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Anskaffningsbeslut – C30 Utökad passagerarinformation
Bakgrund
Det kontrakt som skrevs med leverantören Bombardier Transportation 2013-06-05 för
leverans av nya tunnelbanefordon, C30, innehåller ett antal tekniska optioner. En av
dessa optioner är ett system för utökad information till passagerarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 4 september 2013

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta, med stöd av och inom ramen för nämndens
förvaltningsuppdrag avseende AB SL,
att uppdra åt Förvaltningschefen att avropa optionen Utökad
passagerarinformation enligt redovisning
att delegera till förvaltningschefen att fatta tillkommande beslut avseende
ändringar och tillägg till C30 kontraktet dock att värdet av sådana beslut
inte skall överstiga 200 mnkr per beslut samt falla inom ramen för beslutad
projektbudget enligt tjut TN 1110-0211 (2013-05-10); samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Behovsanalys
Kravet på information till resenärer har ökat sedan C20 togs i bruk och 2006
antogs en lag med krav på information till resenärer (lag 2006:1116 lagen om
information till passagerare). Önskemålet om förbättrad information har
kommit av ambitionen att öka attraktiviteten i kollektivtrafiken genom enkel
och tydlig information vid rätt tillfälle.
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Inför framtagningen av C30 förfrågningsunderlag genomfördes en
behovsanalys. Analysen identifierade behov av utökad passagerarinformation
via fler elektroniska skyltar för att ge resenären bättre möjlighet att planera och
styra sin resa.
Behovet inkluderades i förfrågningsunderlaget som en option, då det var oklart
hur systemet skulle fungera och till vilken kostnad.
Omfattning och tidplan
Optionen omfattar 24 st 22” TFT skärmar per fordon och de är placerade över
varje dörr inne i fordonet. Informationen som visas på skärmarna förs över till
fordonet i realtid via det nya signalsystemet och kan t.ex. innehålla:
-

Anslutande trafikinformation vid respektive och kommande station
Störningsinformation aktuell för den sträcka man åker på
Aktiv spårlinjekarta med markör som visar vart fordonet befinner sig på
linjen
SL relevant information om t ex förändringar i trafiken eller information
om nytt biljettsystem med mera.
Etc.

Figur 1 Exempel på utökad informationsskylt med aktiv spårlinje karta till vänster och
anslutande trafikinformation till höger
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Figur2 Exempel på bytesinformation anslutande trafik

I optionen ingår fullständiga redigeringsverktyg vilket innebär att TF själva kan
bestämma allt innehåll som visas på skärmarna i framtiden.
Avropet innebär att fordonen kommer utrustas med systemet från första
leverans.
Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl)
Kostanden för systemet består av leverantörens pris för optionen samt interna
kostnader för integrering mot TF’s centrala system. Kostnader beräknas enligt
följande:
Kostnad per fordon:
633 335 SEK
Fast kostnad:
3 803 335 SEK
_________________________________________________
Total kostnad till leverantör:
64 603 495 SEK
Kostnad integration till TF’s centrala system
Totalt

3 000 000 SEK
67 600 000 SEK

Investeringskostnaden ryms inom beslutad projektbudget.
Drift och förvaltning av systemet bedöms till 10-20% av en heltid. Tillkommande
arbetsuppgifter för informationsgruppen bedöms till 10-20% av en heltid.
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Upphandlingsstrategi
Optionen avropas inom ramen för projekt C30.
Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Införandet av optionen underlättar resandet för alla resenärer, och speciellt för
personer med funktionsnedsättning. Att kunna planera sin resa och på enklaste
sätt nå sitt resmål är av stort värde för dessa grupper.
Konsekvenser för miljön
I kontraktet framgår det att fordonen ska uppfylla gällande myndighetskrav
samt SL miljöpolicy och –krav. Exempel på sådana krav är:
Energieffektiva fordon
Hög återvinningsgrad
God arbetsmiljö för trafik- och underhållspersonal
Dessa krav gäller även optionen för utökad passagerarinformation.
Övrigt
TFs trafikinformationsgrupp, TF IT, samt styrgrupp för Röda Linjens
Uppgradering rekommenderar att avropa optionen.
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Förvaltningschef
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Avdelningschef Projekt och upphandling

