mig särskild utredare i utred-som
ningen K 1998:05 Rikstrafiken mål, arbetsuppgifter och organi-om -
sation m.m.

Som sekreterare i utredningen anställdes den 30 juli departe-1998
mentssekreterare Peeter Puusepp.

Som i utredningen förordnades den 18 augusti 1998 depar-experter
tementssekreterare Ingela Englund, departementssekreterare Håkan
Jansson, departementssekreterare Sophie Nordström, kanslichef Mikael
Prenler kollektivtrafikhandläggare Einar Tufvesson.samt

Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Björn Rosengren, be-
slutade den 8 1999 med verkan den februaril 1999 entledigaattmars
Sophie Nordström från hennes uppdrag i utredningen.expertsom

Chefen för Näringsdepartementet anställde den 23 1999 Kjellmars
Dahlström kanslichef i utredningen rikstrafiken. Regeringensom om
anställde den 25 1999 Kjell Dahlström generaldirektör ochmars som
chef för Rikstrafiken fr.o.m. den l juli 1999.

Jag överlämnade den 30 november 1998 delbetänkandet Rikstrafi-
ken principfrågor.vissa-

överlämnarJag härmed slutbetänkandet Rikstrajiken en ny myn--
dighet.

Stockholm den l maj 1999

Gunnel Färm

/Peeter Puusepp
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1 Sammanfattning

trafikIriterregional samverkande kollektivlrajiksystemi ett

Rikstrafiken bör i huvudsak koncentrera sitt arbete till den interregio-
nala kollektivtrafikens del i kollektivtrafiksystemet. Ett samverkande
kollektivtrafiksystem innefattamåste alla aktörer och all kollektivtrafik

också trafikens mellanforrner, hyrbilartaxi, Kollektiv-t.ex.men m.m.
trafiken helhet blir attraktiv dess olika delar samverkar.som mer om
Ett mycket viktigt motiv till ökad samverkan inom kollektivtrafi-annat
kområdet förbättrad effektivitet.ekonomiskär

Om Rikstrafiken skall kunna framgångvinna i sina upphandlingar
måste dessa föregås klar strategi vad bör upphandla iav en om man
syfte bästa bidra till uppfyllandet de transportpolitiskasättatt av
målen. formulera sådanFör strategi krävs i sin gedigenatt turen en
analys och utredning kollektivtrafikmarknaden.av

tågtrafikmarlmadenSituationen på måste klargöras från statsmak-
sida för skapa grunden för framtida funktionella upphand-ternas att

lingar. behov hanteraEtt minskat tågtrafikfrägor skulle innebäraatt att
kundeistället användas till utvecklingsinriktade åtgärderresurserna mer

vad gäller den interregionala kollektivtrafiken i stort.
Rikstrafiken bildamåste själv sig uppfattning vilka myndig-en om

heter och andra aktörer behöver samverka med och finna deman mer
exakta formema för sådan samverkan.en

RikstrafikenFör tydligt mandat i sitt arbete föreslår jagatt ett attge
Rikstrafiken för trafikslagsövergripande frågor för allettges ansvar
interregional kollektivtrafik.

Verksamhetsmål och arbetsuppgifter

Många förslag beträffandemina Verksamhetsmål arbetsuppgif-ochav
delbetänkandeti medvetet allmänt hållna och avsedda i till-ter attvar

lämpliga delar kunna användas Rikstrafiken i dess arbete avseendeav
den interregionala kollektivtrafiken. slutligaDet valet måste utigöras
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från instruktion och regleringsbrev myndigheten den bil-närav
dats.Rikstrafiken måste då också aktivt delta fortsatta arbetei SIKA:s
med etappmål för deprecisera transportpolitiska delmålen då dessaatt
på många kommer påverka Rikstrafikens framtida arbete.sätt att

transportpolitiskaDe delmålen tillgängligtett transportsystemom
och positiv regional utveckling de relevanta för Rikstrafi-är mesten
kens framtida verksamhet. På detta område finns det behovett stort av
insatser och det naturligt för Rikstrafiken fokusera på dessa frågor.är

bästa för Rikstrafiken tillDet bidra de transportpolitiskasättet att
målen arbeta med huvuduppgift:sin verka för samordningär att att av
den interregionala kollektivtrafiken. Rikstrafiken kan också bidra till de
transportpolitiska målen i de upphandlingar kan bli aktuella. Ensom

Rikstrafikensgrundläggande ambition i upphandlingar bör attvara
bästa möjliga samhällsekonomiska utfall sikt säkras.på

kunna formulerasEffektmål bör kring den interregionala kollektiv-
trafiken vilka i sin bör operationella verksamhetsmål för Rik-utgöratur
strafiken.

Rikstrafiken bör ha upphandla nationsgränsöverskridanderätt att
trafik detta på positivt kan bidra till uppnå desättett att transport-om

Rikstrafikens upphandlapolitiska målen. möjligheter sådan trafik äratt
helt beroende motsvarande finns andra sidan gränsen.partom

med bl.a. trafikverkenRikstrafiken bör i samråd och framKFB ta
forsknings- och utvecklingsprogram for den interregionala kollek-ett

tivtrafiken.

funktionell upphandlingsmodellEn m.m.

föregåsRikstrafikens upphandlingar måste klar strategi på ob-av en
uppfyllajektnivå vad bör upphandla syfte dei att transportpo-om man

litiska målen. praktisk grund för målstymingsmodellenSom en mer
föreslår denna strategi tillställs för godkännande ochjag regeringenatt

genomföra planernaRikstrafiken därefter mandat givet deatt attges
formella och budgetmässiga restriktioner finns.som

bli frågan ganska lång övergångstidkommer innanDet om en en
upphandlingsmodell kan introduceras.fullt funktionell
efter vilken Rikstrafiken kommer upphandla inter-Den attprocess

regional kollektivtrafik redan i dag tämligen given utifrån de kravär
ovidkommande hänsynaffärsmässighet ställs i LOUutan somom upp

direktiv och förordningar.i antalsamt ett
säkerställa Rikstrafikens och trafikutövarens målFör att att sam-

manfaller det enligt väsentligt upphandlingenmin mening inne-är att
håller olika incitament.typer av
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Nettoupphandling genuint kundorienterad bruttoupphand-är änmer
ling, då den stimulerar trafikutövaren maximera intäkterna och där-att
för ställer krav högpå kundtillfredsställelse.

det rimligt RikstrafikenJag initiativ till utveckla in-att tar attanser
citament knutna till målen tillgängligtär ett transportsystemsom om
och positiv regional utveckling.en

bästaDen garantin för biljettprisema inte skall öka i snabbareatt
takt konsumentprisindex enligt min mening det upprätthållsän är att en
fungerande konkurrens den kommersiellti bedrivna interregionala
kollektivtrafiken och sund upphandling interregional kol-genom en av
lektivtrafik.

möjligaste dämpaFör i mån utvecklingen biljettprisema före-att av
slår jag Rikstrafiken verkar för lättillgängligt informations-att att ett

skapas där dels spännvidden i biljettprisema enskilda sträck-system
visas och dels där biljettprisemas utveckling i den interregionalaor

kollektivtrafiken skall kunna följas och möjligt jämföras mot t.ex.om
konsumentprisindex.

Rikstrafiken och kvalitet

RikstrafikensHela arbete går egentligen på säkra viss kvalitet iut att en
den interregionala kollektivtrafiken. De transpoitpolitiska målen repre-

antal kvalitetskrav samhället i ställer på den inter-ettsenterar stortsom
regionala kollektivtrafiken. Resenärerna direkt trafikutbu-utiiyttarsom

Ävendet sina krav utifrån reseupplevelsen. Rikstrafiken ställer isätter
rollsin upphandlare interregional kollektivtrafik kvalitativasom av

krav trafikutövama skall uppfylla.som
Rikstrafiken bör avsevärd tid och till formulera si-ägna attresurser
anbudsunderlag sådant högkvalitativ trafikcringsättett attna en ur

synvinkel kan uppnås.resenärernas
Rikstrafiken skall följa den trafik upphandlar. Härvidlagupp man

bör Rikstrafiken i så utsträckning möjligt utnyttja kvalitets-stor som
uppföljningssystem och andra indikatorer i form exempelvis regel-av
bundet återkommande marknadsundersökningar trafikutövamasom

trafikhuvudmännenoch tillhandahåller.
viktigaste källan för följaDen kvaliteten i den interregionalaatt upp

kollektivtrafiken dock direktkontakt med själva. Ansva-är resenärerna
för sådana direktkontakter ligger först och främst hos trafikutöv-ret

dock viktigt mekanismerDet säkerställs för informationär att attama.
från också kommer till Rikstrafikens kännedom.resenärerna Det är
också viktigt känner de kan fömiedla intryck tillsinaresenärernaatt att

oberoende kan bevaka deras intressen.parten som
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Vissa tâglrafikspecüika frågor

Då det SJ bl.a. definierar vilken trafik skall upphandlas ochär som som
kontrollerar alla nyckelfunktioner såsom rullande materiel, statio-som
biljett- och distributionssystem har andra anbudsgivare SJänner, m.m.

därmed begränsad förutsättningarnainsyn i för upphandling.
föreslår förordningenJag spåranlägningar SFSatt statensom

1996:734 med målet stärka den upphandlade trafikensöver attses
ställning medSJ:s bedrivna trafik. dettaOm inteensamrättgentemot

finns enligtsker det min mening risk såväl konkurrensenatten som
prisutvecklingen påverkas på ochnegativt samhällets utgiftersättett att

upprätthålla jämvägstrafikför totalt riskerar öka eller åt-att sett att
minska.minstone inte

föreslår inte med återfåJag SJ automatik skall trafikatt som upp-
tillfälle dethandlats vid bästa anbudet i nästaett utan att prestera upp-

skyldighethandling. Oaktat SJ anmäla sådan interregionalatt:s person-
trafik kan bedriva med företagsekonomiskinte lönsamhet tillsom man

för eventuell upphandling bör Rikstrafikenregeringen kunna initiativta
till upphandling detta skulle leda till lösning på bättreettom en som

de transportpolitiskabidrar till målen uppfylls.sätt att
där RikstrafikenPå sådana sträckor upphandlat persontrafik på jäm-

trafikutövare bör tillåtas bedrivaSJ SJ parallell kon-väg änannanav
kurrerande trafik. föreslår Rikstrafiken skall bemyndigas förJag att att

räkning teckna avtal med därSJ SJ kombineras medensamrättstatens :s
skyldigheter.vissa

RikstrafikensMed utgångspunkt i roll bl.a. upphandlare in-som av
terregional kollektivtrafik jag tiden för djupgå-ärattanser mogen mer
ende förändringar förutsättningarna marknaden förpå persontrafikav

järnväg. utgångspunktema bör därvid skall haEn SJ inteattav vara
den dag har vad gällerinitiativrätt i interregional persontrafik påman
järnväg.

första reformerad järnvägspolitik föreslårSom jagett steg mot atten
regeringen initiativ till ordentlig genomlysning förutsättning-tar en av

för bedriva företagsekonomiskt lönsam persontrafik järnvägattarna
de sträckor skall omfattaspå SJ ensamrätt.som av :s
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2 Uppdraget och arbetets

uppläggning

Sammanfattning uppdragetav

Enligt direktiv skall utredamina jag Verksamhetsmål, preciserade ar-
betsuppgifter och för denorganisation myndigheten Rikstrafikennya

skall med huvuduppgiftinrättas verka för samordning denattsom av
inter-regionala persontrafiken upphandla kollektivtrafikvisssamt att
dir. 1998:46.

Vidare skall jag enligt direktiven utreda riktlinjer för kommande
trafik, former förupphandlingar samverkan med berörda in-parterav

klusive former för ökat konsumentinflytande. skall förbe-Jag ävenett
reda uppbyggnaden myndigheten och därvid vidtaga de åtgärderav

krävs för myndigheten skall kunna börja sin verksamhet den lattsom
juli 1999.

Så här lades utredningsarbete upp

framgårl mina direktiv det jag i utredningsarbetet skall söka samrådatt
med trafikverken, Kommunikationsforslcningsberedningen,SIKA,
NUTEK, Boverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Nämnden för

Överstyrelsenoffentlig upphandling, länsstyrelser, för civil beredskap,
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, trafikhu-operatörer,
vudmän och andra företrädare for kollektivtrafiken, Delegationen för
köp kollektivtrafik, Godstransportdelegationen,viss Rådet församtav
jämställdhetsfrågor kommunikationssektomi och berörda konsu-
mentorganisationer.

Rådet tillsatt samrådinte varför inte kunnatskeär
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Utöver de specifikt namngivna har jag samrått med följandeovan
myndigheter, organisationer och företag: Statens järnvägar, Glesbygds-
verket, Länsstyrelserna i Norrbottens län, Jämtlands län, Värmlands
län, Västra Götalands län, Skåne län, Gotlands län Stockholmssamt
län, SAS, Föreningen Svenskt Flyg, Nordic Rail Group, Mälardalstrafik
AB, AB Storstockholms Lokaltrafik, Skånetrafiken, Svenska Vägföre-
ningen, Swebus AB, Destination Gotland, Svenska Flygföretagens
Riksförbund, Linjebuss Sverige AB, Svenska Lokaltrafikföreningen,
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiforbundet,
Länstrafiken Norrbotteni AB, Värmlandstrafik AB, Gotlands kommun,
Länstrafiken i Jämtlands län, Göteborgsregionens Lokaltrañk AB,
Samtrafiken i Sverige AB, Sveriges konsumentrâd, Konsumenter i
samverkan, Svensk Spårtrañk Folkrörelserådet Hela Sverige skasamt
leva.

kalladeJag under hösten 1998 ovanstående myndigheter, organisa-
tioner och företag till två samrådsmöten i Stockholm. Under våren 1999
kallade jag ovanstående myndigheter, organisationer och företag till ett
samrådsmöte i Stockholm. Utöver samrådsmötena har jag också hållit
individuella samråd med del dessa. Deltagarna i samrådsmötenaen av
har bidragit med värdefullt material, synpunkter och kommentarer un-
der arbetets gång.

syfte följal arbetet med den inriktningsplanering föratt investe-
ringar infrastrukturi regeringen uppdragits SIKA, ochsom av som

förberedelse för Rikstrañkens framtida roll infrastrukturplane-ien
ringsprocessen, har SIKA inbjudit utredningen rikstrañken attom som
adjungerad medlem delta den s.k.i Verksgmppen förär styrgruppsom
arbetet med den strategiska inriktningsplaneringen.

Delbetäizkande

Jag överlämnade den 30 november delbetänkande1998 mitt Rikstrafi-
ken principfrågor SOUvissa 1998:148 till statsrådet och chefen för-
Kommunikationsdepartementet. Mitt arbete hade då varit föremål for

beskrivna samråd. Näringsdepartementet kallade den 21 decemberovan
bl.a.1998 ovanstående myndigheter, organisationer och företag till en

hearing angående delbetänkandet vilken ägde Stockholmi den 12rum
februari 1999.
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Särskilda uppdrag

För biträda mig med utredningsinsatser avseende den myndig-att nya
hetens Verksamhetsmål, arbetsuppgifter och organisation, upphandlade
jag konsulttjänster från Ulf Wennerberg Konsult med koncentrationAB
till frågor den myndighetens styrning, organisation ochrörsom nya
bildande. uppdraget har ocksåI ingått medverka vid utarbetandetatt av
mitt slutbetänkande. Ulf Wennerberg har under utredningens gång ar-
betat integrerat med utredningens sela-etariat.

det praktiska förberedelsearbetetI har jag också anlitat rad kon-en
sulter bistå mig. För beskrivning dessa konsulters arbetsinsat-att en av

hänvisar till bilagan.jagser

Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
offentliga åtaganden, jämställdhetspolitiskaprövning samtav

konsekvenser

Jag har i enlighet med direktivet dir. 1996:49 redovisa konse-attom
kvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, direktivet
dir. offentliga1994:23 åtaganden direktivet dir.prövaatt samtom
1994:124 redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser liksom iattom

delbetänkande förslagmitt analyserat mina utifrån ovanstående direk-
fortsattativ. Jag har i mitt arbete inte funnit något skulle tillförasom

relevans till dessa frågor det anförtjag i mitt delbetänkande.änmer
Vad beträffar de jämställdhetspolitiska konsekvenserna anförde jag i
mitt delbetänkande det jämställdhetspolitiskt perspektivävenatt ettur
finns anledning förorda ökad samverkan kollektivtrafikeninomatt en
bl.a. därför kvinnor de dominerande användarna kollektivtrafikäratt av
i dag. Med ökad samverkan och ökad kundorientering inom kollek-en
tivtrafiken finns det enligt min bedömning anledning imänatt tro att
högre utsträckning skulle använda den. förslagsig De jag läm-av som
nade i delbetänkande ökatmitt och konsumentinfly-resenärs-ettom
tande bör enligt kunna bidramin mening till ökad allmän använd-en

kollektivtrafikenning och därmed till ökad jämställdhet.av en

bilda myndighetenFortsatt arbete med Rikstrafikenatt

direktiv framgår efterI mina jag ha redovisat slutbetänkandemittatt att
den bemyndigad förbereda1 maj 1999 uppbyggandet myndig-är att av
heten den bilagan till30 juni 1999. detta slutbetänkande redo-It.o.m.

jag för arbetet med bilda myndigheten den 23 april 1999.gör att t.o.m.
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Jag den 30 juni 1999 inkomma med slutligatt senast rapportavser en
arbetet med bilda myndighetenöver Rikstrafiken.att
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Interregional trafik i3 ett

samverkande kollektivtrafiksystem

förslag:bedömningar ochMina
Rikstrafiken bör i huvudsak koncentrera sitt arbete till den inter-0

kollektivtrafiken också fungeraregionala kunna statligmen som en
kollektivtrafikfrågorsamtalspartner i i stort

samverkansformer kollektivtrafikensdetta syfte måste goda mellanl0
aktörer etableras

olika områden bör etableras Rikstra-antal arbetsgrupper inomEtt av0
fiken

uppfattning vilka myndig-Rikstrafiken måste själv bilda sig0 en om
aktörer behöver samverka med och finna deheter och andra man

formerna för dettaexaktamer
Rikstrafiken tydligt mandat föreslår RikstrafikenFör jagett attatt0 ge

frågor för allför trafikslagsövergripande interregionalettges ansvar
kollektivtrafik

skall Rikstrafiken kunna hjälpa, stimulera och för-Enligt mina direktiv
andra aktörer i syfte uppnå samverkande kollektiv-handla med att ett

trafiksystem till de transportpolitiska målen uppfylls.bidrar attsom
härvid huvudsak koncentrera sitt arbeteRikstrafikens roll bör iattvara

kollektivtrafikens kollektivtrafiksystemet.till den interregionala del i
dra klar vaddock enligt min mening inte möjligt heltDet gränsär att en

regionalgäller mellan interregional respektive lokal och kol-ansvaret
viktenlektivtrafik. finns det all anledningTvärtom poängteraatt av en

mellan kollektivtrafikmarknaden-god samverkan alla aktörer oav-
med interregional, regional respektive lokal kollek-de arbetarsett om

tivtrafik. kollektivtrafiksystem innefatta allsamverkande måsteEtt
trafikens mellanformer,kollektivtrafik också hyrbilartaxi,t.ex.men

m.m.
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3.1 Samverkan stärker kollektivtrafiken

mitt delbetänkande harI jag redovisat mängd motiv till varfören en
samverkan mellan interregional, lokal och regional kollektivtrafik är
viktig. De viktigaste motiven dels uppleverär att resenärerna en resa

odelad helhet och har föga förståelse för sådana problemsom en som
administrativa kan föra med sig och dels kollektivtrafikengränser att

helhet blir attraktiv dess olika delar samverkar.som mer om
övertygad delJag de problem såvälär resenä-att storom en av som
trafikutövama och andra intressenter på kollektivtrañkmark-rerna som

naden dag upplever vad gäller deni interregionala kollektivtrafiken kan
övervinnas bättre samverkan mellan marknadens aktörer. mittIgenom
utredningsarbete och de samtal fört medjag antal aktö-ett stortgenom

har jag funnit mycket viktig roll för Rikstrafiken blir fun-att attrer en
statlig samtalspartner i kollektivtrafikfrågor i någotstortgera som en

många aktörer dag saknar. Flera aktöreri har till mig desagt attsom
det statliga för kollektivtrafikfrågor i allmänhet ochatt ansvaretanser

kollektivtrafikinterregional i synnerhet alltför splittrat. De välkom-är
därför tillkomsten Rikstrafiken därigenomdå upplever attnar av man
får samlad till dessa"ingång" i frågor.statenman en

bedömning förutsättning förMin de transportpolitiskaär att atten
målen skall möjliga uppnå ökat användande kollektivaäratt ettvara av
färdmedel. förutsättning för ökat användande kollektivaEn färd-ett av
medel kollektivtrafiken attraktiv. Rikstrafikeni sinär görsatttur mer

härvidlag hjälpa, stimulera förhandlakan och med aktörerna kollek-
tivtrafikmarlcnaden syfte kollektivtrafiken attraktiv.i Engöraatt mer
viktig komponent i attraktivt kollektivtrafiksystem förbättradärett en
samverkan mellan aktörerna så inte skall märka ad-resenärernaatt av

på har under utredningensministrativa negativt Jaggränser sätt.ett
fått klara indikationergång på många marknadens aktörer redanatt av

påbörjat olika projekt syftar till ökad samverkan. Flertalet dessasom av
aktörer har också till mig anfört motivet till de påbörjat sådanaatt att nu
projekt vetskapen Rikstrafikens tillkomst. har Rikstra-På såär sättom
fiken verksamhetenredan innan påbörjats fungerat katalysatorsom en
för ökad samverkan inom kollektivtrafikområdet.

mycket viktigt till ökad samverkan kollektiv-Ett motiv inomannat
trafikområdet förbättrad ekonomisk effektivitet såväl samhälletsär ur

enskilda aktörernasde synvinkel. synvinkel, ochUr statens yt-som ur
skattebetalarnas synvinkel, finns mycketterst att attur spara genom

Rikstrafiken innan går upphandlingssituation allai medman en me-
del försöker bättre fungerandeuppnå interregional kollektivtrafiken

ökad samverkan. Först därefter, tillansträngningarna attgenom om
stånd trafik eller andra förbättra förpå situationensätt resenärerna
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misslyckats, bör Rikstrafiken sig i upphandling interregio-engagera av
nal kollektivtrafik. upphandlingen,Den skall ske funktionellt, dvs.som

förväg bestämmeri trafikslaget, bör i sin också kunnautan att turman
innebära besparingar jämfört med dag, då flestai de upphandlingar av

trafikinteiregional engagerad i predestinerade till tåg-är ärstatensom
trafik.

Det också enligt självklartmin mening Rikstrafikenär skallatt om
kunna vinna framgång upphandlingari sina måste dessa föregås av en
klar strategi vad bör upphandla syftei på bästa bidra tillsättattom man
de transportpolitiska målen. formuleraFör sådan strategi krävs iatt en

gedigen analyssin och utredning kollektivtrafikmarlcnaden.tur en av
Analysen och utredningen bör ha sin utgångspunkt i det interregionala
resandet kan begränsas tillinte detta, skall uppnå ef-men om man en
fektiv samordning.

har delbetänkande formulerat behovetJag i mitt analys och ut-av
redning innan upphandling trafik sker följande vis: "Rikstrafkensav
arbete bör utvecklings- och processinriktat. Ett grundläggandevara
element sådan inriktning utreda vilka behov och önskemåli är atten

har vad beträffar den interregionala kollektivtrafikenresenärernasom
och vilka möjligheter marknadens aktörer har tillfredsställa dessa.att

sådanEn utredning bör kunna ske trafikslagsävergripandegenom
marknadsundersökningar och andra dialog med ochresenärertyper av
marknadens aktörer, samhällsekonomiska beräkningar, sannolikhets-
bedömningar, s.k. benchmarking och andra analysmetoder. Processen
bör ske samråd med trafikhuvudmän ochi resenärsrepresentanter, tra-
fikutövare. Rikstrafiken bör också skaffa samlad bildsig över mot-en
svarande trafikhuvudmannasfären. "inomprocesser

viktig förutsättning för RikstrafikenEn skall kunna bidra tillatt en
Ökad samverkan den interregionala kollektivtrafiken docki situa-är att

tågtrafilanarknaden klargörs fråntionen på statsmaktemas sida något-
jag återkommer till kapitel bedömning Rikstrafikeni Min tillär att

börja med kommer hantera brister den interregionala kollek-iatt att
tivtrafiken bl.a. beror på den bristande konkurrensen tågtrafik-som
marknaden också den befolkningsfordelningenojämna i landet.men

viktigt skäl till situationen på tågtrafikmarknadenDetta måsteär ett att
klargöras. skäl sådantEtt klargörande skulle skapaärannat att ett grun-
den for framtida funktionella upphandlingar.

ökad konkurrens på tågtrafikmarknaden och mindre direkt fo-En en
kusering tågtrafik upphandlingama skullepå i enligt min bedömning
kunna bidra till behovet för Rikstrafiken hantera tågtrafikfrågoratt att
skulle iställetminska och användas till Utvecklingsin-resurserna mer
riktade åtgärder gäller kollektivtrafikenvad den interregionala i stort.
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3.2 Samverkan med kollektivtrafikens
aktörer

förutsättning för RikstrafikenEn skall kunna bli framgångsrik i sittatt
arbete goda samverkansfonner mellan Rikstrafiken ochär att resenä-

andra myndigheter, branschorganisationer, trafikhuvudmännen,rerna,
trafikutövare och andra aktörer kan etableras.

myndighetschefens viktigaste uppgifter,En det övergri-utöverav
pande leda och samordna myndighetens arbete, blir justansvaret att att
etablera goda samverkansfomier mellan Rikstrafiken och andra aktörer

kollektivtrafikmarknaden.på
hos Rikstrafikens personal etableraFörmågan och bibehålla godaatt

sociala och yrkesmässiga kontakter kommer avgörande föratt vara
framgångmyndighetens förmåga nå i sitt arbete.att

delbetänkande bl.a. föreslagithar i mitt Rikstrafiken skallJag att ut-
reda vilka behov och önskemål har vad beträffar denresenärernasom
interregionala kollektivtrafiken och vilka möjligheter marknadens aktö-

tillfredsställahar dessa. Detta bör första till förbätt-att ett stegrer vara
rad samverkan med bestående och kontinuerligtEttresenärerna. mer

till stånd ökad med förbättrasamverkan resenärernasätt äratt en
dialogen mellan och de inblandade aktörerna. kanDettaresenärerna

olika vilka jag exempel delbetänkande.på tagit i mittgöras sätt upp
Rikstrafikensamverkan mellan och andra myndigheter torde detFör

lägen samverka enligtbli svårt i alla bilateralt. Det min meningäratt
antal arbetsgrupper olika aktu-bättre exempelvis etablera inomatt ett

ella områden Rikstrafiken skall arbeta med. arbetsgrupperDessasom
kan bestå för andra myndigheter, trafikutövare,t.ex. representanterav
resenärer m.m.

Min uppfattning Rikstrafiken kommer behöva haär näraatt att en
samverkan följande myndigheter: Banverket, Vägverket, Luft-med
fartsverket, Sjöfartsverket, Konkurrensverket,SIKA, Konsumentver-

Glesbygdsverket,ket, Boverket, Energimyndigheten, Tu-NOU, KFB,
ÖCBristdelegationen, Naturvårdsverket, länssty-RRV, NUTEK, samt

relsema.
myndigheter Rikstrafiken kommer ha samverkandeAv näraattsom

med finns det enligt min särskild anledning lyfta fram beho-mening att
samverkan med SIKA.vet av

Även det gäller samverkan mellan Rikstrafiken och branschor-när
trafikhuvudmän,ganisationer, trafikutövare, intressentgrupper samt

andra aktörer kommer det svårt alla frågor samverka bilate-iattvara
ralt. Bilateral samverkan kommer främst bli aktuellt upphand-iatt

branschgemensamma frågor bör enligtlingsärenden. Vissa min mening
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kunna behandlas referensgrupper etableras. falll vissa börattgenom
dessa intressenter också kunna involveras arbetsgruppema.i

Til syvende sidst det dock Rikstrafiken självär bildamåsteog som
sig uppfattning vilka myndigheter och andra aktörer behö-en om man

samverka med och finna de exakta formerna för sådanver mer en sam-
verkan.

3.3 Rikstrafikens ansvar

I mina direktiv framgår "Rikstrafiken skall centraltinteatt ettvara
planeringsorgan kollektivtrafik.för Rikstrafiken ska hellerinte överta
de uppgifter kollektivtrafikområdet liggerinom på Vägverket ochsom
Banverket deras roller sektorsmyndigheter, helleri uppgiftersom

andra myndigheters ansvarsfält.inom "
Jag har mitt delbetänkande konstaterati Rikstrafiken kaninteatt

tvinga fram samverkan bör kunna stimulera fram ökadattmen man
samverkan bl.a. denutnyttja upphandlingsmodellattgenom som myn-
digheten förfogar på Rikstrafikens bör endast träda ochöver rätt sätt.
upphandla kollektivtrafikinterregional där det uppenbartär att ett
marknadsmisslyckandez föreligger. förordarJag också funktionellen
upphandling kombination med deni s.k. nettomodellen med pris-en
sättning baserad marknadsekonomiska principer. Detta torde enligt
min mening den bästa förgarantin Rikstrafiken inte utvecklasattvara
till centralt planeringsorgan för kollektivtrafiken.ett

delbetänkande föreslogI mitt jag Rikstrafiken aktivt skall stödjaatt
Vägverkets fortsatta arbete med det nationella kollektivtrafikprogram-

på och där särskilt uppmärksamhet trafikslagsövergri-met väg ägna
pande frågor. takt med övriga trafikverk förtydligarI sektor-att ett

bör Rikstrafiken samverka med dessa och också dessaiävensansvar
fall särskild uppmärksamhet trafrkslagsövergripande frågor.ägna

beträffar RikstrafikensVad medverkan infrastrukturplaneringspro-i
föreslog Rikstrafikensjag roll skall bli bidra med visioneratt attcessen

och scenarier troliga utvecklingsvägar för kollektivtrafiken i sinöver
helhet. kommerDetta i sin kräva omfattande samverkan mel-atttur en
lan Rikstrafiken och marknadens aktörer. Min bedömning in-är att
frastrukturplaneringsprocessen redan i dag så strukturerad och for-är
maliserad Rikstrafiken kommer likvärdig roll iatt en processen som
de Rikstrafikensövriga bidrag till kommer främstpartema. processen

2Somjag i detta fall definierar situation där samhällsekonomisktlönsamsom en
och efterfrågad interregional kollektivtrafik inte tillhandahålls sig deav vare
kommersiella aktörernaeller trafikhuvudmännen.av
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bestå det trafikslagsövergripande resenärsperspektivetatt tra-av som
fikverken hunnit utveckla fulltinte nödgas dock konstateraJagännu ut.

dessa frågor komplexa liksomså relationerna mellan de in-äratt pass
blandade Rikstrafiken kommer behöva tid in iparterna, att växaatt att

roll infrastrukturplaneringsprocessen.sin i
Min bedömning balansgången mellan Rikstrañkens möjlighe-är att

självständig myndighet och regeringens önskanter att attagera som
Rikstrafiken inte skall in på andra myndigheters ansvarsfált kommer
bli synnerligen Rikstrafikensvår inte skall bli tandlös. praktikenIom
bedömer jag det omöjligt klara den balansgångenatt utan ettsom
"givande och tagande från alla sida.parters .Rikstrafiken föreslårtydligt mandat i sitt arbeteFör jagatt ett attge
Rikstrafiken för trafikslagsövergripande frågor för allettges ansvar
interregional kollektivtrafik.



SOU 1999:57 23

4 Verksamhetsmål och

arbetsuppgifter

Mina bedömningar och förslag:
Myndigheten måste själv, utifrån instruktion och regleringsbrev,0
detaljutforma sina arbetsuppgifter operationellt perspektivettur
Rikstrafiken kan bidra till de transportpolitiska målen sin0 genom
huvuduppgift: verka för samordning den interregionala kol-att av
lektivtrafiken
Rikstrafiken kan också bidra till de transportpolitiska målen0 genom
upphandling interregional kollektivtrafikav

möjliga samhällsekonomiskaBästa utfall skall sikt säkras i0 upp-
handlingarna
Som provisorium vad beträffar delmålet tillgängligtett ett0 trans-om

föreslår jag Rikstrafiken formulerar effektmålportsystem vadatt
gäller den interregionala kollektivtrafiken
Rikstrafiken bör ha upphandla internationell trafik dettarätt att0 om
kan bidra till uppnå de transportpolitiska målenatt
Rikstrafikens möjligheter upphandla sådan trafik helt beroendeatt är0
på motsvarande finns på andra sidanpart gränsenom
Rikstrafiken bör i samråd med bl.a. trafikverken och KFB fram0 ta

forsknings- och utvecklingsprogram för den interregionala kol-ett
lektivtrafiken

Jag har i mitt delbetänkande Rikstrafiken principfrågor föresla-vissa-
git Verksamhetsmålövergripande för Rikstrafiken utifrån dessasamt
preciserat antal arbetsuppgifter för Rikstrafiken syftande tillett att
myndigheten skall kunna utföra sin huvuduppgift: utifrån kundo-att ett
rienterat helhetsperspektiv verka för åstadkomma samverkandeatt ett
kollektivtrafiksystem bidrar till de transportpolitiska målenattsom
uppfylls.

Många dessa förslag medvetet allmänt hållnaär och täcker såvälav
lokal, regional interregional kollektivtrafik. De skallsom ses som en
palett övergripande förslag i tillämpliga delar kan användasav som av
Rikstrafiken dessi arbete avseende den interregionala kollektivtrafiken.
Det slutliga valet måste myndigheten den bildats.göras närav
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Verksamhetsmåll

konstateradeJag i mitt delbetänkande regeringen SIKA iatt gett upp-
drag i samverkan med rad myndigheter, bl.a. utredningenatt en om
Rikstrafiken, vidareutveckla metoder förmått och preciseraatt etapp-
mål för de transportpolitiska delmålen. Vad gäller utredningen rik-om
strafiken samverkan etappmålen tillgänglighet och positivavser enom

utveckling.regional SIKA:s uppdrag skall delredovisas den 1 maj 1999
och slutredovisas den januari respektive vad31 2000 l maj 2000 avser

frågan.den senare
det gäller verksamhetsmålen hade ursprungligen tänktNär jag iatt

slutbetänkande föra fortsattadetta kring SIKA:s arbeteett resonemang
etappmål förmed precisera de transportpolitiska delmålen. Dess-att

konstatera påbörjandet detta arbetetvingas jag inte gått såvärre att av
skullesnabbt jag ursprungligen trodde det olikaDegöra.attsom ar-

betsgruppema bildats för det fortsatta arbetet har i de fall rörsom som
länge bara träffas fåtaldenna utredning så hunnit gånger ochännu ett

substantiellaarbetet har inte resulterat i några slutsatser. Huvud-ännu
delen arbetet i dessa arbetsgrupper kommer bedrivas underattav se-

delen och hösten innevarande Utredningen kommervåren år.nare av
fram dess Rikstrafiken bildats delta arbetet och sedantill i över-attatt

arbetsmaterial och dylikt till myndigheten så arbetet kan fort-lämna att
avbrott.gå utan

understryka vikten Rikstrafiken den bildats aktivtvillJag närattav
deltar det fortsatta arbetet, då de preciserade etappmålen för dei trans-

påverkaportpolitiska delmålen många kommer Rikstrafikenssätt att
framtida arbete.

delbetänkande fört kring denhar i mitt vissa inter-Jag resonemang
kollektivtrafiken och de transportpolitiska delmålenregionala ettom

tillgängligt och regional utveckling. Motivetpositivtransportsystem en
förslagtill koncentrerade mina och i mitt delbetän-jagatt resonemang

kande till dessa delmål ansåg dessa de rele-just jagatt att mestvarvar
framtida kommersielltför Rikstrafikens verksamhet. I den be-vanta

interregionala kollektivtrafiken det enligt mening främstdrivna minär
respektive trafikverk bör ha huvudansvaret för de aktuellaatt tra-som
fikslagen skall bidra till uppfyllandet samtliga transportpolitiska mål.av

myndigheters utformningdå det främst dessa trafiksystemetDetta är av
bidrapåverkar de enskilda aktörernas möjligheter tilli stort attsom

uppfyllandet dessa mål.av
påverka trafiksystemet sådan riktning denMöjligheterna i attatt en

kommersiella interregionala kollektivtrafiken bidrar till uppfyllandet av
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de transportpolitiska målen ligger enligt min främst utfonn-mening i
förutsättningarnaningen för trafiksystemet i Det vill in-sägastort.av

frastruktur, lagstiftning och övrigt regelverk. Min mening därförär att
det bästa for Rikstrafiken bidra till uppfyllandetsättet deatt trans-av
portpolitiska målen arbeta med huvuduppgift:sin förär verkaatt att
samordning den interregionala kollektivtrafiken. På så bör densättav
interregionala kollektivtrafikens attraktivitet kunna öka och också dess
andel det interregionala resandet.av

ligger RikstrañkensRent operativt möjligheter bidra till deatt trans-
portpolitiska målen främst de upphandlingari interregional kollek-av
tivtrafik kan bli aktuella. Hela måste beaktas i dettasom resan sam-
manhang. Trañksäkerhetsfrågor och miljöfrågor härvidlag mycketär
viktiga frågor, konstaterarjag det för dessa mål redan dagiattmen
finns metoder och mått och de redan används i olika sammanhangatt
och det dessa finnspå områden andra aktörer driver utveck-att som
lingen. det gäller målenJust tillgängligt ochnär ett transportsystemom

regional finnspositiv utveckling det behov insatser ochett storten av
det naturligt för Rikstrafiken fokusera på dessa frågor. Rikstrafi-är att
ken fyller enligt min luckamening myndighetsområdet detnären
gäller dessa frågor. Visserligen bör Rikstrafiken fokusera på frågorna

tillgängligt och positiv regional utveckling,ett transportsystemom en
det betyder dock de måleninte övriga skall negligeras.att

Min bedömning Rikstrafiken kan påverka trafiklösningar i deär att
upphandlingar kan komma genomföra dels ställaatt attman genom

anbudsförfrågan,vissa krav i dels professionell utvärderinggenom en
anbud och inte minst valet trafikslag eller trafikslagsmix.av genom av

Ett grundläggande ambition i Rikstrafikens upphandlingar bör attvara
bästa möjliga samhällsekonomiska utfall säkras. betyder i sinDet tur att
samtliga transportpolitiska mål siktpå skall ingå den samhällsekono-i
miska kalkyl bör led i utvärderingen anbud.göras ettsom som av

Möjligheter utveckla mål för regional utvecklingatt

arbetetl med fram delmål för positiv regional utveckling haratt ta en
det framkommit målet huvudsaki selektiv karaktär ochäratt av avser
riktade åtgärder till och inom avgränsad region, vilket troligen med-en
för det blir nödvändigt följa delmålet främst förinomattatt upp ramen
den samlade regionala utvecklingsplaneringen. dennal kan insatserna i

bedömas utifrån helhetsperspektiv på samhälls-transportsystemet ett
planering och utvecklingsfrågor.

Den hittillsvarande hypotesen det finns svårigheter inomär att att
för detta delmål utveckla kvantifierade nationella etappmålramen som
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kan fångas in i generella planeringssystem eller följas på riksnivå.upp
hypotes liggerDenna också i linje med vad tidigare redovisats t.ex.som

NUTEK underlaget tilli Kommunikationskommittén PM Dnr 40-av
96-5854 och den lägesanalysSIKA i redovisats inomav som ramen
för inriktningsplaneringen SIKA-rapport 1998:8. arbetet diskuterasI
också det går finna former för uppföljning i övergripandeattom en
transponpolitiska sammanhang inriktas på indikatorer och avgrän-som
sade mått enlighet medi vad i måluppdrag,SlKA:s kanskesom anges
delvis hämtade från praktikfall i den regionala utvecklingsplaneringen.

villJag ovanstående hypotes dragits mitt arbetet ochpoängtera iatt
därfördet inte på något kan betraktasvis slutligt ställnings-att ettsom

tagande vad beträffar möjligheterna utveckla mål för regionalatt ut-
veckling.

Mål/mått för tillgänglighet

När det gäller arbetet med fram delmål vad beträffar tillgänglighetatt ta
har hittills framkommit tillgänglighet innefattar många dimensioneratt

uttryck för de komplicerade och mångfacetterade sambandär ettsom
finns mellan och samhället i hurtransportsystemet stort, oavsettsom

begreppet tillgänglighet definieras och handlarI grundenavgränsas.
tillgängligheten förutsättningama för nå olika aktiviteter ochattom
funktioner samhället.i i beroende rad olika för-Detta sinär tur av en
hållanden, bl.a. lokaliseringen bostäder, arbeten och service olikaav av
slag. Hit hör också vilket utbud och andra kommunika-transporterav
tionsmedel finns tillgängligt vilken kapacitet, prestanda,samtsom
komfort, tillförlitlighet, tidsförbrukning och kostnad kännetecknarsom
alternativen och hur olika transportmöjligheter kan kombineras m.m.

Operationella4.2 Verksamhetsmål

det övergripande transportpolitiskaFör måletmötaatt attom
"...säkerställa samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbaren
transportfbrsärjning för medborgarna och näringslivet hela landet"i
nedbrutet i delmålen tillgängligt och positivett transportsystemom en
regional utveckling, bör effektmål kunna formuleras kring den interre-
gionala kollektivtrafiken. Dessa bör i operationellasin verk-utgöratur
samhetsmål för Rikstrafiken.

framgårSom i avsnitt 4.1 finns det svårigheter inom foratt ramen
delmålet positiv regional utveckling utveckla kvantifieradeom en na-
tionella etappmål kan fångas in i generella planeringssystem ellersom
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följas på riksnivå. Som provisorium vad beträffar delmåletettupp om
tillgängligt föreslår Rikstrafikenjag formulerarett transportsystem att

effektmål vad gäller den interregionala kollektivtrafiken med ungefär
det innehåll nedanstående exempel visar. Detta exempel kan också ut-

for Rikstrañkensutgångspunkt delaktighet i arbetet medgöra atten
formulera företappmål de transponpolitiska delmålen.

Delmål Effektmål Effektmätt
Tillgänglighetmed ökatl Ett utbud Totaltantaltidtabell-av

interregionalkollek- kilometeri interregio-transportsystemet-
grundläggande tivtrafik naltrafiktrans-
portforsörjningi hela
landet

län2 Ettökatantal i Antal interregionala
landetvilkahardirekta förbindelser

kollek-interregionala
tivtratikforbindelser
medandralän

Flerskallkunna3 Andel befolkningenav
användadeninterregi- kananvändadensom

kollektivtrafikenonala interregionalakollek-
tivtratiken%

restid4 Kortare i Tid interregionalper
interregionalkollek- resa
tivtratik

Ökadkvalitet5 i "Nöjdkund-index"
kollek-interregional

tivtratik

Jag vill i sammanhang det finnsdetta anledning för Rik-poängtera att
strafiken devidareutveckla operationella verksamhetsmålenatt när
myndigheten bildats taktoch i med dess roll klarnar. Rikstrafikenatt
bör också aktivt utvecklingsarbeteprioritera vad gäller alternativaett
metoder och mått kring dessa frågor. viktig utgångspunktEn i det vi-
dare utvecklingsarbetet både vad beträffar de operationella verksamhets-
målen och utveckling alternativa metoder och mått är attav rese-

beaktas.närsperspektivet
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4.3 Arbetsuppgifter

Enligt min åsikt huvudsakdet i myndighetenär själv utifrån in-som,
struktion och regleringsbrev, skall detaljutfonna sina arbetsuppgifter ur

operationellt perspektiv.ett
Som grund för detta arbete föreslår jag nedanstående förslag tillatt

arbetsuppgifter för Rikstrafiken jag redogjort för delbetän-i mittsom
kande används:

regelbundet följa kollektivtrafikmarknaden och kartlägga brister i0
den interregionala kollektivtrañkförsörjningen,

visions- och scenarietelmik integrerad del i arbets-0 genom som en
bidra med orsakssamband och förklaringar till ovanstå-processen

ende uppgift använda visioner och scenarier instru-samt att ettsom
utvecklingenstämmament att mot,av

verka för samordning kollektivtrafiken i syfte förbättra denatt0 av
interregionala kollektivtrañkförsörjningen,

hjälpmed informationsverktyget förbättra dialogen mellan0 av rese-
och marknadens aktörer fornärer sammanställa, samordnasamt att

och sprida information till denna uppgift interesenärerna om an-
kommer på myndighet eller annatannan organ,
upphandla viss interregional persontrafik kan bedrivasinte på0 som
kommersiell basis eller inte upprätthålls i trafikhuvudmännenssom
regi.

Det perspektiv skall framträdande i Rikstrafikens arbete medsom vara
ovanstående arbetsuppgifteroperativa det interregionala. Jagär anser
dock finnsdet formell mellan vad skallävenatt gränsom en som anses

interregional respektive regional och lokal trafik harjag självvara -
föreslagit interregional trafik skall definieras trafik sker påatt som som
avstånd överstigande mil ellertio trafik överskrider länsgränssom en -
kommer det svårt Rikstrafikensi samordnande roll dra såatt attvara
exakta Varken den interregionala, regionala eller lokala kol-gränser.
lektivtrafiken kan isolerat från varandra. bör det enligtDäremot minses
mening lättare dra klar för Rikstrañkens i degränsattvara en ansvar
upphandlingar kan bli aktuella.som
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Internationell trafik

framgår direktiv skallDet mina jag Rikstrafikenövervägaattav om
skall utnyttja anslagsmedel för upphandla viss inter-rätt att att även

trafik.nationell
det utredningsarbetet har funnitI vidare jag de problem iatt som

dag finns kollektivtrafikvad gäller främstnationsgränseröver är att
hänföra till jämvägstrafiken och till fárjelinjer.vissa Vad gäller pro-
blemen på jämvägssidan dessa främst administrativ ellerär naturav
hänförliga till infrastrukturen på sidor kanömse gränsen äratt av vara

olika standard och kvalitet. Infrastrukturproblemen måste lösasav ge-
de infrastmkturplaneringsprocessemanormala i respektive landnom

mellan länderna. det gäller deoch i samverkan När administrativa pro-
jämvägsförvaltningama måste lösasblemen mellan de dengenom

övergripande jämvägspolitiken.
det gäller huruvida Rikstrafiken skall haNär utnyttjarätt att an-

slagsmedel för upphandla viss internationell trafik jagävenatt attanser
upphandla trafikRikstrafiken bör ha sådan detta kan inrym-rätt att om

till Rikstrafikens förfogandeinom den står och dettamas ram som om
bidra till uppnå de transportpolitiska målen.på positivt kansätt attett

upphandlaRikstrafikens möjligheter internationell trafik helt be-äratt
finns på andra sidanroende på motsvarande gränsen.partom

Rikstrafikensuppfattning eventuella upphandlingarMin är att av
gäl-internationell trafik bör kunna inrymmas inom rutinersamma som

trafik inom landet.ler vid upphandling av
Rikstrafikensövergripande plan föreställer jag migPå ett attmer

fungera kontakt, ochroll på detta område kan bli regeringens iatt som
förekommande fall samtalspamier, aktuella statliga myndig-gentemot

behjälplig medheter andra länder. roll kani En att attannan vara vara
regionala ochförmedla kontakter mellan lokala och i Sverigeorgan

deras motsvarigheter i andra länder.

Forskning utvecklingoch

konstaterat forskninghar delbetänkande och utvecklingJag i mitt att
för beslut kollektivtrafikområdet ochviktiga underlag inomutgör att

Rikstrafiken detta sammanhang bör spela aktiv roll initiativta-i en som
till forsknings- och utvecklingsprojekt i de delar hör tillgare som myn-

fråndighetens ansvarsområde resenärsperspektiv.inte minst ett-
forskning kring många frågor den inter-Redan i dag pågår rörsom

kollektivtrafiken, bl.a. trafikverkens och regi. Rik-regionala i KFBzs
frågor forstrafiken för tratikslagsövergripandebör att tagenom ansvar
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kollektivtrafikall interregional kunna aktiv del den redan existe-ita
rande forskningen också bidra med områden. sådanaNågramen nya

lyfta framområden jag vill ställning deni inter-gärna är resenäremas
regionala kollektivtrafiken och den interregionala kollektivtrafikens
organisation.

därför Rikstrafiken i samråd med bl.a. trafikverken ochJag attanser
bör fram forslcnings- och utvecklingsprogram för denKFB inter-ta ett

regionala kollektivtrafiken.
skisserar det följande idéer exempel på sådant Riks-Jag i som som

trafiken samråd med och andra berörda bör kunnai KFB övervä-parter
forsknings- och utvecklingsmedelatt satsaga

trafikens mellanfonner, hyrbil, bilpoolerVilken roll kan taxi,t.ex.0
spela för ökad tillgänglighet och hållbarhet i det interregionalam.m.,

kollektivtransportsystemet
det kollektivtrafiksyste-skall kopplingen mellan interregionalaHur0

privatbilen utvecklasochmet
trafikslagensför utveckla de interregionala termi-Vad kan göras att0

naler och hållplatser m.m.
kollektivtrafikeninformationen den interregionala tillkanHur om0

förbättraskunnaresenärerna
existerande kort-, biljett- ochmöjligheter finns utvecklaVilka att0

kombina-trafikslagsövergripandebetalsystem till ännu mer
kol-koppling det gäller interregionaltionsmöjligheter Kan nären

samord-initierade projektetlektivtrafik ske till det SLTF ettomav
kollektivtrafikkortnat

interregionalabagage förbättras inom denkan hanteringenHur0 av
kollektivtrafiken

förverkligas utifrån ovanstå-kan begreppet Hela resan kunnaHur0
ende frågeställningar

uppfölj-marknadsundersökningar ochkan metodernaHur göraatt0
kollektivtrafiken förbättrasden interregionalaningar av

efterfrågan interregionalvärderingarVilka resenäremasstyr avo
därtill kopplade betalningsviljankollektivtrafik och den

utformningen detdessa värderingar medHur överensstämmer av0
kollektivtrafikutbudetinterregionala

utvecklasekonomiska incitamenten för trafikutövamakan deHur0
nettoupphandlingsmodell vidareutvecklaskan funktionellHur0 en

tidtabeller det interregionala kollektiv-Vilka effekter kan istyvare0
fåtransportsystemet

infrastrukturplaneringsprocessen öka sådynamikenkan iHur attc
utifrån efterfråganobjekt prioriteras"rätt" resenäremassett
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funktionell upphandlingsmodell5 En

m.m.

Mina bedömningar och förslag:
RikstrafikenVarje upphandling genomför unik där hänsynärsom

till de faktiska förutsättningarnamåste tas
för målstymingsmodellen bör strategi vad Rik-Inom ramen en om

strafiken upphandla tillställas förbör regeringen godkännande
därefter mandat genomföraRikstrafiken bör planerna givetattges

formella restriktioner finnsde och budgetmässiga som
efter vilken upphandling kommer ske bl.a.Den att styrsprocess av

kraven i LOU
Upphandlingama bör innehålla olika incitamenttyper av

och mellan trafikslagensund konkurrens inom de kollektivaEn är
skallden bästa garantin för biljettprisema inte öka i snabbare taktatt

konsumentprisindexän
interregionala kollektivtrafiken bör baserasPrissättningen i den

marknadsekonomiska principer
lättillgängligt informationssystemRikstrafiken bör verka för att ett

dels spännvidden i biljettprisema på enskilda sträckor vi-skapas där
den kollek-och dels biljettprisemas utveckling i interregionalasas

följas och möjligt jämföras kon-tivtrafiken skall kunna mot t.ex.om
sumentprisindex

flyg-finns vad gäller prisutvecklingenspeciella problemDe som av
från mellan Gotland och fastlandettill och Sverige samtnorraresor

Rikstrafikenbör studeras av
kunnaRikstrafikens upphandlingar bör kunna löpande ochgöras

låsta kalen-innebära olika avtalslängder och inte sigav varevara
leder effektivitetsvinsterderår eller budgetår detta tillom

direktiv framgår bl.a. de instrument RikstrafikenI mina att ett av som
trafik: finns förutsätt-förfogar upphandling "Där det inteöver är av

för kommersiellt driva interregional trafik, eller där trafikningar att
kan upprätthållas trafikhuvudmännens skallinte i regi, staten genom

Rikstrafiken upphandla transportpolitiskt motiveradkunna interregio-
skall efter kostnadennal persontrafik. Rikstrafiken minimerasträva att
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för den upphandlade trafiken. Alternativa trafiklösningar bär därför
systematiskt utvärderas och jämföras. Rikstrañken skall kunna upp-
handla trafik oberoende trajikslag. "av

klara dennaFör arbetsuppgift har jag i delbetänkandemitt före-att
slagit funktionell upphandling i kombination med den s.k.att netto-en
modellen förstai hand bör väljas modell för Rikstrafikenssom upp-
handlingar. föreslogJag också Rikstrafiken redan från början skulleatt
välja upphandla enligt nettomodellen och funktionellatt att en upp-
handling gradvis skulle introduceras, där valet bl.a. trafikslag över-av
låts till anbudsgivama baserat på mål och förutsättningar anbudssun-i
derlaget.

En viktig sak uppmärksamma det faktum varjeäratt attannan upp-
handling eller åtgärd Rikstrafiken genomför betraktasmåsteannan som

unik och hänsyn måste till de individuella förutsättningarna itassom
varje enskilt fall. Rikstrafiken måste därför i samråd med NOU vidare-
utveckla upphandlingsmetodiken.

delbetänkandeJag har i mitt föreslagit målstymingsmodellen böratt
läggas till grund för regeringens Rikstrafikenstyrning vad gällerav
upphandlingen interregional kollektivtrafik. I avsnitt 3.1 för jag framav

Rikstrafikens upphandlingar måste föregås klar strategi påatt av en
objektnivå vad bör upphandla syfte bästai på bidra tillatt sättom man
uppfyllandet de transportpolitiska målen. Som praktisk grundav en mer
för målstymingsmodellen föreslår dennajag strategi tillställsatt rege-
ringen för godkännande, lämpligen det årligai budgetunderlaget, och

Rikstrafiken därefter mandat genomföra planerna degivetatt attges
formella och budgetmässiga restriktioner finns.som

Även Rikstrafiken skall upphandla interregional kollektivtrafikom
funktionellt det dock min bestämda uppfattning detär inte överatt en

går förändra dagens det med all säkerhet blirnatt att system, utan att
frågan ganska lång övergångstid fullt funktionellinnanom en en upp-
handlingsmodell kan introduceras. betyderDetta i sin det tågtra-tur att
fikutbud i dag upphandlar kommersäkert bestå ellerstaten attsom mer
mindre i nuvarande form under förutsebar framtid. Enligt minen me-

liggerning det i skattebetalarnas intresse den tågtrafiken bedrivs såatt
kostnadseffektivt möjligt.som

Lagstiftning och5.1 regelverk

I mitt delbetänkande konstaterade jag utgångspunkten för deatt upp-
handlingar Rikstrafiken kan komma genomföra lagenatt ärsom
1992:1528 offentlig upphandling LOU. Därtill finns ytterligareom
bestämmelser reglerar stöd till landtransporter särskilda be-samtsom
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stämmelser för upphandling flygtrafik, bl.a. rådets direktiv 95/18/EGav
förordningama 1191/69 349/83EEG, EEG, 13/92 EEG,samt samt

38/93 framgårEEG. Det också mina direktiv i skall rådetsövrigtattav
förordning denEEG 1107/70 4 juni 1970 stöd till transpor-nr av om

på järnväg, och inre med ändringar 1473/75,ter väg vattenvägar nr
1658/82, 100/89 ochl 3578/92 rådets förordning EEGsamt nr
l 191/69 den 26 juni medlemsstaternas1969 åtgärder frågaiav om om
allmän trañkplikt järnväg, och inre med ändringväg vattenvägar nr
1893/91 tillämpas upphandlingar.i

5.2 Upphandlingsprocessen

efter vilken RikstrafikenDen kommer upphandla interregi-attprocess
onal kollektivtrafik redan i dag tämligen utifrångiven de kravär om
affärsmässighet ovidkommande hänsyn ställs i LOUutan samtsom upp
i beskrivna direktiv förordningar.och forProcessen upphandlingovan

kollektivtrafikinterregional kommer därför dragi innehållaattav grova
följande element efter det forstrategin vad bör upphandlasatt som
godkänts regeringen:av

Kravspeci/ikation
Utarbetandet kravspecifikation den viktigaste delen Rikstra-ärav en av
fikens upphandlingsprocess. också dettaDet inom område Rik-är som
strafiken samverkan med olikai bl.a. bör läggaKFB,parter, ner avse-
värda utvecklingsresurser för utveckla funktionalitet istörreatt en upp-
handlingen.

Anbudssunderlag
I Rikstrafikens anbudsunderlag bör återfinnas bl.a. kravspecifikationen,
ersätmingsfonnen, avtalsvillkor, tidsplan, upphandlingsfonnen, urval-
skriterier, krav på kvalitetssäkring administrativa och kommersi-samt
ella villkor.

Infordran anbud/annonseringav
Min bedömning Rikstrafikens upphandlingar flesta falli de allraär att
kommer överstiga det tröskelvärde Upphand-i LOU.att som anges
lingen skall därför i de Europeiska gemenskapernas offici-annonseras
ella tidning. Upphandlingen bör också eller bekantgöras påannonseras

lämpligt sätt.annat
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Rapporteringsskyldighet falli vissa
Enligt finns det fallLOU i vissa rapporteringsskyldighet till EFTAzs
övervakningsmyndighet ESA vid från ellerLOU ESA såavsteg om
begär. Rikstrafiken bör rutinmässigt utarbeta avseenderapporter samt-
liga upphandlingar dessaså så nödvändigt kan vida-gör ärattman om
rebefordras till ESA.

Mottagande och öppnande anbudav
Anbuden bör vid förrättning med minst två Rikstrafikensöppnas en av

närvarande. Anbuden skall föras förteckning.tjänstemän upp en
Anbuden får inte den löpanderegistrator i postöppningen.öppnas av

därförAnbuden skall märkas kuvertet eller emballaget.

anbudsgivareKontroll av
Endast sådana anbudsgivare skall då sådan skyldighet före-antas som,

registrerad för betalning innehållenligger, mervärdesskatt, preli-är av
arbetsgivaravgifter. Rikstrafiken börminär A-skatt och utarbeta rutiner

för inhämtande sådana uppgifter i de fall de aktuella från de aktu-ärav
ella anbudsgivama.

Utvärdering och anbudprövning av
Rikstrafiken utarbeta för sammanställning och utvärderingbör rutiner

anbud bör enligt bedömning normaltanbud. Vid prövning minav av
altemativregeln det ekonomiskt fördelak-gälla i LOUatt att mestom

fall skall nollställninganbudet förekommande ske, dvs.tiga vinner. I
komplettering anbud för ökad jämförbarhet.av

Beslut löpande upphandlingsärendeni
fattaRikstrafiken skall självständigt kunna beslut i löpande upphand-

lingsärenden. Beslut bör enligt mening fattas myndighetschefen.min av
principiella beslut inriktning upphandlingardet gällerNär mer om av

detoch dylikt, eller särskilt känsliga upphandlingsärenden, böri över-
skall fattas Rikstrañkens styrelse.beslut iställetvägas om av

Underrättelse
skall underrättas dettalämnat det anbud antagitsDen om sna-som som

Ävenmöjligt. de anbudsgivare anbud antagits bör under-interast vars
så möjligt.rättas snart som

Dokumentation och kvalitetssäkring
dokumentation i upphand-LOU ställer vissa krav på vissa moment

bör utarbeta för sådan dokumentation. Pålingen. Rikstrafiken rutiner
pågående upphandling ochtalan leverantör kan länsrätt ingripa iav
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ålägga den upphandlande enheten Rikstrafiken vidta åtgärder foratt
felaktighetertill förfarandet.irätta Länsrätten har be-att även rätt att

sluta upphandlingen skall ställas ellerin fallI vissa efteratt göras om.
avslutad upphandling kan tingsrätt utdöma skadestånd. Det därförär

vikt Rikstrafiken utarbetar kvalitetssäkrade förrutiner upphand-attav
ling så alla inblandade upplever Rikstrafikens upphand-att parter att
lingar håller hög kvalitet. På så kan också överprövningsätt av upp-
handlingsärenden eventuella krav på skadestånd vid felaktig han-samt
tering ärenden undvikas.av

Avtal
Rikstrafiken bör samverkani med NOU och Statskontoret utveckla ett
Standardavtal såi utsträckning möjligt används vidstorsom som upp-
handling trafik. Rikstrafiken bör vidare utarbeta förrutiner självaav
avtalsskrivningen. Min bedömning föravtal Rikstrafikens räkningär att
skall undertecknas myndighetschefen.av

Utbetalning upphandlade trafiktjänsterav
Utbetalning förmedel upphandlade trafiktjänster bör normalt skeav en
gång kvartal.per

Sekretess
Då upphandlingar hemliga till dess de avslutade bör Rikstrafi-är äratt
ken utarbeta interna rutiner säkerställer sekretess.som

5.3 Incitament i upphandling trafikav

de falll Rikstrafiken bedömer upphandling trafik nödvändigäratt av
får också makt de krav kan ställa i upphand-storman genom som man
lingen. För då säkerställa Rikstrafikens och trafikutövarens målatt att
sammanfaller enligtdet min mening väsentligt upphandlingenär att
innehåller olika incitament. Incitament kan två slag:typer av vara av
positiva och negativa. Syftet dock detsamma, nämligen stimuleraär att
trafikutövaren till önskvärtvisst beteende.ett

Generellt kan alla avtal innehåller ekonomisktsäga att ettman
grundläggande incitament utgår från trafikutövaren skall såattsom
god utväxling möjligt mellan den avtalade ersättningen och densom
verkliga kostnaden för bedriva trafiken. Nettoupphandlingatt är mer

kundorienteradgenuint bruttoupphandling, då den stimulerar trafi-än
kutövaren maximera intäkterna och därför ställer krav hög kund-att
tillfredsställelse.
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Vanligtvis används följande incitament vid upphandlingtyper av av
kollektivtrafik: kvalitetsincitament, intäktsincitament och i vissa fall
miljöincitament. Kvalitetsincitament trafikutövaren bonus eller viteger
för definierad kvalitetsnivå, intäktsincitament trafikutövaren bo-en ger

eller vite för definierad intäktsnivå. Utöver dessa, isole-ärnus en som
ekonomiska eller kopplade till kravnivåer, finns detrat incitament där

och ibland också den kostnad förknippadnyttan med uppnåär attsom
nyttan delas trafikutövaren och beställaren. Några exempel så-av
dana ömsesidiga incitament följande:är

antal resenärer
fordonsstandard
infonnationssystem
säkerhet och trygghet
trängsel i fordonet

Med tanke på de transportpolitiska målen tillgängligtett transport-om
och positiv regional utveckling försystem jag givet Rikstrafi-tar atten

ken initiativ till utveckla incitament knutna till dessatar mål.att ärsom
Generellt syftar incitament till alla inblandade skall dra åtatt parter

håll och uppnå mål. därförDet rimligt deär attsamma gemensamma
förändringar olikai arbetsprocesser kan bli nödvändiga förm.m. som

deuppnå målen sker med ömsesidig respekt frånatt gemensamma par-
sida. Förändringar bör ske lugn takt medi hänsyn till hit-ternas tagen

tills uppnådda resultat, i samspel mellan och hänsynmed tillparterna
specifika omständigheter. frånI UITP i september 1998rapporten
"Incentive Agreements Publicin Bus Transport" föreslås mängden
incitament för lokal och regional busstrafik. Några de presenteradeav
idéerna, modifieradi form bör kunna forma basen för incita-ettsom

för Rikstrafikens upphandlingar, följande:mentssystem är

tidigare uppfyllelse kvalitetskrav värderas positivt vid0 av ny upp-
handling
fem- till sexåriga avtal med option ytterligare två år kvali-0 om
tetsmålen uppnås
belöna trafikutövare vidarebefordrar bonus till sin personalsom
vidareföring existerande kvalitetsbonussystemav
låta kvalitet ingå i värdering anbudav
slutbonus för säkra kvalitet fram till byte trafikutövareatt av
där flera trafikutövare finns bör incitamenten gälla hela området
bonus till trafikutövare har personal med dokumenterat högsom
kompetens
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Ett incitament skulle kunna användasannat knutet tillär ersätt-som
ningen till trafikutövama för det beräknade underskottet i den utförda
trafiken. de franchisingkontraktI reglerar ersättningen mellan densom
engelska och persontrafikstaten utövama järnväg i Storbritannienav
finns klart och tydligt stipulerat betalningsplan under kontraktetsen
löptid. Betalningsströmmama i dessa kontrakt går i vissa fall från staten
till trafikutövaren och i andra fall andrai riktningen. Jag föreslår att
Rikstrafiken de falli det bedöms lämpligt skulle kunna valdersätta tra-
ñkutövare i fallande skala till noll kronor i slutet avtalsperio-en ner av
den. På så tvingas trafikutövarensätt fullt för öka de in-ta attansvar
täkter kan få från biljettförsäljningen. Om de förslag jagman presente-

beträffande jämvägstrafiken i kapitel 7 genomförs kan ocksårar man
tänka sig trafikutövare jämvägstrafik betalaratt koncessionsavgiftav
för sådana linjer kan bedrivas med god företagsekonomisk lön-som
samhet.

5.4 Principer för prissättning m.m.

I mina direktiv framgår jag skall analysera principer foratt prissättning
biljetterav upphandlingen börövervägasamt kalenderårsvisgörasom

eller någon tidsperiod.avse annan

Principer för prissättning

I mina direktiv framgår Rikstrafiken skall kunnaatt staten genom upp-
handla transportpolitiskt motiverad interregional persontrafik "där det

finnsinte förutsättningar för kommersiellt driva interregional trafik,att
eller där trafik kan upprätthållas trafikhuvudmännensinte i "regi.

Detta enligt minär mening viktig markering Rikstrafikenatten av
endast skall träda in och upphandla interregional kollektivtrafik där det

uppenbart marknadsmisslyckandeär föreliggeratt ellerett där de ve-
derbörliga trafikhuvudmännen inte har förutsättningar tillhandahållaatt
trafik.

Om trafik upprätthålls kommersiell basis med olika kollektiva
trafikslag och olika trafikutövare given sträcka måstegenom en man
enligt min mening såväl utbud efterfrågan balans.anta att iärsom
Även de aktuella biljettprisema måste återspegla den betalnings-antas
vilja finns hos enskilda ochresenärer resenärsgrupper.som

Biljettprisema ofta vittspänner spektrumöver inom och mellanett
trafikslagen. Många olika rabatter förekommer för tillfreds-typer attav
ställa individuella behov hos såväl resenärer resenärsgrupper.som
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För illustrera detta vill jag visa på spännvidden biljettpriseratt iav
några exempel:

Tåg Flyg Buss
Stockholm- 520-2460kr 803-3230kr 380-540kr
Göteborg
Stockholm- 850-1950kr 900-3790kr 660kr
Umeånattâg
Stockholm- 190-860 kr 708-3438kr -
Visby Båt
Stockholm- 260-1320kr 1048-3213kr 140-190kr
Borlänge
Göteborg- 440-1230kr 480-680kr-
Kalmar

Priserna och for medvederbörligarabattertur returavser envuxen m.m.
1999-03-08.Källa:SJ,Nyman SchultzAB, SwebusAB, DestinationGotlandsamt
Tapanisbussresor.

Som spännvidden biljettprisemaiär i ovanstående exempelsynes
mycket harJag dessutom i vissa fall, under kampanjpe-stor. noterat att
rioder och dylikt, kan såväl bussbolag och flygbolagSJ erbjudasom

lägre priser ovanstående.ännu Exempelvis kanän mellannämnas att
Stockholm och Borlänge har det stundtals under vintern 1999 varit
möjligt med buss och för endast kronor.99att tur returresa

Såväl tåg- flygresan kräver viss förplanering vill ut-som om man
nyttja de lägsta priserna. En bussresa kan däremot ofta företas utan
krav på bokning plats och dylikt och ändå föremål för det lågaav vara
priset.

I ovanstående exempel det flyg- och busstrafi-är värt att notera att
ken bedrivs på helt kommersiella villkor. Tågtrafiken bedrivs kom-
mersiella villkor sträckoma Stockholm-Göteborg Stockholm-samt
Borlänge. sträckomaPå Stockholm-Umeå Göteborg-Kalmar harsamt

upphandlat trafiken nettoavtal med SJ. avtalstaten Detta gällergenom
den december31 och1999 innebär SJ för dett.o.m. att staten ersätter

beräknade underskottet för trafikenl Färjetrafiken mellan Gotland och
fastlandet bedrivs enligheti med avtal mellan och Rederi ABstaten
Gotland.

allmäntRent kan konstaterajag efterfrågan på tjänster i nå-att som
form subventioneras inte alls den "egentliga" efterfråganmotsvarargon
tjänsten skulle haft den inte subventionerad. Genom attsom om var

subventionera tjänsten hålls efterfrågan konstlat hög nivå i för-en
hållande till den egentliga efterfrågan".
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Det kan dock finnas goda skäl till varför det ändå önskvärtär att
tjänster interregional kollektivtrafik:t.ex.som

transpoitpolitiskt motiverat uppnå de transportpolitiska målenatt-
fordelningspolitiskt motiverat- behov fördelaattav om resurser
från befolkningskollektiv tillett ett annat
arbetsmarknadspolitiskt motiverat- behov kunna säkerställaatt0 av
möjlighet till arbetspendling mellan olika arbetsmarknader
konkurrenspolitiskt betingat säkerställa utbud olika kollek-ett0 av-

resemöjlighetertiva sträcka.en

sund konkurrensEn inom och mellan de kollektiva trañkslagen är en-
ligt min mening den bästa garantin för biljettprisema vissatt en
sträcka skall hållas föroch trafikutövama skall utveckla sinaattnere
produkter takt med marknadensi önskemål.

interregionala kollektivtrafikmarknadenDen i Sverige i dagspänner
mellan monopol kommersiell tågtrafik, oligopol inrikesflyget,rent
delar den långväga linjetrafiken med buss i upphandlingssitua-samt,av
tionen, färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet tågtrafik och isamt
viss mån konkurrens delar den långväga linjetrañken med buss.av

enligtDet min mening tveksamt kollektivtrafikensär speciellaom
egenskaper överhuvudtaget tillåter den uppnå situation medatt en per-
fekt konkurrens. Snarare tendensen åtminstone i Sverige deär att- -
olika trafikslagen i den interregionala kollektivtrafiken stabiliserar sig i

oligopolsituation.en
Jag medveten de speciella problem finnsär vad gäller pris-om som

utvecklingen flygresor till och från Sverige mellan Got-samtav norra
land och fastlandet framförts olikai sammanhang. Det bl.a.ärsom av
den anledningen jag i mitt delbetänkande föreslog Rikstrafikenattsom
bör tillinitiativ studera den interregionala kollektivtra-ta att noggrant
fikförsörjningen till och från dessa delar landet.av

börDet enligt min mening inte finnas någon anledning för staten att
normalt träda med subventioner biljettpriser på sträckaviss såav en
länge konkurrensen inom och mellan trafikutövama uppvisar bil-som
jettpriser med så spännvidd dagi fallet. Prissättningen denär istor som
interregionala kollektivtrafiken bör enligt min mening således baseras
på marknadsekonomiska principer på fungerande marknadersunt utan

betingade restriktioner.statenav
För möjligastei mån dämpa utvecklingen biljettprisema före-att av

slår jag Rikstrafiken verkar för lättillgängligt informations-att att ett
skapas delsdär spännvidden biljettprisernai enskilda sträck-system

visas och dels där biljettprisemas utveckling deni interregionalaor
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kollektivtrafiken skall kunna följas och möjligt jämföras t.ex.motom
konsumentprisindex.

idsperioder upphandlingarT i

I mitt delbetänkande föreslog jag riktmärke för längden för deatt ett
Rikstrafikenavtal tecknar för upphandlad trafik kan fem år.som vara

Såväl kortare längre avtalstider skall kunna förekomma dettasom om
skulle Likaså bör förlängamöjligheterna avtalgynnsamt. attvara mer

s.k. option tillvara.tasgenom
utgångspunkt för det fortsattaEn arbetet bör enligt min mening ock-

så Rikstrafikens upphandlingar skall kunna löpande ochatt görasvara
kunna innebära olika avtalslängder beroende de faktiska om-
ständigheterna, exempelvis tidtabellsskiften involverar mångasom

eller andra väsentliga omständigheter. denI strategi vadparter om som
bör upphandlas bör det också framgå upphandling i så fall beräknasnär
ske inom den treårsperioden. Rikstrafiken bör dock förstnärmaste un-
dersöka spridning upphandlingama skulle leda till effektivi-om en av
tetsvinster och uppmärksam på spridning upphandling-attvara en av

informationsinsatsemakan leda till kring samverkande kol-att ettarna
försvåras.lektivtrafiksystem kan

fallet bör upphandlingama såledesOm så inte låstaär vara av vare
sig kalenderår eller budgetår. Ett motiv för sprida upphandlingamaatt

det förutsättningar för Rikstrafiken jämnt spridaär att attger mera ar-
betsbelastning tiden. förDetta väsentligt myndighet Rik-över är en av
strafikens ringa storlek.
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6 Uppföljning interregionalav

kollektivtrafik kvalitetssäkring-

bedömningarMina ochförslag:
Rikstrafiken skall i sin upphandling ställa kvalitativa krav på trafik-0
utövama
Rikstrafiken bör avsevärd tid ochägna till formulera0 attresurser
sina anbudsunderlag
Rikstrafiken bör arbeta enligheti med den kvalitetsfilosoñ0 ut-som
arbetats SIQ forInstitutet Kvalitetsutvecklingav -
Rikstrafiken skall följa den trafik upphandlarupp man
Rikstrafiken bör så långt möjligt kvalitetsuppföljnings-utnyttjasom

och indikatorer trafikutövama och trafikhuvudmännensystem som
tillhandahåller
Trafikutövama bör i samverkan med bl.a. Rikstrafiken och SIKA0
utveckla kvantifierbara mått relaterar till de mål Rikstrafikensom

för den upphandlade trafikensatt upp

6.1 Rikstrafiken och kvalitet

Hela Rikstrafikens arbete går egentligen på säkra viss kvalitet iut att en
den interregionala kollektivtrafiken. De transportpolitiska målen repre-

antal kvalitetskrav samhället i ställer densenterar ett inter-stortsom
regionala kollektivtrafiken. Resenärerna direkt utnyttjar trafikut-som

Ävenbudet sina krav utifrån reseupplevelsen.sätter Rikstrafiken ställer
rolli sin upphandlare interregional kollektivtrafik kvalitativasom av

krav trafikutövama skall uppfylla.som
harJag mitt delbetänkandei föreslagit Rikstrafiken bl.a.att genom

trafikslagsövergripande marknadsundersökningar skall utreda vilka
behov och önskemål har vad beträffar denresenärerna interregio-som
nala kollektivtrafiken och vilka möjligheter marknadens aktörer har att
tillfredsställa dessa. Rikstrafiken har dock bara möjlighet ställa di-att
rekta kvalitetskrav i del den interregionala kollektivtrafiken,en av
nämligen den själv upphandlar. Min bedömning därför Rikär attman
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strafiken bör avsevärd och till formuleratid sinaägna attresurser an-
sådant trafikbudsunderlag på hög kvalitetsätt resenä-ett att en av ur

synvinkel kan uppnås den upphandlade kol-i interregionalaremas av
lektivtrafiken. det gäller den interregionala kollektivtrafik be-När som
drivs kommersiell basis eller tillhandahålls trafikhuvudmän-på som av

bör Rikstrafiken träffa generella avtal med aktörerna för att ut-nen
veckla och tillämpa olika former branschgemensamma kvalitetskrav.av

för Kvalitetsutveckling, huvudmänSIQ Institutet två in-ärvars-
tressentforeningen Kvalitetsutveckling bestående antal fö-ett stortav

från såväl den privata offentliga sektornoch organisationerretag som
kvalitetsfilosofihar formulerat baseradNUTEK,samt staten genom en

värderingar kännetecknar framgångsrikpå vissa grundläggande som en
bör Rikstrafiken arbeta enlighet medorganisation. Enligt min mening i

fördessa värderingar också verka övriga aktörer inom den in-attmen
terregionala kollektivtrafiken arbetar i enlighet med dessa.

Uppföljning och utvärdering6.2

upphandlar. börRikstrafiken skall följa den trafik Härvidlagupp man
kvalitetsupp-Rikstrafiken så utsträckning möjligt utnyttjai stor som

regelbun-följningssystem och andra indikatorer i form exempelvisav
återkommande marknadsundersökningar trafikutövarna ochdet som

Rikstrafiken bör ställa kravtrafikhuvudmännen tillhandahåller. att
med bl.a. Rikstrafiken och utvecklartrafikutövarna tillsammans SIKA

förkvantifierbara relaterar till de mål Rikstrafikenmått sattsom upp
trafiken. måste dels kvantifierbaraden upphandlade Dessa mått vara

tydliga enkla förstå och använda. Måttenssamtidigt samt attmen vara
signaleraviktigaste uppgifter måluppfyllelse och snabbtär mätaatt att

Kvantifierbaraåtgärder kan vidtasnågot fel såär att utan omsvep.om
vad gäller följande:mått bör fram åtminstonetas

utbudKvantitet
Tillförlitlighet
Kvalitet komfort
Säkerhet

kantuffa samtidigt fullt möjliga uppnå. DetMåtten bör attvara men
vilket trafik-nödvändigt olika utfall beroende påaccepteraatt avvara

trafikenupphandlats, vilken del landet bedrivs islagen som av som
skallupphandlingen bör det känt på vilket måttenI sättgöras ut-m.m.

data enlighet medRikstrafiken begär in inyttjas, t.ex. att upp-genom
avtal, marknadsundersökningar antingengörsrättat tra-som avgenom
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fikutövarna eller något oberoende marknadsundersökningsinstitut påav
uppdrag Rikstrafiken.av

Den viktigaste källan för följa kvaliteten i den interregionalaatt upp
kollektivtrafiken dock direktkontakt med själva.är resenärerna Ansva-

för sådana direktkontakter ligger först och främst hos trafikutöv-ret
viktigEn informationskälla trafikhuvudmännen. Detär ärarna. annan

dock viktigt mekanismer säkerställs för information frånatt att resenä-
också kommer till Rikstrañkens kännedom. Det också viktigtärrerna

känner de kan förmedlaresenärerna sina intryck till oberoendeatt att en
kan bevaka deras intressen.part som

Allmänna kvalitetskrav på upphandlad trafik

Vissa allmänna krav god kvalitet bör Rikstrafiken kunna ställa på
den upphandlade trafiken vilken sträcka eller trafiksystem detoavsett

fråga Till sådana allmänna krav hör exempelvis följande:är om.

Trafikutövarens förpliktelser skall utföras

i enlighet med avtalet med Rikstrafiken
i enlighet trafikutövarensmed kvalitets- och miljöplan
i enlighet gällandemed lagstiftning
i enlighet med allmänna resevillkor

Rikstrafiken bör enligt min mening i anbudsunderlaget attange man
ställer allmänna kvalitetskravnedanstående på den upphandlade trafi-
ken och trafikutövaren:

Trafikutövaren skall förpliktigas under hela avtalstiden uppfyllaatt0
dessa krav trafiken utförs i regi eller unde-oavsett om egen av
rentreprenörer
Trafikutövaren skall förpliktigas fortlöpande kontrollera och do-att0
kumentera forpliktelsema fullföljs enlighet med dei allmännaatt
kvalitetskraven och, i förekommande fall, särskilda kvali-ävenatt
tetskrav uppfylls. Dokumentationen skall hållas tillgänglig för Rik-
strafiken
För kontinuerligt förbättra den upphandlade trafikens kvalitet böratt0
trafikutövaren kvalitetssäkra sin verksamhet enligheti med rele-ett

och erkänt kvalitetssäkringssystem, exempelvis ISO 9001. Tra-vant

l Med detta enhetligaresevillkor utarbetasi samverkanmedKonsu-avses som
mentverket.
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fikutövarens miljöåtaganden bör analogt kvalitetssäkras med ett re-
levant och erkänt miljösäkringssystem, exempelvis ISO 14001

och med detta förbinderI sig trafikutövaren också för verksam-att0
heten upplåts för granskning utomstående revisionsinstitutav
Trafikutövaren skall kontinuerligt använda sig den information0 av

blir känd i kvalitetsarbetet i sin organisation, bland sinasom egen
anställda och hos eventuella underentreprenörer
Alla kvalitetsavvikelser skall regelbundet återrapporteras till Rik-0
strafiken. Avvikelser från den avtalade kvalitetsstandarden skall le-
da till påföljder enlighet viteni med avtalade eller till utlösande av
avtalad bonus

Särskilda påkvalitetskrav upphandlad trafik

RikstrafikenDå skall upphandla interregional kollektivtrafik i enlighet
med nettomodellen, finns det ingen anledning för Rikstrafiken allt-att
för detaljerat denbeskriva trafik skall bedrivas. beskrivnaDesom ovan
allmänna kraven bör i normala fall räcka för resenärernaatt garantera

förbindelse.väl fungerande interregionalen
kan dock i vissa fall, beroende vilket trafikslag aktu-Det ärsom

anledningellt, finnas i detalj beskriva vissa särskilda kvalitets-att mer
faller trafikutövarenkrav på uppfylla. betyder inteDettaatt attsom

Rikstrafiken egenmäktigt skall formulera dessa krav. iställetDet bör
krav redan exempelvisexisterar branschorganisatio-vara som genom
eller försorgandra relevanta eller fram dessa iparters tasners som av

samråd med Rikstrafiken.

4 såbör utformas positivt möjligt så förändringarkommerDessa resenä-attsom
tillgodo, exempelvis ledernegativaavvikelser till trafikutöva-att attrerna genom

förhand överenskomna till utvecklingsinsatser.avsätterren resurser
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Vissa tågtrañkspeciñka frågor

Mina bedömningar och förslag:
Andra anbudsgivare harSJ begränsadän insyn i förutsättningarna
för upphandling då kontrollerarSJ alla nyckelfunktioner såsom rul-
lande materiel, stationer, biljett- och distributionssystem m.m.
SJ tillmäts dagi tyngdensamrätt den trafikeringsrättstörre än:s som

upphandlad trafikutövare harstatenen av
Förordningen spåranläggningar bör därförstatens medöverom ses
målet stärka den upphandlade trafikens ställningatt
SJ bör inte återfå trafik upphandlats vid tillfälleett utan attsom

det bästa anbudet i upphandlingprestera nästa
Rikstrafiken bör kunna initiativ till upphandling detta skulleta om
leda till lösning på bättre bidrar till de transpottpoli-ett sätten som
tiska målen
Rikstrafiken bör bemyndigas för räkning teckna avtalatt statens
med SJ den kvarvarande trafiken skall bedrivas medom som en-
samrätt
Med utgångspunkt i Rikstrafikens roll bl.a. upphandlare in-som av
terregional kollektivtrafik jag tiden För djup-ärattanser mogen mer
gående förändringar förutsättningarna på järnvägsmarknadenav
En utgångspunkterna bör därvid SJ inte skall ha den ini-attav vara
tiativrätt dag hari vad gäller interregional persontrafik på järn-man
väg

7.1 definierarVem vad skallsom
upphandlas

detI transportpolitiska beslut riksdagen fattade i juni 1998 lågsom
också SJ fortsättningsvis skulle haäven föratt den interre-ensamrätt
gionala persontrafik järnväg själv bedömer kan bedrivas kom-man
mersiellt lönsamt. trafikDen SJ däremot bedömer kaninte bedri-som

kommersiellt lönsamt skall anmälas till regeringen för eventuellvas
upphandling. Upphandlingen sker sedan konkurrens.1993 i
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förFörutsättningarna få "mer trafik för dag dockpengarna" iatt är
mindre goda då det bl.a.SJ definierar vilken trafik skallär som som
upphandlas, redovisar beräkningsunderlaget redovisar resultatetsamt

den upphandlade trafiken. kontrollerarSJ också alla nyckelfunktio-av
såsom rullande materiel, stationer, biljett- och distributionssystemner

Andra anbudsgivare har därmedSJ begränsad insyn i förut-änm.m.
sättningama för upphandling.

delbetänkande harI mitt jag i bilaga beskrivit dagens statligaen
upphandling interregional persontrafik kan be-på järnväg inteav som

företagsekonomiskadrivas grunder. min beskrivning delsI ingick
den då pågående upphandlingen persontrafik på järnväg mellan Gö-av
teborg och Malmö till vilken initiativet tagits delsregeringen, detav
faktum under hösten 1998 hemställde trafikenSJ sträckomaatt att

Stockholm-ÖstersundStockholm-Falun och skulle ingå i det underlag
upphandling persontrafik på järnväg för år 2000.som avser av

hemställan beträffande trafiken på sträckoma Stockholm-FalunSJ:s
Stockholm-Östersundoch drogs sedermera tillbaka skrivelsegenom en

till ändrade trafikenregeringen. Regeringen därpå sitt tidigare beslut att
på dessa sträckor skulle ingå i det underlag upphandlingsom avser av
persontrafik förpå järnväg år 2000 till trafiken skulle ingå iinteatt un-
derlaget.

det gäller Västkustbanan träffade Delegationen för köp vissNär av
kollektivtrafik preliminärt persontrafiki december 1998 avtal påett om

för Avtalet träffades med trafi-Västkustbanan år 2000. en annan
kutövare och förutsatte godkännande.SJ regeringensän

årsskiftet med flertalStrax efter 1998/99 inkom SJ skrivelser tillett
beträffanderegeringen trafiken på Västkustbanan. skrivelsemaI en av

konstaterar "Upphandlingen Västkustbanan harSJ inte initieratsatt av
SJ har, på uppdrag Delegationen förregeringen, gjortsutanav av av

köp kollektivtrafik. har under upphandlingensSJ visserligenvissav
gång upphandling sker. beror på heltDettainte sig viattmotsatt att

skulleenkelt bedömde det realistiskt något företaginte att annatsom
offert kort trafikeringsrättberett lämna för såseriösatt envara en som

sådet här gällde. Tra/"ikeringsrätten kort omställningskøstna-är att
derna så kan bedöma kan täckas. "vitt vi inte

skrivelse har SJ gjort genomgång vissa praktiskaI samma en av
konsekvenser trafikutövare trafikenSJ påän överatt tarav en annan
Västkustbanan. Bland de konsekvenser SJ i skrivelsen kantarsom upp

bl.a. problem med biljettförsäljningen former, någoti olika jagnämnas
påpekade delbetänkande ochgenerellt problem redan i mittettsom

förutsattedessutom skulle lösas samband med de s.k.i översynen av
funktionerna.gemensamma
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Samtrafiken i Sverige harAB underhand informerat mig om en
möjlig lösning vad gäller biljettförsäljningen, lösning dock för-en som

ytterligare ansträngningar frånutsätter SJ:s sida. Jag förutsätter så-att
dana ansträngningar görs.

7.2 Vilket skydd finns för upphandlad
trafik

Ett de principiellt intressanta problem kommit dageni i ochav mer som
med denna upphandling förordningenrör spåranlägningarstatensom
SFS 1996:734. förordningenI framgår bl.a. i §11 "Statens järnvä-att

har trafikeringsrätten för persontrafken på ochstomjärnvägarnagar
Malmbanan framgårI §15 "Den har upphandlaatt statensom per-
sontrafik från har trafikeringsrätt för den upphandlade trafiken En-
ligt dagens regelverk tillmäts SJ således tyngd denensamrätt större än:s
trafikeringsrätt upphandlad trafikutövare har.statensom en av

föreslårJag därför förordningen med målet stärkaatt över attses
den upphandlade trafikens ställning SJ med be-gentemot ensamrätt:s
drivna trafik. Något flera instanser också påpekade nödvän-som som
digt på den regeringen anordnade hearingen den februari12 1999av
beträffande delbetänkande.mitt Jag denna bör resul-översynattanser

i trañkeringsrätten för den upphandlade trafikentera att statenav
stärks.

Om trafik skall upphandlas på nettoavtal och trafikutövaren leva på
de biljettintäkter trafiken upphov till, kommer möjligheternasom ger

få bärkraftigain anbud förstärkas det blir den upphandladeatt att om
trafikutövaren SJ tillträde till banavsnitt,visststyr ett änsom :s snarare
SJ den upphandlade trafikutövarens tillträde. Om denstyrsom upp-
handlade trafikens ställning SJ:s stärksinte detgentemot ensamrätt är

risk för möjligheterna seriösa anbud sådan jämvägstra-stor att att
fik skall upphandlas undermineras.som

Detta skulle enligt min mening påverka såväl konkurrensen som
prisutvecklingen på negativt och förmodligen betydasättett att sam-
hällets utgifter för upprätthålla jämvägstrañk totalt skulle ökaatt sett
eller åtminstone minska.inte

Konkurrenter till SJ verkar aktiebolag måste nå tillsom som upp en
viss avkastning och soliditet i enlighet med gällande regler i aktiebo-
lagslagen 1975:1385. Så länge SJ del svenska ochär statenen av
verksamheten drivs myndighetsformi väljer statsmakterna själva den
avkastning och soliditet skallSJ nå till. Dessutom saknas dåsom upp
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den drivkraften bakom varje sund affärsrörelse, nämligen hotetyttersta
konkurs.om

7.3 Vad händer avtal löper utnär ett

Ett principiellt problem kräver lösning huruvida SJärannat som en
skall kunna åberopa trafikeringsrätten i enlighet med i förord-l

spåranläggningarningen avtalstiden med trafi-närstatensom en annan
kutövare eller sträckan skall förbli i upphandlingssitua-är över, om en
tion.

någon trañkutövare efter upphandlingAtt SJ skulleän övertaannan
trafik på viss sträcka sig för trafikeni ingen garanti skulleär atten
kunna bedrivas effektivt eller attraktivt saken bordesätt,ett mer men
åtminstone i upphandlingssituation. förslag därförMittprövas är atten
SJ inte med automatik skall återfå trafik upphandlats vid till-ettsom
fälle det bästa anbudet i upphandling.att nästautan prestera

Oaktat SJ:s skyldighet anmäla sådan interregional persontrafikatt
inte kan bedriva med företagsekonomisk lönsamhet tillsom man rege-

ringen för eventuell upphandling bör Rikstrafiken kunna initiativ tillta
upphandling, detta skulle leda till lösning på bättre sättettom en som
bidrar till transportpolitiska uppfylls.de målenatt

På sådana sträckor där Rikstrafiken upphandlat persontrafik järn-
trafikutövare SJ bör SJ tillåtas bedriva parallell kon-väg änav annan

kurrerande trafik. Såväl SJ så kallade internationella sammanslut-som
ningar måste dock tillåtas bedriva internationell persontrafik påatt
sträckan enlighet med de regler reglerar internationellai densom per-
sontrafiken på järnväg. finns naturligtvis hellerDet inte något som
hindrar och någon trafikutövare utför trafik förSJatt statensannan som
räkning teclcnar samarbetsavtal reglerar förhållandet demett som
emellan.

Sådan tågtrafik upphandlats Rikstrafiken regleras avtalisom av
mellan Rikstrafiken och trafikutövaren. föreslog delbetän-Jag i mitt
kande den trafik SJ kan bedriva med kommersiell lönsam-ävenatt som
het bör bli föremål för avtal mellan och förSJett staten att garantera en

stabilitet utbud trafikviss i SJ:s i den bedriver med Jagensamrätt.man
övertygad dessa avtal bör kunna formuleras sådantär sättatt ettom

allas intressen tillvara bästa vis. faktiska hän-Denatt tas
delseutvecklingen stärker enligt min mening detta förslag. föreslårJag

Rikstrafiken skall bemyndigas för räkning teckna dettaatt att statens
avtal med där SJ kombineras med skyldigheter.SJ vissa Ettensamrätt:s
sådant avtal måste dock enligt min mening bara förstaett stegses som

förnyad jämvägspolitik.mot en
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Jag konstaterar 560 miljoner kronor deatt 775 miljonerca. av ca.
kronor dagi använder för direkt stöd till kollektivtrafikstatensom
kommer tillgodo.järnvägen Då SJ dominerande trafikutövareär bety-
der det i sin det SJ står huvudsakligärtur att mottagaresom som av
dessa statliga medel.

7.4 Behov förändringarav

Med utgångspunkt i Rikstrafikens roll bl.a. upphandlare inter-som av
regional kollektivtrafik jag tiden för djupgåendeatt äranser mogen mer
förändringar förutsättningarna på marknaden för persontrafikav
järnväg. En utgångspunktema bör därvid SJ inte skall ha denattav vara
initiativrätt dagi har vad gäller interregional persontrafik järn-man
vag.

Som första reformerad jämvägspolitik föreslårett steg jagmot atten
regeringen initiativ till ordentlig genomlysning förutsättning-tar en av

för bedriva företagsekonomiskt lönsam persontrafik järnvägattama
på de sträckor skall omfattas SJ ensamrätt.som av :s

En sådan genomgång kan tjäna nulägesbeskrivning införsom en
börnästa persontrafiken på järnvägsteg i Sverige utförsatt påsom vara

marknad för alla aktörerär öppen uppfyller de kraven som som som
ställer. Staten bör därvidlag Rikstrafikenstaten utfärda konces-genom
försioner enskilda sträckor eller geografiska områden genom anbuds-

förfarande där trafikutövama antingen betalar koncessionsavgift för att
bedriva trafik, det kan förväntas den kan ske med god företags-attom
ekonomisk lönsamhet, eller trafikens företagsekonomiskatvärtom om
lönsamhet kan förväntas bli negativ. koncessionsförfarandeEtt kan
också innebära trafikera sträckarätten med förmodat fö-godatt att en
retagsekonomisk lönsamhet kombineras med skyldigheten trafikeraatt

sträcka med mindre god företagsekonomisk lönsamhet.en
Enligt min mening bör detta kunna leda till dels ökad effektiviteten
jämvägsmarknaden och dels ökad effektivitet i det interregionalaen

kollektivtrafiksystemet. Samtidigt det troligt samhälletsär utgifteratt
för upprätthålla jämvägstrafik totalt skulle kunnaatt minska.sett
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från arbetetLägesrapport med bildaatt

myndigheten

Allmänt

uppgift frågorUtredningens belysa vissa Rikstrafikens verk-är att om
förbereda myndighetenssamhet och den juli 1999. denna1 Iatt start

bilaga beskrivs arbetslaget förberedelsearbetet.i Texten uppdateradär
till och med den 23 april 1999.

för förberedelsearbetetMålet myndigheten färdigskallär att attvara
påbörja verksamhet tid. förutsättersin Detta rad åtgärderutsatt att en
vidtas under tiden fram till myndighetsstarten. åtgärder finnsDessa
återgivna i avsnittet "F ärberedelsearbetet översikt Arbetsläget ien-
förberedelsearbetet beskrivs detaljerat i avsnittetmer
"Förberedelsearbetet arbetsläge den 23 april 1999". det sistaI av--

sammanfattandesnittet bedömning arbetsläget.ges en av
delbetänkandeanmälde i det jag överlämnade denJag 30som no-

vember beslut Rikstrafikens lokalisering skulle behöva1998 att ett om
fattas förinnan den december 1998 tidsplanen för förberedelse-31 att
arbetet skulle kunna hållas. beslutade först den februariRegeringen 18

lokalisera myndigheten till Sundsvall.1999 att
lokaliseringsbeslutet framföralltFördröjningen har påverkatav ar-

betet med personalrekryteringen de delar förberedelsearbetetsamt av
direkt beroende lokaliseringsorten känd. gällerDetta iär ärattsom av

första hand anskaffning och utrustning kontorslokal, anskaffningav
och installation tele- och IT-tekniskt stöd avtal administra-samt omav
tiv samverkan med andra myndigheter.

Förberedelsearbetet översikten-

har valt dela förberedelsearbetet nedanstående delaktiviteterJag in iatt
i sin kan delas i ytterligare antal delaktiviteter:tur ettsom

Allmänna myndighetskontakter,
Anskaffning ekonomiadministrativt system,av
Anskaffning personaladministrativt system,av
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Utformning arbetsordning och delegationsbestämmelser,av
Avtal administrativ samverkan med andra myndigheter köpom samt

administrativa tjänster marknaden,av
Rekrytering personal,av
Anskaffning lokaler,av
Avtal fastighetsanknutna tjänster,om
Anskaffning kontorsutrustning,av

10.Anskaffning tele- och IT-teknisk utrustning tillhörandesamtav
stödtjänster,

LAnSkaffning1 diariesystem anordnande arkiv,samtav av
l2.Utf0nnning grafisk profil och framtagning visst informa-av av

tionsmaterial.

önskvärtDet så många möjligtär dessa delaktiviteteratt slut-ärsom av
förda då myndigheten den 1juli 1999. Det dock inte helt nöd-startar är
vändigt klar med allt vid denna tidpunkt. Ett minimikravatt ärvara
dock följande delaktiviteter slutförda:att är

viss personal rekryterad och kan tillträdaatt är efter0 senast semest-
rama

myndigheten har lokalutrustadatt en
myndigheten kan betala fakturor och löneratt
erforderligt systemstöd finnsatt
tele- och IT-teknisk utrustning finnsatt
erforderliga serviceavtal har tecknatsatt
myndigheten kan registrera sina handlingaratt
den grafiska profilen framtagenatt är

Förberedelsearbetet arbetsläge den 23 april 1999-
Allmänna myndighetskontakter

Till de allmänna myndighetskontaktema räknas bl.a. kontakter med
Statistiska centralbyrån SCB organisationsnummer och registre-om
ringsbevis, med Ekonomistyrningsverket ESV myndighetskodom
och anslutning till det statliga redovisningssystemet, med Riksrevi-
sionsverket RRV behovet intemrevisor och andra revisionellaom av
krav, Riksgäldskontoret RGK postgiro- och räntekonton, Den lo-om
kala Skattemyndigheten i Sundsvall skattekonton och eventuellom
momsregistrering, Datainspektionen vad gäller integritetskänsliga re-
gister, Arbetsgivarverket vad gäller löneavtal och Riksarkivet vad gäl-
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ler vissa arkivärenden. så kallatEtt personuppgiftsombud bör dåutses
myndighetens personal finns plats.

Utanför myndighetssfáren krävs kontakt med Telia telefonabon-om
boxadress ellerPosten Nordbanken vadeget postnummer,nemang, om

gäller lönekonton Network Information Centre Sweden NIC-SEsamt
och vissa andra vad gäller domänadresserAB Internet.organ

Till och med den april har kontakter23 1999 etablerats och i vissa
fall slutförts med SCB, ESV, RGK och Datainspektionen. Kontakten

Skattemyndighetenmed via Kammarkollegiet se punkt Riksar-2.tas
kivet, och ArbetsgivarverketRRV kommer kontaktas under majatt
månad. gällerVad övriga kontakter har sådana etablerats med Nord-
banken och NIC-SE. Kontakt med Telia och kommerPosten in-att tas

kort.om

Anskajjtiiing ekonomiadminislrativt systemav

En myndighet måste ha ekonomiadministrativt medgerett system som
anslutning till det statliga redovisningssystemet och riksredovisningen.
De flesta myndigheter använder Till stöd förAgresso. det ekonomiad-

behövsministrativa redovisnings- och kontoplan vis-systemet samten
förrutiner anslutning till postgiro- och lönekonton. Kammarkollegietsa

har anlitats stöd vid framtagning redovisnings- och kontoplansom av
visst ekonomiadministrativt förberedelsearbete. Kammar-samt annat

kollegiet också berett Rikstrafiken löpandevisst eko-är att ge
nomiadministrativt stöd efter myndighetsstarten den juli 1999.l Som
ekonomisystem har valts harAgresso. Detta skett i form s.k.ettav
driftservice-avtal med innebärESV. Rikstrafiken inte behöverDetta att
ha för köra Agresso.atten egen server

Anskaffning personaladministrativt systemav

myndighet måste ha personaladministrativt klararEn deett system som
statliga löneavtalen. flestaDet de personaladministrativagör större

på marknaden med eller Mindre myndig-anpassning.systemen utan-
heter använder ofta Kammarkollegiet för sin lönerapportering. Kam-
markollegiet tillhandahåller då också löneadministrativt ochsystem

för driften detta. används fallDet i dessa ärsystemsvarar av som
SLÖR-PIR. Kammarkollegiet kommer anlitas för Rikstrafikens lö-att
nerapportering. Detta medför något fristående personaladministrativtatt

behöver anskaffas.intesystem
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Utformning arbetsordning och delegationsbestämmelserav

En myndighet måste ha arbetsordning och/eller delegationsbestäm-en
melser. dessa dokumentAv skall framgå har fatta olikarätt attvem som

beslut, det ekonomiska området.typer Arbetsordning ocht.ex.av
delegationsbestämmelser har inte utarbetats. Detta arbeteännu påbörjas
under maj månad.

Avtal administrativ samverkan med andra myndigheter respektiveom
köp administrativa på marknadentjänsterav

Rikstrafiken liten myndighet kan behöva samverkaär administ-en som
rativt med andra myndigheter eller köpa administrativa tjänster på
marknaden. Möjligheterna till detta starkt beroende vilka lokalerär av

myndigheten kommer disponera. harDet därför inte varit möj-attsom
ligt det hittillsvarandei arbetet in dessa frågoratt närmare med
undantag vad framgår punkterna 2 och 3.av som av

Allmänt kan framhållas tjänster drift och underhåll IT-att som av
och kontorsutrustning, betjäning telefonväxel, lämningsystem annan av

och hämtning och liknande tjänster finns köpa marknadenpost attav
och liten myndighet Rikstrafiken inte kanatt ha personalen som egen
för dessa funktioner. Inriktningen därför upphandla dessa tjänster.är att
Några avtal detta områdeinom har dock inte slutits.ännu

Rekrytering personalav

har påbörjatJag rekryteringsarbetet Rikstrafikens personal. rekry-Iav
tenngsarbetet utgångspunkten myndigheten kommerär att rättatt ges

besluta anställning personal myndighetschefen. Föl-att utomom av
jande åtgärder har vidtagits vad gäller personalrelcryteringen:

Rekryteringsarbetet inleddes i januari med framtagning1999 av
kompetensprofiler befattningsbeslcrivningaroch för de aktuella tjäns-

Detta skedde utifrån analys det kompetensbehov Rik-terna. en av som
strafiken kan förväntas ha. Kompetensprofilema redovisas iunderbila-

lga .Annonsering tjänsterna skedde med början den 25 februari 1999.av
Detta arbete fördröjdes beroende på dröjsmålet med beslutregeringens

lokalisering myndigheten. Annonseringen skedde i vissa dags-om av
tidningar och tidskrifter JoblineInternet och Smaitjobsamt samt
Rikstrafikens blivande webbplats. Vid ansökningstidens slut hade 218
ansökningar inkommit. dock mycketDessa ojämnt fördelade devar
olika tjänsterna, exempelvis assistenttjänsten för knappt 100svarar an-
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sökningar. Efter ansökningstidens utgång har ytterligare fem ansök-
ningar tillkommit. grovgallringEn ansökningarna genomfördesav un-
der vecka första14. De intervjuerna med arbetssökande genomfördes i

Återståendeslutet vecka 16. intervjuer genomföras under sistaav avses
förstaveckan april och hälften maj månad.av av

Anskaffning lokalerav

Lokalanskaffningen påbörjades sluteti med lokalsökning iav mars en
Sundsvall. bedömdesDet Rikstrafiken behöver lokal 400att en ca.om
m2 och lokal bördenna ligga centralt i Sundsvall. Efter kontakteratt

hyresvärdarmed antal inspekterade utredningen totalt sju kontorslo-ett
kaler i Sundsvall. Lokalerna tillhör Vasakronan, Norrporten, SPP och
Vattenfall Fastigheter. Offert har därefter infordrats från några dessaav
hyresvärdar. Beslut vilken lokal kommer väljas har ännuattom som

formellt fattats.inte Oavsett alternativ bedöms dock vissa renoverings-
och anpassningsåtgärder behöva genomföras i lokalerna. Dessa genom-
förs blivandeden hyresvärden och kostnaden för åtgärderna inklu-av
deras hyra Rikstrafiken skall betala.in i den som

Avtal fastighetsanknutna tjänsterom

Med fastighetsanknutna tjänster tjänster reception, budtjänst,avses som
kopiering, städning, sophämtning, elabonnemang Denna typm.m. av
tjänster kan inte upphandlas förrän beslut har fattats vilken lokalett om

Rikstrafiken skall hyra. Upphandling påbörjas så detta harsnartsom
skett.

Anskaffning kønlorsutrustningav

Till kontorsutrustning räknas i detta sammanhang möbler, kopiatorer,
Säkerhetsskåp, larm och liknande utrustning. Anskaff-papperstuggar,

ningen omfattar service och underhåll i tillämpliga fall. Möbleräven
Övrigkommer beställas Iokalfråganså har lösts. kon-att snart som

torsutmstning kommer anskaffas under månad.majatt
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Anskaffning tele- och l T-teknisk tillhörandeutrustningav samt
stödtjänster

Telekommunikationer och IT-stöd integreras alltmer. Anskaffningen av
denna utrustning bör därför ske samordnat. Ett krav möjligheterär att
till distansarbete skall finnas.

Arbetet med utarbeta kravspecifikation for myndighetensatt tele-en
och IT-stöd har påbörjats. Det omedelbara syftet med detta arbete är att

fram underlag för den upphandling tele- och lT-teknisk utrustningav
måste så fortgöras möjligt. Den tele- och IT-tekniskasom utrust-som

ningen omfattar arbetsplatstelefoner, mobiltelefoner, kontorsfaxar, fasta
arbetsplatsdatorer, bärbara datorer för viss personal, olika typer av
skrivare, flatbäddsscanner nätverks- och serverutrustning. Skriva-samt
rutrustningen bör omfatta svartvit nätverksskrivare med hög kapacitet,
fárglaserskrivare kan anslutas till nätverket några bläckstråle-samtsom
skrivare för bl.a. fargutskrifter på OH-film.

datakablageNytt måste sannolikt installeras deni lokal Rikstra-som
fiken väljer för verksamhet.sin Arbetet med fram IT-strategiatt ta en
måste tillsanstå myndigheten i sin helhet finns plats. kommerDetta
knappast fallet förrän någon gång under hösten.att vara

Anskaffning diariesystem anordnande arkivsamtav av

Rikstrafiken måste ha diarie- och ärendehanteringssystem. Fleraett
sådana finns på marknaden. Dessutom måste myndigheten ha god-en
känd arkivlokal. Arbetet med anskaffa och anordnaatt system att ar-
kivlokal bör ske i samråd med Riksarkivet. arbete harDetta inteännu
påbörjats.

Utformning grafisk profil framtagningoch visstav av
informationsmaterial

myndighetsEn grafiska profil omfattar logotyp, institutionellt tryck,
grafisk handbok eventuella skyltar och flaggor. arbetetl medsamt att ta
fram grafisk profil ingår ofta dessutom utarbeta enklare in-atten en
formationsbroschyr. förslagEtt till logotyp institutionellt trycksamt
brevpapper, visitkort, kuvert, m.m. har utarbetats. grafiskEn handbok

under utarbetande. Skyltar ochär flaggor återstår fram. infor-Enatt ta
mationsbroschyr kommer utarbetas under maj månad. Dessutomatt
kommer Rikstrafikens webbplats wwwxikstrafikense användasatt
för nå med information den myndigheten.att ut om nya
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Bedömning arbetslagetav

bedömer viktigasteJag de de åtgärder behöver genomförasatt av som
inför myndighetsstarten kommer ha genomförts då Rikstrafikenatt

verksamhet den julisin l 1999. Som kommer myndig-nämntsstartar
heten knappast fullbemannad vid myndighetsstarten den juli1att vara

sannolikt också lokalerna1999. Det vissa anpassningsåtgärder iär att
kommer återstå utföra.att att

Delar det arbete har beskrivits denna bilaga har utförtsiav som av
upphandlats efter anbudsförfa-olika konsulter. Dessa har sedvanligt

rande. förteckning de konsulter anlitats finnsEn har iunder-över som
bilaga nr
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Underbilaga l

Kravproñler för den sökta personalen

Kämkompetens

Samordnare 1 2

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar."
verka för utveckling och samordning långvägaatt kollektivtrafikav

inkl. IT-baserade stödsystem
stimulera till samverkan inom den långväga kollektivtrafikenatt
verka för de transportpolitiska målen tillgänglighetatt och regio-om

nal utveckling
bygga och arbeta med brett kontaktnät nationellt ochatt in-ettupp

temationellt
följa den transportpolitiska utvecklingen nationellt ochatt interna-

tionellt
projektledning

Krav på:

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper kollektivtrañkmarknadenom
goda kunskaper inom det och konsumentpolitiska områtransport-
det
kunskaper i logistik
kunskaper analysteloiikerom
förmåga använda IT analysinstrument och verksamhetsstödatt som
god förmåga samhällsekonomiska och konsumentpolitiskagöraatt
analyser
kunskaper i engelska på arbetsspråksnivå
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erfarenheter

kvalificerat utredningsarbete, i ledande ställninggärna
erfarenhet köpa tjänster, lägga undersökningaratt utav m.m.
erfarenhet företräda verksamheter i olika sammanhangattav
erfarenhet från transportsektorn meriterandeär

utbildning

högskoleutbildning civilingenjör, civilekonom ellergärna system-0
vetare

kontaktnät, omvärldskunskap

god kännedom statliga, landstingskommunala och kommunala0 om
berednings- och beslutsprocesser
god kännedom myndigheter, företag och organisationer inom0 om
kollektivtrafikområdet

personliga egenskaper

god social kompetens och hög integritet
god förmåga självständigt företräda myndighetenatt
förmåga initiera och aktivt driva frågoratt
analytisk
flexibel, förändrings- och utvecklingsinriktad

Utredare/utvärderare långväga1 kollektivtrafikav

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar:
initiera, leda och självständigt genomföra utredningar ochatt utvär-0

deringar Rikstrafikensinom verksamhetsområde
följa och utvärdera långväga kollektivtrafik

medverka i utredningar med koppling till Rikstrañkensatt externa
verksamhet
medverka i samhällsekonomisk och analysverksamhet påI prognos-
trafikområdct
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påKrav

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper i samhällsekonomisk- och företagsekonomisk kal-0
kylteknik
kunslcper samhällets transportsystemom
god färdighet utredaresom
förmåga använda databaser användaatt IT analysinstru-samt som

och verksamhetsstödment
kunskaper i engelska på arbetsspråksnivå0

erfarenheter

kvalificerat och självständigt utredningsarbeteo
projektledning0
uppbyggnad och användning databaser0 av

utbildning

högskoleutbildning civilekonom,gärna nationalekonom eller0 mot-
svarande
forskarutbildning meriterandeär0

kontaktnät, omvärldskunskap

god kännedom statliga, landstingskommunala och kommunala0 om
berednings- och beslutsprocesser
kännedom myndigheter, företag och organisationer kol-inom0 om
lektivtrafikområdet
kontaktnät bland forskare och utredare överblick forsk-0 samt över
ning inom arbetsområdet

personliga egenskaper

integritet och god social kompetensO
analytiskO
förmåga initiera och aktivt driva frågorattO
flexibel, förändrings- och utvecklingsinriktad0
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Utredare/utvärderare 2 med tyngdpunkt på resenärs-
och konsumentfrågor

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar:
initiera, leda och självständigt genomföra utredningar ochatt utvär-0

deringar Rikstrañkensinom verksamhetsområde
följa och utvärdera kollektivtrafiken konsumentperspektivur

medverka i utredningar med koppling till Rikstrafikensatt externa
verksamhet
projektledning
medverka till belysning konsumentaspekter i samhällsekonomiskav

och analysverksamhetprognos-

påKrav

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper utredningstekniker med sociologisk inriktning0 om
god färdighet utredaresom
förmåga använda databaser använda T analysin-att attsamt0 som

och verksamhetsstödstrument
kunskaper engelska på arbetsspråksnivåi0

erfarenheter

kvalificerat och självständigt utredningsarbete0
projektledning0
uppbyggnad och användning databaser0 av

utbildning

högskoleutbildning beteendevetare, samhällsvetare ellergärna mot-0
svarande
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kontaktnät, omvärldskunskap

god kännedom statliga, landstingskommunala och kommunalaom
berednings- och beslutsprocesser
kännedom myndigheter, företag och organisationer inom kol-om
lektivtrafikområdet och konsumentområdet meritrandeär
kontaktnät bland forskare och utredare överblick forsk-samt över
ning inom arbetsområdet

personliga egenskaper

integritet och god social kompetens
förmåga initiera och aktivt driva frågoratt
analytisk
flexibel, törändrings- och utvecklingsinriktad

Kvalificerad upphandlare/ förhandlare l

Arbetsuppgifter

rbetsområdet innefattar."A
processorienterad offentlig upphandling långväga kollektivtrafikav
förhandlingar trafikutövaremed

träffa avtal och följa avtalstillämpningatt
affärsjuridiska bedömningar inom myndighetens verksamhetsområ-
de
utredningsarbete för fram underlag för upphandlingatt ta
utveckling former för upphandlingav nya

påKrav

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper offentlig upphandlingom
jurdisk baskunskap
kunskaper i affársjuridik
förhandlingskompetens
fönnåga verksamhetsresultat i upphandlingsarbetetomsättaatt
kunskaper engelska arbetsspråksnivåi på
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erfarenheter

offentlig upphandling0
träffa avtal med betydande ekonomiskt innehållatt0

erfarenhet metodutveckling och processorienterat utveck-annat0 av
lingsarbete

utbildning

kand. eller civilekonomjur. motsvarande0

kontaktnät, omvärldskunskap

god kännedom statliga, landstingskommunala och kommunala0 om
berednings- och beslutsprocesser
branschkontakter inom offentlig upphandling, förvaltningsrätt eller0
förhandlingsområdet

personliga egenskaper

hög integritet
god social kompetens
god förmåga självständigt företräda myndighetenatt

utvecklings- och processinriktadvara
förmåga och aktivtinitiera driva frågoratt

Upphandlare/förhandlare 2

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar:
funktionell upphandling långväga kollektivtrafikav
förhandlingar med trafikutövare

träffa och följaavtal avtalstillämpningatt
förutredningsarbete fram underlag för upphandlingatt ta

medverka utvecklingen formerna föri upphandlingav
förvaltningsrättsliga frågorinterna
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påKrav

kunskaper färdigheteroch

goda kunskaper offentlig upphandling0 om
jurdisk baskunskap0
förhandlingskompetens0
insikt hur verksamhetsresultat kan upphandlingsar-iomsättas0 om
betet
kunskaper i engelska på arbetsspråksnivå0

erfarenheter

offentlig upphandlingc
förhandlingar0

träffa avtal med betydande ekonomiskt innehållatt0

utbildning

högskoleutbildning med juridisk eller förvaltningsinriktning0
motsvarande

kontaktnät, omvärldskunskap

god kännedom statliga, landstingskommunala och kommunala0 om
berednings- och beslutsprocesser
branschkontakter inom offentlig upphandling, förvaltningsrätt eller0
förhandlingsområdet

personliga egenskaper

hög integritet
god social kompetens
god förmåga självständigt företräda myndighetenatt

utvecklings- och processinriktadvara
förmåga initiera och aktivt driva frågoratt
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Stödkompetens

Administratör med tyngdpunkt på statlig
ekonomiadministration

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar för myndighetens:att svara
budgetarbete och -uppföljning, ekonomiska prognoser
verksamhetsplan, årsredovisning och anslagsframställan
köp tjänster för myndighetens redovisning, bokslut och lönead-av
ministration
köp tjänster inom dataområdet nätverk, m.m.av programvaror

för övriga serviceavtalsamt att svara
kompetensförsörjningsarbete och redovisning inomextern perso-
nalområdet
förhandlingar, utveckling lokala avtal och samverkan medav annan
fackliga organisationer
lokaler hyresavtal m.m. och inköp

administrativ samordning registratur, arkiv och vakt-annan som
mästeri

påKrav

kunskaper färdigheteroch

goda kunskaper företagsekonomii och statlig redovisning
baskunskaper i arbetsrätt och statliga avtal
förmåga arbeta med mjuka personalfrågor kompetens, relatio-att

arbetsklimat, personalsociala frågor m.m.ner,
förhandling

erfarenheter

självständigt administrativt arbete där ekonomiadministration ingått
från mindre statlig myndighetgärna

erfarenhet självständigt personalarbete meriterandeärav
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utbildning

högskoleutbildning med företagsekonomi, förvaltningseko-gärna
nomi och/eller personalarbete

kontaktnät, omvärldskunskap

goda kunskaper den statliga förvaltningen och det statliga regel-om
verket
yrkesmässigt kontaktnät arbetsområdetinom

personliga egenskaper

god social kompetens
initiativtagande, resultatinriktad
integrerande, lyhörd och empatisk
konsultativ och serviceinriktad

Informatör

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar:
för Rikstrafikens infonnationsstrategi och grafiska profilatt svara

massmediakontakter och andra allmänna kontakterexterna
framtagning och utformning informationsmaterial, årsredovis-av
ningar redigering, design, layout, tryckningm.m.

myndighetens webbmasteratt vara

påKrav

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper inforrnationsområdetinom
kunskaper i marknadsföring med olika media, främst IT-media
goda kunskaper i tillämpad IT
god färdighet informationssökningi och förmåga underlätta till-att
gängligheten information i organisationenav
god stilistisk förmåga
engelska på nivån arbetsspråk
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erfarenheter

informationsarbete eller journalistik0
webbmaster0

utbildning

högskoleutbildning infonnationsinriktning,med joumalistutbildning0
eller motsvarande
marknadsföringsutbildning meriterandeär0
IT-utbildning meriterandeär0

kontaktnät, omvärldskunskap

god orientering hur IT-media kan För informationanvändas0 om
massmediainom och branschorganisationer informationsom-inom0

rådet

personliga egenskaper

god social kompetens
lyhörd, förmågamed fånga det väsentligaatt
förmåga och aktivtinitiera driva frågoratt
serviceinriktad

Registrator/assistent

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet innefattar:
diarieföring och arkivhantering0
personalrapponering
fakturahantering och ekonomiadministrativ serviceannan
receptionist- och telefonservice
administrativ service sekreterararbete, lämna handlingar, kopie-ut

utskickra,
för förråd kontorsmaterialsvara av

För felanmälan och underhåll myndighetens tekniskaatt svara av
utrusning
inkommande och utgående post0
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påKrav

kunskaper och färdigheter

goda kunskaper diarieföring och arkivering0 om
färdighet i datorbaserad registerhantering, databasanvändning0 och
ordbehandling

erfarenheter

administrativt och serviceinriktat arbete0
registrator meriterandeär0 som

utbildning

gymnasieutbildning treårig0
registratorsutbildning meriterandeär0

personliga egenskaper

god social kompetens
serviceinriktning
noggrannhet
flexibel
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