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Sva
ar på skr
rivelse avseende
a
e busska
aoset i Norrort
N
Ären
ndebeskriivning
h i skrivelse av den 2 013-02-05 tagit upp de
e trafikstörn
ningar
Vänssterpartiet har
som uppkom i samband
s
me
ed trafikstaarten av E20
0-avtalet blo
ock 2 bussoområde
Norrrort i januarri 2013. Vän
nsterpartiet önskar i sk
krivelsen dells en genom
mlysning
av avvtalet med Arriva
A
med fokus på er sättningsm
modellen, dells konkreta åtgärder
för h
hur trafiksitu
uationen i Norrort
N
snab
bbt kan få en
e lösning. Nedan
N
besvvaras
frågeeställningarrna.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 117 april 20113.
Skrivvelsen av (V
V) om bussk
kaos i Norro
ort

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

skrivelsen
n härmed sk
ka anses bessvarad

Traffiksituatio
onen i Nor
rrort
Trafiikstarten avv det nya up
ppdragsavtaalet för busstrafikområd
de Norrort d
ari
den 7 janua
2013
3 var kantat av problem
m som hårt d
drabbade SL
L-resenärerrna genom bbristande
punk
ktlighet, inställda turerr och bristan
nde trafik- och
o störning
gsinformatiion.
Trafiikförvaltnin
ngen begärd
de i januari een åtgärdsp
plan från tra
afikutövaren
n Arriva.
Planeen täckte in
n identifiera
ade problem
mområden såsom
s
bema
anning/tjän
nster,
körplaner, fordo
on, värme fö
ör uppställn
ningsplatserr, trafikledn
ning samt trrafik- och
störn
ningsinform
mation.
I sluttet av februari kunde Trafikförvalt
T
tningen nottera att den utförda traafiken var
på en
n stabil och normal niv
vå och att ku
undklagomå
ålen minska
at till en om
mfattning
som motsvarar övrig
ö
busstrrafik inom S
SL. Sedan dess
d
har kva
aliteten fortssatt att
kontiinuerligt förbättras.
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Gen
nomlysning
g av avtale
et
Ersätttningen i E20-avtalen
E
n är baserat på validera
at resande. Inställda
I
turrer ger
alltsåå inga intäk
kter till trafikutövaren. Varje inställd avgång ger
g ett vite ((3000
kr, delvis inställld avgång ge
er 1500 kr).. En avgång
g som är försenad mer ään 19
minu
uter räknas som inställld. Varje bevviljad resegaranti ger ett
e vite (200
00 kr),
utöveer att trafik
kutövaren få
år stå för de n faktiska resegarantik
r
kostnaden ttill
kund
den.
Avtallet har desssutom hårda
a krav bådee på punktlig
ghet och up
pplevd kvalit
itet (Nöjd
kund
d), vilket följ
ljs upp mån
nadsvis. Om
m trafikutöva
aren undersskrider nivååerna
utgårr kraftiga viiten.
uvida affärssmodellens utformning
u
g påverkat uppstartspro
u
oblemen i N
Norrort
Huru
är än
nnu inte utvvärderat. E2
20-avtalen kkommer att utvärderass framöver. I
dagslläget kan Trrafikförvalttningen intee se att affärrsmodellen som sådan har
påverkat uppsta
arten i en ne
egativ riktniing.
Trafiikförvaltnin
ngen komme
er att underr 2013 geno
omföra en utvärdering aav de
trafik
kstarter som
m genomförrts under dee senaste åren (inklusiv
ve E20).
Utväärderingen kommer
k
attt utgöra gru
und för försttärkta kontrroller för
uppsstartsprojek
kt i syfte att minska riskker inför nä
ästa trafiksta
art, som skeer år
2014
4.
Trafiiknämnden kommer i augusti
a
att ffå redovisatt de vitesbellopp som Arrriva fått
betalla för kvalitetsbristerna
a i samband
d med trafik
kstarten i Norrort.
Utväärderingen av
a de senastte årens traffikstarter reedovisas i december.
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