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Nytt trafikförsörjningsprogram för Västernorrland 

Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län beslutade den 13 juni 2018 om ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet 
är ett långsiktigt strategiskt dokument som ger en bild av hur kollektivtrafiken ska utvecklas i 
länet. Det nya trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla den 1 augusti 2018 och sträcker sig 
fram till 2030. 

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller långsiktiga politiska mål för länets 
kollektivtrafikförsörjning och ligger till grund för beslut om allmän trafikplikt, det vill säga vilken 
trafik som ska upphandlas. Programmet beskriver behovet av kollektivtrafik i länet, åtgärder som 
vidtas för att skydda miljön och åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken till personer med 
funktionsnedsättning.  

Västernorrlands trafikförsörjningsprogram har sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin 
med den länsgemensamma visionen ”Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet” och de 
strategiska målen som sammanfattat innebär att länet ska ha en positiv befolkningstillväxt, ökad 
tillgänglighet och en stärkt innovationsförmåga. Utifrån denna vision och strategiska mål har 
kommunalförbundet arbetat fram fyra övergripande mål. 

• Resenär - Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår från  
resenärens behov. Målet nås genom att på olika sätt arbeta för att på ett resurseffektivt  
sätt öka det totala kollektiva resandet och få fler nöjda kunder. 
 

• Hållbarhet - Behovsanpassad kollektivtrafik som bidrar till ett hållbart 
och inkluderande samhälle. Målet nås genom aktivt arbete för en kollektivtrafik som bidrar till  
social inkludering, ökad tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och som bedrivs på ett 
resurseffektivt sätt. 

 
• Tillväxt - Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner. Målet nås 

genom aktivt arbete för att resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk och genom samverkan 
och innovation öka antalet resmöjligheter. 
 

• Medarbetare -  Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste 
tillgång. Målet nås genom att kommunalförbundets mål ska vara väl kända för medarbetarna och 
medarbetarna ska ha rätt förutsättningar för att möta de krav som ställs på vår verksamhet. 
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- Jag är mycket glad över att vi har lagt grunden för en kollektivtrafik som utgår från 
resenärernas behov och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka  
arbetsmarknadsregioner, säger Lars Olof Olsson (S), Ordförande Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

    

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Camilla Fahlander, förbundsdirektör på 
telefon 070-648 28 36 eller camilla.fahlander@dintur.se 
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