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Info
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on om Tr
rafikförrvaltning
gens arb
bete me
ed
förs
studie UH2014
U
– avsee
ende fasttighetsfförvaltniing
grund
Bakg
SLL//SL äger elleer råder ida
ag över en tiill volymen stor mängd
d lokaler. En
n stor del
av faastighetsinn
nehavet utgö
örs av depåeer, terminaller och statiioner. Fastiggheterna
är såå kallade verrksamhetsfa
astigheter s om har till uppgift att på
p något säätt stödja
Trafiikförvaltnin
ngens(TF) kärnverksam
k
mhet att tillh
handahålla kollektivtraafik.
TF ärr en beställa
arorganisattion avseend
de fastighetter och har numera
n
end
dast
affärrsförvaltning
g och fastig
ghetsutvecklling kvar i egen
e
regi då
å utförandett av drift
och u
underhåll avv fastighete
erna sedan fflera år tillb
baka omhändertas genoom
upph
handlade levverantörer. Avtalat anssvar för att leverera
l
fasstighetsrelatterade
tjänsster är idag uppdelat på
å flera olikaa parter i kollektivtrafik
ksystemet såå som
trafik
kutövare, un
nderhållsen
ntreprenör, tillsynsentrreprenör samt
serviiceentrepren
nörer.
ntliga avtal om fastighe
etsrelaterad
de tjänster lö
öper med ollika avtalstiider och
Befin
med varierande grad av åta
agande för rrespektive entreprenör
e
. I de senasste
trafik
kavtalen ha
ar trafikutöv
varen komm
mit att ålägg
gas ett jämfö
ört gamla trrafikavtal
betyd
dligt utökatt fastighetsfförvaltningssansvar. Inrriktningen i dessa avtall har
komm
mit att förändra behov
vet av fastigh
hetsrelatera
ade tjänsterr levereradee av andra
parteer. Därtill har det över tid skett förrändringar med avseen
nde på
organ
nisationsstrrukturen i och
o med öveersyn SL, vilket påverkar affärsförrvaltningen..
Ytterrligare förän
ndring är tilllkomsten aav Trafikförssörjningsprrogram och de däri
form
mulerade må
ålen för kolllektivtrafikeen. Vidare i samband med
m Trafikn
nämndens
mötee mars 2013
3 togs beslutt om de straategier som
m i tillägg tilll andra överrgripande
doku
ument styr Trafikförval
T
ltningen fraamdeles.
n UH2014 grundar
g
sig dels
d på att een del av
Bakggrunden till att genomfföra studien
idag befintliga avtal
a
under de komman
nde åren löp
per ut. Vida
are finns ett behov
av uttredning kopplat till nu
u gällande fö
örvaltningsorgansation
n vilken tillkkommit
samttidigt som avtal
a
fortsattt löpa mer eeller mindree opåverkad
de. Därtill fiinns
numera beslutad
de strategie
er att ta hän
nsyn till. Strrategierna ger väglednin
ing med
avseeende på beh
hovet av fastighetsrelatterade tjänsster samt ve
erkar styran
nde för
vilkaa affärsinrik
ktningar som
m sedermerra kommer att
a ligga till grund för bbeslut.
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n nämnda fa
aktorer föra
anleder sam
mmantaget aktuell
a
pågå
ående utred
dning
Ovan
UH2
2014.
2014 – idé
é- och försttudie
UH2
Undeer 2013 påg
går inom Tra
afikförvaltn
ningen en id
dé- och försttudie avseen
nde
fastigghetsförvalttning med syfte
s
att utreeda föreligg
gande behov
v av
fastigghetsrelaterrade tjänste
er samt däreefter analysera möjliga
a affärsinrikktningar
för frramtida erfo
orderliga tjä
änster. Utgåångspunkt för
f affärsinrriktningar ssom
sederrmera komm
mer att lyfta
as fram som
m möjliga ärr att de ska leverera moot
överggripande mål,
m bidra tilll utvecklinggsmål samt omsätta och
h möta tilläämpliga
strategiska principer.
Syfte
e
dragets syfttar till att:
Uppd








Att utred
da vilket beh
hov som fin
nns inom Trrafikförvaltn
ningen för aaffär/er
inom fasstighetsförv
valtning
Skapa nö
ödvändiga förutsättnin
f
ngar för en effektiv
e
upp
phandlingsp
process
Skapa fö
örutsättning
gar för bra fframtida afffärer som biidrar till en god
trafiklevverans
Att kartllägga nuläge
esfakta
Att identtifiera form
mella, princip
piella och an
ndra förutsättningar föör ny/a
affär/er
Göra stra
ategisk och ekonomiskk analys avseende lämp
pliga
affärsinrriktningar utifrån
u
överggripande mål
m
Ytterliga
are utveckla
a metodiken
n för idé- och
h förstudierr

Nulä
ägesbeskr
rivning
Fastiighetsrelateerat underhå
åll, förutom
m större åtgä
ärder som genomförs
g
ssom
projeekt upphand
dlade i särsk
kild ordnin
ng, levererass idag av end
dera en
trafik
kutövare, tilllsyns- och serviceentrreprenör elleer underhålllsentrepren
nör. Över
tid har tjänstern
na levererats av en ellerr flera leverrantörer och
h gränssnittt
därem
mellan sam
mt omfattnin
ng på åtagan
nde för resp
pektive har kommit
k
att variera.
Nuvaarande inrik
ktning inrym
mmer i huvvudsak dels ett helhetså
åtagande förr de
senasst upphand
dlade trafiku
utövarna avvseende förv
valtningsobjjekt relateraade till
respeektives trafiikuppdragsa
avtal dels ettt åtagande för tillsyns- och
serviiceentrepren
nörer främsst då avseen
nde övriga förvaltnings
f
sobjekt.
Trafiikförvaltnin
ngens ansva
ar gällande fförvaltning ligger nume
era i att styrra,
kontrrollera och följa upp re
espektive uttförande part i förhålla
ande till avtaal. Därtill
inrym
ms exempellvis att gran
nska underlaag för drift och underh
håll som inkkommer
från utförande parter
p
och därpå
d
baseraat budgeterra för och be
eställa erforrderliga
tjänsster inte min
nst åtgärderr kopplade ttill det plan
nerade unde
erhållet.
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edningsfrå
ågor
Utre
Den övergripand
de grundläg
ggande fråggan att besva
ara är vilkett behov som
m
numera finns avvseende fasttighetsrelatterade tjänster. Behove
et ska sedan
n ställas
mot b
befintliga och
o komman
nde avtal föör att klargöra vilka delar som kan anses
redan
n ändamålssenligt omhändertagnaa alternativtt är föremål för ny/a afffär/er.
Tidsp
perspektiveet på föregåe
ende är såvääl kort som
m lång sikt. Därtill
D
utred
ds hur
dessaa tjänster på
å bästa sätt kan bidra ttill att Trafikförvaltningens mål kaan nås.
h
urr övergripan
nde mål för verksamhetten,
Tjänsstebehovet ska kunna härledas
utveccklingsmål enligt strate
egisk karta samt strateegiska principer från reespektive
strategi trafik, affär,
a
hållbar utvecklingg och infrasstruktur.
Trafiikförvaltnin
ngen är en beställarorga
b
anisation va
arför behov
vet av tjänstter
tillfreedsställs geenom att extterna parterr levererar dessa.
d
Hur dessa
d
tjänstter
pakeeteras till en
n eller flera affärer
a
ska u
utöver ovan
nstående även ta hänsyyn till
leverrantörsmark
knadens förrmåga, kapaacitet och in
ntresse. Vidare skall deet interna
persp
pektivet därribland traffikförvaltnin
ngens egna resurser tass i beaktand
de vid
fram
marbetandet av förslag till
t en eller fflera affärerr som komm
mer föreslåss
geno
omföras.
mmande ar
rbete och beslut av Trafiknäm
mnden
Kom
När fförstudien är
ä avslutad och förslag på inriktningar med tiillhörande rrekommend
dation
avseeende vägvall finns fram
marbetat kom
mmer Trafik
kförvaltning
gen återkom
mma till
Trafiiknämnden med förslag till beslutt.
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