Kommersiell
kollektivtrafik
i Skåne
Ett samlat erbjudande

Kommersiellt erbjudande
Region Skåne riktar detta erbjudande till trafikföretag som
vill bedriva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne enligt
definitionen i kollektivtrafiklagen. Ej att förväxla med interregional trafik eller annan fjärrtrafik.
Vårt arbete i Skåne tar sin utgångpunkt i att förenkla och
göra det lätt för resenärer att kunna utnyttja ett samlat utbud
av regional kollektivtrafik. Vi samverkar redan med några företag
men vill genom ett samlat erbjudande skapa tydlighet för alla
trafikföretag som överväger att starta upp regional kollektivtrafik
i Skåne. Vårt erbjudande bygger på likabehandlingsprincipen och
trafikföretagen ska uppleva att vårt angreppssätt leder till rättvis
tillgång till infrastrukturen.
Vi vill att kunderna ska uppleva att den samlade trafiken är av
hög kvalitet. Vi tror det är viktigt att alla aktörer bidrar och har
därför till detta erbjudande kopplat en prissättning för de olika
tjänsterna baserad på våra självkostnader.
Erbjudandet baseras på
• Tillträde till befintliga hållplatser, terminaler och annan
offentligt ägd infrastruktur.
• Konkurrensneutralitet – alla behandlas lika på rättvisa
grunder.
• Tydliga regler för nyttjande av anläggningar, efterlevnad
och sanktioner vid regelbrott.
• Alla överenskommelser reglerade i skriftliga avtal.
• Tidsatta överenskommelser.
• Regler för avbokning när trafiken eventuellt upphör.
• Självkostnadsprincipen för alla tjänster vi tillhandahåller.
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Erbjudande med flera valmöjligheter
Vi vill skapa flexibilitet och har därför valt att lägga erbjudandet
med flera valmöjligheter för trafikföretaget. Basutbudet ska
ge grundtrygghet för såväl kund som trafikföretag. Tilläggstjänsterna ger kunderna ett större mervärde men kräver å andra
sidan investeringar som kanske inte alla är beredda att göra
inledningsvis.

Basutbud

Hållplatser och Terminaler
Tilläggstjänst 1

Reseplaneraren
Tilläggstjänst 2

Biljettsamverkan
Tilläggstjänst 3

Nästa steg

4

5

Basutbud

Hållplatser och terminaler
Omfattar
• Tillträde till de anläggningar för busstrafik (hållplatser/terminaler/
resecentra) som Skånetrafiken använder.
• Information på befintlig ellips/stolpe vid hållplats med linje
och destination.
• På anläggningar med informationstavlor, tilldelad yta för
trafikinformation.
Ansvar
• Trafikföretag tillhandahåller färdigt material enligt anvisningar,
alternativt Skånetrafiken tillverkar motsvarande åt trafikföretaget.
• Skånetrafiken sätter upp och tillser att material ersätts vid behov.
• Skånetrafiken ansvarar för drift och underhåll av anläggning.
• Kommun/Trafikverket sköter körvägar och mark vid anläggning,
och Skånetrafiken bevakar samtligas intresse.
• Anläggning som inte längre nyttjas av Skånetrafiken kan
trafikföretag få rätt att sköta själv.
Fördelning av platser på större anläggningar
• Uppställningsplatser för ombordstigning fördelas med hänsyn
till trafikens karaktär för att skapa bästa kundnytta och effektiva
fordonsrörelser.
• Fördelning av hållplatslägen sker utifrån utbud och störst
kundnytta = flest resande.
• Hållplatser på särskilda framkomlighetsstråk/busskörfält
förbehålls likartad trafik.
• Skånetrafiken företräder samtliga nyttjare och för dialog med
markägare, kommuner, Trafikverket med flera.
Om det uppstår kapacitetsbrist
• Skånetrafiken kallar berörda parter till dialog.
• Trafik med störst utbud har företräde.
• Skånetrafiken initierar arbetet för att öka kapaciteten.
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Tilläggstjänst 1

Reseplaneraren
Omfattar
• Tillträde till Skånetrafikens Reseplanerare.
• Visning och sökning i ett samlat erbjudande genom befintliga
digitala kanaler.
• Utmärkning av trafikföretaget
(logotyp/namn) och annan hänvisning för tydlighet mot kund
(egen information om priser och resevillkor).
• Visning av tidtabellstid i befintliga digitala informationsskyltar
på hållplatser/terminaler och andra informationspunkter.
Samlad visning av tider och hållplatser samt hållplatslägen.
• Visning av tidtabell alternativt realtid om sådan utrustning
finns installerad.
Ansvar
• Skånetrafiken ansvarar för systemet och fastställer arbetsordning.
• Skånetrafiken administrerar trafikföretagets underlag, matar in
i planeringssystem (Rebus) och säkerställer leverans för visning
till kund.
• Trafikföretag med av Skånetrafiken godkänd behörighet sköter
själv inmatning och rättning i Rebus.
• Trafikföretaget kvalitetssäkrar alltid uppgifterna i underlaget och
har det samlade ansvaret gentemot kund vid eventuella fel.
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Tilläggstjänst 2

Biljettsamverkan
Ny teknik som klarar integration
Att göra det enklare för kund att lösa sin biljett är ett viktigt
förbättringsområde som har fokus i flera sammanhang. Samtrafiken
har i samarbete med flera aktörer, såväl offentliga som kommersiella,
tagit fram en nationell standard för försäljning och validering av biljetter.
Den nya standarden används redan nu i Skånetrafikens nya biljettsystem.
Den nya standarden ger goda förutsättningar för biljettsamarbeten. När
den är implementerad fullt ut blir det möjligt att inte bara sälja sina egna,
utan även andras biljetter oavsett om biljetten ska säljas i en mobilapp
eller på någon annan typ av biljettbärare.
Den nya tekniken kommer också att göra det möjligt att koppla ihop
kollektivtrafiken med andra typer av resetjänster på en och samma biljett.
Eftersom standarden är nationell och förvaltas av branschen har vi nu de
tekniska förutsättningar vi behöver för att skapa attraktiva och hållbara
erbjudanden för framtiden.
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Tilläggstjänst 3

Nästa steg
Vi tror framtiden kan innehålla flera lösningar för kommersiell trafik.
Några vill säkert gå sin egen väg och möta kunderna i ett eget affärsupplägg. Andra, som kanske redan har en affärsrelation med oss och
därför är väl förtrogna med vårt varumärke, vill kanske se detta som
en möjlighet för egen kommersiell trafik.
Det är till alla er som vi vänder oss med detta erbjudande.
Här avser vi att utveckla idén om ett fördjupat samarbete. En integration
som skulle ske under ett gemensamt varumärke. I vårt fall blir varumärket
”Skånetrafiken” inte bara den av Region Skåne upphandlade trafiken i
form av Pågatåg, SkåneExpressen och så vidare. ”Skånetrafiken” blir även
det erbjudande som de kommersiella trafikföretagen tillför. Vi skapar ett
sammanhållande varumärke för kollektivtrafik i Skåne.
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Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor
med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen
och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap
och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

skanetrafiken.se

