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Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31
Risk

Rapportering 160531

Grundfinansiering för uppdrag vilka startar som projekt och
som får en viktig roll i den regionala utvecklingen.
Exempel på detta är integrationsprojektet och
kompetensplattformen

Följs enligt planen upp av nämnden i december

Samarbetet om regional utveckling med kommunerna och det
förtroende de gett Region Jämtland Härjedalen genom de
uppdrag som samarbetsavtalet anger.

Följs enligt planen upp av nämnden i december

Eventuellt förändrade direktiv från regeringen när det gäller
statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.

Inga förändringar 2016. Bedömning just nu är att en förändring kan komma 2020 då innevarande EUprogramperiod går ut.

Länstrafikens och Norrtågs kostnader.
1) Minskad statlig medfinansiering (Norrtåg)
2) Förändrade taxor och produkter Länstrafiken

Norrtåg har styrelsemöte inom kort, rapport kommer
Länstrafiken lanserar förändring av taxor och produkter under maj månad. Länstrafikens årsprognos i samband
med delårsbokslut april visar på underskott om 3,7 mnkr. Åtgärdsplan kommer att initieras och planering för
detta har påbörjats.

Elektrifieringen av Meråkerbanan

För närvarande inga kända förseningar i arbetet.

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31
Risk

Rapportering 160531

Finansieringen av funktionella Mittstråket
(förbättrad infrastruktur E14 och Mittbanan)
Resor hyrda eller egna fordon
- Kulturen vid turnéer
- Övriga tjänsteresor

För närvarande inga kända förseningar, RUN sitter med i styrgruppen.

Arrangemang i andras lokaler

Kulturens tekniker granskar lokaler och påtalar fel, brister till arrangör och lokalhållare för att minimera risker.
I egna lokaler görs löpande översyn genom skyddsrond. Inga avvikelser att rapportera. Planens värdering av risk
kvarstår men minskar succesivt.

Påverkan, påtryckningar och viljor när det gäller
tillväxtmedlen.

Satsning på förstärkt bemanning innebär minskad arbetsbörda och tydligare roller, vilket bedöms reducera
risken.
Riktlinjer för företagsstöd och projektstöd har utarbetats , vilket utgör grunden för stödgivning. Riktlinjerna har
godkänts av regionala utvecklingsnämnden. Beslut väntas i Regionfullmäktige.
Risken kvarstår, men minskar.

När uppdrag och genomförande ligger inom olika delar av
organisationen. T ex folkhälsa.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ett jobb att göra gemensamt för att inte frågor av denna art ska falla
mellan stolarna.

Information ges på APT. För att minska risker erbjuder kulturen sina medarbetare utbildning i halkkörning. Vi
leasar och investerar nya fordon med målet att hålla såväl hög säkerhet som låg klimatpåverkan.
Diskussionen fortlöper angående riskabelt väglag och förhållningssätt till det.
Kulturen har haft en avvikelse som anmälts gällande påkört fordon med mindre fordonsskada (ej personskada).
Planens värdering av risk kvarstår.

Regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan 2016-2018

Regionstyrelsens verksamhetsplan omfattar regionstyrelsens

I

verksamheter. Planen innehåller framgångsfaktorer kopplat till
strategiska
Ä mål i regionplanen 2016-2018. Framgångsfaktorerna
markerar vad styrelsen bedömer är viktiga utvecklingsområden
att fokusera på för att verkställa det uppdrag och övergripande
mål som fullmäktige har beslutat om.
Regionstyrelsens uppföljningsplan omfattar de aktiviteter som ska
genomföras under 2016 för att följa upp de verksamheter som
ingår i styrelsens ansvarsområde.
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Regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan
Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2016-2018. Målen i
planer är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som nämnden ska verkställa i form av åtgärder
och beslut.
I Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål framgångsfaktorer i form
av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är en markering, formellt till förvaltningschefen, av vad
nämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmaste
året för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. I nästa steg
beslutar förvaltningschefen om strategiska utvecklingsområden och resultatmått i sin verksamhetsplan.
Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också målen, utgår
från fyra områden: Samhälle, Patient, Medarbetare och Verksamhetsresultat. För nämndens ansvarsområde
gäller målen inom områdena Samhälle och Verksamhetsmål.
Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka
områden nämnden ska följa upp under året. De områden som ska följas upp har en koppling till utvecklingsområdena i verksamhetsplanen.
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UPPDRAG

Uppdrag och planeringsförutsättningar
Regionala utvecklingsnämnden är Region Jämtland Härjedalen politiska
förvaltningsorgan för frågor inom området regional utveckling. Genom sin
verksamhetsplan markerar nämnden vilka utvecklingsområden som är viktiga att
fokusera på under 2016 för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som
nämnden har.
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UPPDRAG

Styrning över regional utveckling
Regionala utvecklingsnämnden har i sitt arbete att utgå från de ekonomiska ramar och de
övergripande mål som regionfullmäktige fastställt. ”En region att längta till och växa i” är den
vision som ligger till grund för de policyer och planer som skapas för regional utveckling.
Regional utvecklingsnämndens
uppgifter
Nämndens uppdrag:












Nämnden ansvarar för regional utveckling utifrån
den länsgemensamma strategin ”Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt och
Attraktivt”.
Nämnden är regional kollektivtrafikmyndighet
och styrelse för folkhögskolorna Birka och
Bäckedal.
Nämnden ansvarar för att fullfölja det statliga
uppdraget om regional utveckling inklusive att
upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt hanteringen av s k
1:1-medel enligt lagen 2010:630.
Nämnden administrera Strukturfondspartnerskapet
Nämnden ansvarar för en överenskommelse
mellan regionen och kommunerna om samverkan
om regional utveckling.
Nämnden deltar i Regionens samverkansråd i
frågor inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden ansvarar för det regionala
kulturuppdraget inom
kultursamverkansmodellen enligt den statliga
förordningen 2010:2012

I reglementet för Regionala utvecklingsnämnden finns
nämndens uppdrag beskrivet.

STRATEGISKA MÅL

Regional utveckling
Vi går nu in i den nya Regionbildningens andra verksamhetsår, där det regionala utvecklingsarbetet har fått
en del nya instrument i uppdraget från staten - men också ett antal nya tuffa utmaningar.
I den politiska ledningen antar vi utmaningarna, men också uppdraget att vara en samlande kraft för regional
utveckling.
Med stora händelser i omvärlden blir pressen på fungerande samhällsfunktioner allt större och våra
utmaningar att t ex möta nya invånare från krigshärjade områden allt viktigare att klara.
Politiskt ser vi att våra tidigare prioriteringar i sammanhanget fortfarande känns aktuella och riktiga. Det
handlar om Inflyttning, Integration, Jämställdhet, Arbete/Näringsliv och via skrivningar i Regionala
Utvecklingsstrategin och nämndens reglemente också området miljö och klimat.
Vi antar utmaningen och tillsammans med Invånare, näringsliv, föreningsliv och andra
intresseorganisationer vill vi göra en bra region ännu bättre.
Tydligt ledarskap på alla nivåer som prioriterar samverkan för att få bättre effekt i möjligheten med
inflyttning och ökad attraktion. Vi tar ansvar för våra egna regionala utvecklingsmedel och våra EU-medel. Vi
stödjer och bidrar till samverkan mellan företag, kommuner, ideella organisationers medel och insatser.
EU 2020 är den utmaning som Europa står inför, där regionernas uppgift blir att förverkliga en utveckling
som kräver smart tillväxt som utvecklar en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Utvecklingen ska
styras av hållbar tillväxt och främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenseffektivare ekonomi.
Tillväxten ska vara för alla och stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och
territoriell sammanhållning, som gemensamt mål för EU, där resurserna för den gemensamma välfärden står
i centrum.
Vi arbetar målmedvetet för att finnas på alla arenor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt som kan
påverka vår Regions framtid. Alla goda krafter som vill utveckla regionens behov bör tas tillvara. Resurser i
form av skatteintäkter och statsbidrag har minskat och behoven ökar i vår region. Det blir allt viktigare att vi
gör rätt prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet. Ett klokt samspel mellan regionala
utvecklingsmedel, EU-medel, regionens hela verksamhet och resten av samhället är avgörande för resultatet.
Regionen ska vara en bra grogrund för nya och framtida yrken.
Också kommunernas framtid skall kunna förbättras av en klok politik på regional nivå, med ökade
skatteintäkter för välfärden.
Att hjälpa människor på flykt är för oss en solidarisk självklarhet och vi ser samtidigt invandring och
nyanlända flyktingar som en stor möjlighet och hälsar alla välkomna till regionen. Regioner som har många
invånare från andra länder och kulturer har en fördel i kampen om den ekonomiska tillväxten och jobben.
Allas potential ska tas tillvara och alla människor kan bidra i samhällsbygget på sina villkor, men det kräver
en tillgänglig region i alla dess former och bra lösningar på boende, utbildning och arbetet - därför sätter vi
arbetet med förbättrat integrationsarbete högt på vår agenda.

Näringsliv
Fungerande system för innovationsutveckling är en avgörande faktor för att idéer inom både offentlig och
privat verksamhet ska bli verkliga produkter. Regionen kan vidare fungera som referenskund och erbjuda
testning av nya varor, produkter och tjänster som är under utveckling.
Att arbeta för ett bra samarbete mellan företag, samhälle och utbildningsanordnare är en viktig del i en
positiv utveckling för regionen.
De riktigt små företagen dominerar i vår region och ett bra stöd för deras utveckling är därför en viktig del i
näringslivets utveckling.
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Vår region behöver positionera sig från att vara en känd region med bra livsmiljö till ett världsledande
varumärke som symboliserar modern innovationsdriven samhällsutveckling där arbetet för öppenhet,
hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet är centrala drivkrafter
Insatserna för omställningen mot ett hållbart samhälle måste accelerera och samordnas smartare. Vår region
ska vara ledande inom hela spektrumet. Näringslivet ska stöttas och stimuleras mot en miljödriven
näringsutveckling för att skapa hållbara arbetstillfällen och en attraktiv region.
Samordning av varutransporter kan vara ett sätt att lösa transportfrågan för många företag belägna utanför
de större samhällena.
Utbildning och kompetensförsörjning
Vi sätter det livslånga lärandet högt. Kunskap är makt. Ökade kunskaper hos hela befolkningen minskar
klassklyftorna och ökar kvinnors och mäns, pojkars och flickors möjlighet att ta aktiv del i samhällslivet och
få ett rikt liv. Rätten till utbildning och fortbildning ska gälla alla och inte vara beroende av ålder eller
ekonomi. Tillgången till eftergymnasial utbildning, vuxenutbildning, kompetensutveckling, folkhögskolor och
yrkeshögskolor ska vara hög i regionen, inte minst genom våra lärcentra som underlättar studier i en region
med stora avstånd. Det måste finnas återkommande chanser till studier genom livet.
Utbildningssystemet är en viktig del i regionens utveckling och måste ständigt anpassas efter människors och
företags behov.
Infrastruktur
Kollektivtrafiken måste vara ett möjligt alternativ i mindre tätbefolkade områden. Om kollektivt resande blir
naturligt i ung ålder finns stora möjligheter att förändra resemönster så att fler busslinjer, större utbud av
olika resandeformer och tätare turer kan finnas.
Även bilen som färdmedel behövs och hänsyn ska tas till näringar som saknar alternativ till transport på väg.
Vi vill främja omställningen till förnyelsebara bränslen och tekniker för att bryta vårt beroende av fossila
bränslen. Det regionala målet om fossilbränslefri region 2030 står fast.
Kombinationsresande skall främjas i hela regionen.
Snabb och säker tele- och datakommunikation är en förutsättning för företagande hälso- och sjukvård och
distansutbildning i hela regionen. Digitaliseringen är en förutsättning för näringslivets möjlighet att växa.
Många vägar är i behov av upprustning. Järnvägarna, både i öst-västlig riktning och tillika inlandsbanan,
behöver investeringar för att klara ökad trafik och resande. Anslagen till vår region har minskat kraftigt de
senaste åren. Vi prioriterar den politiska uppgiften att få fler infrastrukturinvesteringar till vår region.
Attraktionskraft
Bemötandefrågor och trygghet är avgörande för regionens attraktionskraft och framtidsmöjligheter. Alla som
besöker vår region skall ha känslan av att vilja komma tillbaka eller stanna. Vi ska tala gott om vår region och
är medvetna om hur viktigt det är med en jämlikt och jämställd region som attraherar till inflyttning. Värdet
av att vi blir många med olika erfarenheter, bakgrunder och framtidsdrömmar ska uppskattas och tas tillvara.
När offentliga, privata och ideella krafter samlas skapas nya spännande grupperingar. Tillsammans kan vi då
lägga grunden för kreativitet och framgångsrik utveckling som ger fler jobb, företag, ökad inflyttning,
jämställdhet och större fritidsutbud.
Vi vill se kulturen, gastronomin, och de ”gröna näringarna”, tillsammans med idrotten, motion och friluftsliv
som en tydlig del i regionens totala utveckling.
De tre hållbarhetskriterierna ska vara en ledstjärna. Uppstarten av Klimatrådet tillsammans med
Länsstyrelsen kommer att ta fram praktiska lösningar på klimatinsatser, där samarbete mellan näringslivet,
offentlig sektor och frivilligorganisationerna är central. Att regionen uppmärksammas för klimatarbetet ger
ökad attraktionskraft.
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Kultur
De samlade kulturresurserna ska bidra till regionens utveckling och attraktivitet. Kulturen har betydelse såväl
för individen som för samhällets utveckling. För den enskilde kan kultur vara en källa till inspiration,
rekreation, deltagande, skapande och lärande. En central roll har regionens stöd till den samiska kulturen
och det samiska samhället.
Det livslånga lärandet kan stärkas också genom kulturens roll för den äldre befolkningen och öka deras
delaktighet, samt tillvarata äldre som resurs i vår region. Då måste också regionen leda byggandet av en
kulturell infrastruktur i regionen och ha ett särskilt fokus på barns och ungas tillgång till kultur och eget
utövande.
Ur ett samhällsperspektiv innebär kulturen att demokratin säkras genom ett fritt, utmanande och kreativt
skapande och lärande. För samhället kan kultur dessutom leda till ökad sysselsättning, integration och
attraktionskraft och genom det attrahera besökare och inflyttare till regionen. Sammanfattningsvis innebär
kulturen tillväxt för människan och tillväxt för samhället. Regionens samlade kulturresurser ska bidra till
regionens utveckling och attraktivitet i samma stund som det fria kulturutövandes alltid skall värnas.
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Strategiska mål
Regionfullmäktige har i regionplanen 2016-2018 beslutat om 24 strategiska mål
inom områdena Samhälle, Patient, Medarbetare och Verksamhetsresultat. Det är de
målen som regionstyrelsen och nämnderna har i uppgift att verkställa. För regionala
utvecklingsnämnden gäller följande 10 mål inom området Samhälle
Samhälle
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer
blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd.
God beredskap och snabb hantering för att möta
företag och ge besked om stöd.
Verka för effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar,
flyg, bredband och digital teknik.
Region präglas av insyn och delaktighet.
Kulturen ska ha en viktig roll för regional utveckling,
hälsa, delaktighet, inflytande och personlig utveckling.
Integration ska genomsyra hela det regionala
utvecklingsarbetet.
Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete
och ökat företagande.
Minska sjukskrivningar.
Förbättrad psykisk hälsa1.
Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och
samordnad hälso- och sjukvård1.

1 Ur

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands
län 2014-2025 (Dnr LS/726/2012)

Medarbetare
Regionala utvecklingsnämnden har arbetsgivaransvar för
förvaltningens personal. Nämnden har därför inom sitt
verksamhetsområde hand om frågor som rör förhållandet
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förvaltningschefen för regionala utvecklingsnämndens
förvaltning utses av förvaltningschefen för regionstyrelsens
förvaltning efter samråd med regionala
utvecklingsnämnden och ställs till nämndens förfogande.
Regionala utvecklingsnämnden ska
‒
träffa lokala kollektivavtal i frågor som rör endast den
egna förvaltningens verksamhet, dock inte i frågor om
undantag från arbetstidslagen eller som är föremål för
tvisteförhandlingar,
‒
informera enligt § 19 lagen om medbestämmande i
arbetslivet och förhandla enligt gällande lagstiftning
om förhandlingsrätt enligt 11- 14 och 38 §§ samma lag i
frågor som rör förvaltningens personal,
‒
följa de riktlinjer som utfärdats av fullmäktige och
regionstyrelsen som personalorgan.

Verksamhetsresultat
-

Långsiktigt hållbar verksamhet utifrån socialt,
miljömässigt och ekonomiskt perspektiv
Effektiva processer

Regionala utvecklingsnämndenämnden är inte ansvarig för
mål inom området Patient. Det åvilar styrelsen, som också
är hälso- och sjukvårdsnämnd.

I fullmäktiges i reglementet för nämnden har nämnden i uppdrag att ha hand om de regionala utvecklingsfrågorna i länet
vilket inkluderar allt regionalt utvecklingsarbete inklusive utbildnings- och kompetensfrågor, innovation inom alla områden,
landsbygdsutveckling och hållbarhet.
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Nämndens prioriteringar

Nämndens speciella och övergripande prioriteringar är:







Inflyttning
Integration
Jämställdhet
Arbete/Näringsliv
Miljö och klimat

Arbetet med dessa prioriteringar ska genomsyra arbetet med alla de mål som satts upp av nämnden för att leva upp till de
uppdrag som nämnden fått av fullmäktige, av staten, enligt reglementet, samt genom ansvar för Regionala
Utvecklingsstrategin.

Det prioriterade området ”Inflyttning” lyfts fram i målen Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat
företagande.”
Det prioriterade området ”Integration” lyfts fram i målen ”Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet”.
Det prioriterade området ”Jämställdhet” lyfts fram i målen ”Aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet i det regionala
utvecklingsarbetet ”
Det prioriterade området ”Arbete/Näringsliv” lyfts fram i de två målen ”Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade
idéer blir färdiga produkter och tjänster genom bra stöd” respektive ”God beredskap och snabb hantering för att möta
företag och ge besked om stöd.” Allt arbete med den Regionala utvecklingsstrategin och innovationsarbetet och insatserna
inom landsbygdsutveckling, projektstöd inom EU-fonderna och de statliga tillväxmedlen är en del i denna prioritering.
Det prioriterade målet ”Miljö och klimat” lyfts fram i målen ” Hållbarhet” och ”Verka för effektiv infrastruktur kring vägar,
järnvägar, flyg, bredband och digital teknik.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden
I det här avsnittet redovisas framgångsfaktorer i form av utvecklingsområde för 2016.
Utvecklingsområdena utgår från de strategiska mål som regionfullmäktige har fastställt i
regionplanen för 2016-2018. De markerar de områden som nämnden bedömer vara viktiga
utvecklingsområden att fokusera på i styrningen för att verkställa det uppdrag och övergripande
strategiska målen som fullmäktige har beslutat om.

FRAMGÅNGSFAKTORER - SAMHÄLLE

Samhälle
Strategiska mål inom området samhälle


− Stimulera så att innovativa och framtidsinriktade idéer blir färdiga produkter och
tjänster genom bra stöd.
− God beredskap och snabb hantering för att möta företag och ge besked om stöd.
− Verka för effektiv infrastruktur kring vägar, järnvägar, flyg, bredband och digital
teknik.
− Region präglas av insyn och delaktighet.
− Kulturen ska ha en viktig roll för regional utveckling, hälsa, delaktighet,
inflytande och personlig utveckling.
− Integration ska genomsyra hela det regionala utvecklingsarbetet.
− Regionen arbetar för ökad inflyttning med fler i arbete och ökat företagande.
− Minska sjukskrivningar.
− Förbättrad psykisk hälsa1.
− Hälsofrämjande och trygga levnadsvillkor och samordnad hälso- och sjukvård1.
1 Ur

Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025 (Dnr LS/726/2012)

− Stimulera innovativa och framtidsinriktade idéer som utvecklar miljöteknik,
miljödriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi.
Ett
par
ovanstående
mål kommer
verkställas
av Region− Godavberedskap
och strategiska
snabb hantering
att mötaatt
företag
och gebåde
besked
om stöd.
styrelsen
och
Regionala
utvecklingsnämnden.
Regionstyrelsens
huvudsakliga
fokus
− Infrastrukturstrategi för förnyelsebara fordonsbränslen.
ligger
på de strategiska
mål arbetet
som harför
enen
koppling
till hälso- och
sjukvård,
tandvård
− Samordna
och utveckla
bra infrastruktur
kring
vägar, järnvägar
och folkhälsa
samt
till
det
övergripande
ansvaret
inom
styrelsens
uppdrag.
och flyg.
Nämndens
fokus
ligger
på strategiska
inom
området Samhälle.
Nedandigitala
redovisas
− Bidra till
digital
infrastruktur,
som mål
skapar
förutsättning
för utvecklade
framgångsfaktorer
i
form
av
utvecklingsområden.
De
anger
vad
nämnden
ska
tjänster och arbetsmetoder i hela regionen.
fokusera
på 2016 förregion
att depräglad
strategiska
målen
inom
område Samhälle ska uppnås.
− En demokratisk
av insyn
och
delaktighet
− Utveckla kulturens roll för hälsa, delaktighet, inflytande och personlig
utveckling.
− Följa upp intentionerna i integrationsstrategin för länet.
− Aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet i alla samhällssektorer.
− Förbättrad psykisk hälsa.1
− Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor.1
− Samordna det regionala utvecklingsarbetets olika delar och aktörer för positiv
påverkan av det demografiska utvecklingen i hela regionen.
1)

Ur mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025
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Stimulera så att innovativa och
framtidsinriktade idéer blir färdiga
produkter och tjänster genom bra
stöd.
-

-

-

Samarbete med ALMI gällande Innovationsstöd till företag som har innovativa idéer i
form av innovationscheck till företagen
Verka för genomförandet av innovationsstrategin i offentliga sektorn och näringslivet
i regionen
Verka för att besöksnäringen fortsatt
utvecklas i regionen
I samarbete med övriga Region Jämtland
Härjedalen stimulera innovationer inom
sjukvård och omsorg

-

-

Verka för att minst 90 % av alla hushåll och
företag har tillgång till bredband om minst
100 mbit/s vid utgången av 2020
Fler utexaminerade med IT-kompetens.

Region präglas av insyn och
delaktighet
-

-

Öppna redovisningar och dialog runt den
regionala utvecklingsstrategin
Via regionens samverkansråd och övriga
politiska samverkansarenor säkerställa att
regionens utveckling optimeras genom
samverkan mellan kommuner och regionen
Utarbeta former för ungas inflytande

God beredskap och snabb
hantering att möta företag och ge
besked om stöd

Kulturen ska ha en viktig roll för
regional utveckling, hälsa,
delaktighet, inflytande och
personlig utveckling.

-

-

-

Information om stödmöjligheter och
ansökningsblanketter på hemsida
Delta på företagarföreningars möten med
information kring stöd- och sökmöjligheter
”Öppen dörr” för att ta emot företagsbesök
Bra samarbete med kommunernas
näringslivsenheter

Verka för effektiv infrastruktur
kring vägar, järnvägar, flyg,
bredband och digital teknik.
-

-

-

Verka för en rimlig fördelning av de
ekonomiska ramarna för
transportinfrastruktur inför kommande
Länstransportplaner avseende åren 2018 –
2029.
Medverka i arbetet för fossilfritt 2030
Arbeta fram, och under år 2018 fastställa, en
ny Länstransportplan för perioden 2018 –
2029 utifrån regeringens direktiv och ramar.
Verka för ett ökat kollektivt resande
Verka för att Regionens intressen tas till vara
i Trafikverkets förslag till ny Nationell plan
för transportsystemet för perioden 2018 –
2029, bland annat vad gäller vägarna E14
och E45, bärighetsmedlen och järnvägarna i
och till vår region.

-

-

-

Referensgrupper inom scenkonsten för ökad
delaktighet
Genomföra Kultur i vården-program och
särskilda programaktiviteter för seniorer
Utveckla arbetet med volontärsarbete
Utveckla det konstpedagogiska arbetet med
ensamkommande barn
Fortsätta arrangörsutvecklingsarbetet med
särskild inriktning på unga arrangörer och
nyanlända
Öka möjligheten att arbeta med regionens
konst inom hälso- och sjukvården
Utveckla det pedagogiska arbetet med
nyanlända och ensamkommande barn
samverka för insatser i det regionala
integrationsarbetet

Integration ska genomsyra hela
det regionala utvecklingsarbetet.
-

-

-

Utveckla samarbete med kommunerna och
arbetsförmedlingen kring frågor om
inflyttades möjlighet till anställning
Leda och samordna regionprojektet
”Integration Jämtland Härjedalen”
Utveckla och förbättra metoder och
processer kring etableringen på
arbetsmarknaden
Utveckla modeller och strukturer för
språkinlärningen
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-

Samverka och stötta civilsamhällets insatser
för integrationen av nyanlända och inflyttade
i regionen

Landsbygdsutveckling
-

Stimulera näringslivsinriktad landsbygdsutveckling inom bl a trä, skog, lantbruk,
vattenbruk samt gastronomi/matproduktion.

Regionen arbetar för ökad
inflyttning med fler i arbete och
ökat företagande.

Hållbarhet

-

-

-

Faktabaserad kunskapsspridning om det
demografiska läget och dess största
påverkansfaktorer
Nära samverkan med kommuner och
näringsliv gällande inflyttning och
rekrytering

Förbättrad psykisk hälsa
-

Delta i det regionövergripande arbetet med
den regionala folkhälsopolicyn
Särskilda prioriteringar i folkhälsoarbetet
ska vara att främja den psykiska hälsa samt
att förebygga psykisk ohälsa hos unga

-

-

-

-

-

Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor
-

Aktivt arbete utifrån folkhälsopolicyn och
regionens ANDT-strategi genom
”Mobilisering mot droger”

Utöver dessa av fullmäktige beslutade
samhällsmål ska regionala
utvecklingsnämnden också enligt
reglementet arbeta med följande:
Insatser för att trygga
kompetensförsörjningen i
regionen
-

-

-

Vidareutveckla kompetensplattformen i
Jämtland Härjedalen
Insatser för att förbättra matchningen
mellan utbildningssystemet och arbetslivets
behov av kompetens
Utveckla studie- och yrkesvägledningen
Påverka attityderna till högre utbildning
Utveckla nya former för näringslivsanpassade utbildningar

Kunskapsspridning om att minska barns
exponering av kemiska ämnen
Riktade insatser kring hållbara evenemang
ska genomföras i samverkan med
besöksnäringen
Ett aktivt ledningsarbete inom Klimatrådet
Verka för en effektivare användning av
energi och för ökad produktion av förnybar
energi.
Verka för ökat antal laddstolpar i länet och
produktion av fordonsbränsle av resurser i
regionen
Verka för ökad samordning av stöd till
produkt- och företagsutveckling inom
miljöteknik
Genomförande av passande aktiviteter för att
uppnå målen i den av regionen beslutade
långsiktiga utvecklingsplanen för miljö.
Synliggöra hållbarhetsarbetet som en
naturlig del i ökad attraktionskraft både
nationellt och internationellt

Aktivt verka för jämlikhet och
jämställdhet i det regionala
utvecklingsarbetet
-

Konsekvent och systematiskt arbeta med
jämställdhetsintegrering
Implementering av ”Handlingsplan
jämställd regional tillväxt”
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Verksamhetsresultat
Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer med viktiga utvecklingsområden som
regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2016 för att de strategiska målen
inom område verksamhetsresultat ska verkställas.

Effektiva processer
-

-

-

Utveckla processerna för bidragsgivning till
företag och till sökande av medfinansiering av
tillväxtprojekt
Utveckla processerna vid fördelning av
regionala och statliga medel till regional
kulturverksamhet
Utveckla processerna för uppföljning av
överenskommelse med kommunerna om
regional utveckling

BUDGET

Budget 2016
Regionfullmäktige har i finansplan 2016-2018 beslutat om finansiella mål,
ekonomiska ramar för verksamheten och budget för Region Jämtland Härjedalen.
Utifrån de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat om har regionstyrelsen och
nämnderna i uppdrag att fördela dem till sina respektive verksamhetsområden i sina
verksamhetsplanerna
Ekonomiska ramar för regionala utvecklingsnämnden
Regional utvecklingsnämnden har av fullmäktige fått 306,8 miljoner kronor för verksamheten 2016. Det
innebär en uppräkning med 2,4 % från 2015. Uppräkningen baseras på SKLs prognos för
landstingsprisindex. I ekonomidirektörens budgetanvisningar anges att personalkostnaderna ska räknas upp
med 2,0 % från april 2016. Det innebär 1,5 % på årsbas och hanteras inom ovan angivna ram.
För de statliga bidragen från Kulturrådet visar förhandsbesked att uppräkningen blir 1,4% för 2016.
Folkbildningsrådet redovisar på motsvarande sätt en pris- och löneuppräkningen om 1,07% för ersättningen
till folkhögskolorna. Därtill kommer ett antal nya utbildningsplatser, vilka ännu ej är fördelade.
I Regionala utvecklingsförvaltningen finns från 2016 sex organisationsenheter (Områden) som ansvara för
att uppfylla nämndens mål. Områden är Attraktion och livsmiljö, Infrastruktur och kommunikationer,
Kompetens och utbildning, Länskultur, Näringsliv samt Förvaltningsövergripande. Nedan beskrivs dessa
områdenas uppdrag under 2016 och hur budgetens fördelas mellan dem. Specifika och mätbara mål finns i
förvaltningschef för regional utvecklings verksamhetsplan och respektive områdes verksamhetsplan.
sätta press på omställningsarbetet att ej nå över 2
Attraktion och livsmiljö
graders temperaturökning. Nationellt arbetar vi
Målbilden är att Jämtlands län ska upplevas som en
kreativ och tillåtande öppen plats där alla åldrar kan
för fler solceller, laddstolpar, övergång till bioolja
leva och utvecklas och dit många gärna återvänder.
mm.
För att nå detta är det också viktigt att mångkultur
- Det utvecklingsarbete som under senare år skett
tillåts växa sig starkt. Den utomnordiska inflyttning
inom social välfärdsområdet präglas av
som för närvarande sker skapar positiva möjligheter
långsiktighet vilket kommer att ske genom
som ska tas tillvara. Regionen ska upplevas som
kunskapscentret FoU-Jämt som samverkar med
spännande och tillåtande för unga människor och
andra kunskapsmiljöer i regionen.
vad gäller jämställdhet ligger regionen långt
- Gastronomi är ett fördjupningsområde inom
framme.
arbetet med kreativa och kulturella näringar, det
För att öka attraktiviteten och skynda på
stärker intresset för regionens kvaliteter och det
omställningen till en hållbar region sker en
breddar besöksanledningarna till länet. Den
koncentration av arbetet inom
internationella potentialen inom området
utvecklas vidare där deltagandet i UNESCO- Resurseffektivitet gällande nyttjande av
nätverket UNCCN har hög angelägenhet.
naturresurser som ska vara en ledstjärna i alla
- Sambanden mellan hållbar tillväxt och regional
beslut och genomförda aktiviteter vilket avses leda
fysisk planering blir allt tydligare och
till sänkta växthusgasutsläpp och effektivare
målsättningen är att nå en integration av dessa
energianvändning, arbetet kanaliseras via
båda delar med respekt för det kommunala
Klimatråd Jämtlands län.
planmonopolet. Genom en breddad syn inom
- Miljöområdet är genomtvärande i organisationen.
området kan det ömsesidiga beroendet mellan
Internationellt samverkar vi med proaktiva
stad – land bättre lyftas fram.
regioner inom klimatområdet genom
- Den demografiska utmaningen för regionen är
”Under2MOU” ( http://under2mou.org/ ) för att
stor och arbetet för att vända negativa

befolkningssiffror är ett komplext område som
knyter samman de flesta av verksamheterna inom
regional utveckling.
- Området är delaktigt i det nationella arbetet inom
Reglab att ta fram ett bredare mått hur regional
utveckling mäts och följs upp vilket inkluderar
livskvaliteten, BRP+.

utvecklingen och ta fram handlingsplaner för
utvecklade digitala tjänster.
En strategi för regionens bredbandsutbyggnad finns
och förverkligas i den takt planering och ekonomi
tillåter.
Ett trafikförsörjningsprogram för tiden 2016-2020
ska antas.

Uppdragets fullständiga genomförande kräver ett
systemskifte ur många aspekter. Den belastning som
vår nuvarande livsstil innebär på klimat, biologisk
mångfald, människa via farliga ämnen och våra
naturresurser är inte långsiktigt hållbar, det gäller
såväl privat som inom näringslivet.

Omslutning 193,4 miljoner varav nettobudget /
Regionbidrag: 193,4 miljoner.

Omslutning 19,7 miljoner varav nettobudget /
Regionbidrag: 7,4 miljoner.
Infrastruktur och kommunikationer
Regionen har två huvuduppgifter inom detta
område:
- Uppdrag från staten att ansvara för den regionala
infrastrukturplaneringen
- Fungera som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) lagen
trädde i kraft 2012.
Övergripande mål
Arbetet med infrastruktur och kommunikationer
utgår från de nationella transportpolitiska målen
- Funktionsmålet; Tillgänglighet för alla ”Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i
hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov
- Hänsynsmålet; Säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och
användbarhet ska anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa uppnås.
Nu gällande länstransportplan (LTP) innehåller
regionala prioriteringar där de nationella målen och
målbeskrivningarna i den regionala systemanalysen
utgör styrande förutsättningar. Planen gäller 2014 –
2025. Revidering av planen påbörjas under 2016,
kommande planperiod omfattar 2018-2029.
Regionen leder arbetet med en digital agenda för
Region Jämtland Härjedalen i arbetet ingår att driva

Kompetens och utbildning
Integrationen av nyanlända och nyinflyttade
personer till vår region är en sådan prioriterad insats
liksom kompetensförsörjning och medborgarnas
möjligheter till det livslånga lärandet. Antalet
nyanlända och invandrade i regionen har
flerdubblats de senaste åren och prognosen efter
flyktingkrisen 2015 är att antalet nyanlända med
behov av etablering och integration kraftigt kommer
att öka de närmaste åren. Flyktingkrisen 2015 har
också inneburit att antalet ensamkommande barn
ökat kraftigt i regionen.
I nuläget innebär det ökade antalet stort behov av
bostäder och på 1 - 2 års sikt behov av kraftigt ökade
insatser för etablering på arbetsmarknaden och
integration i samhället. En konsekvens av detta är i
nuläget att det kan öppnas boenden för asylsökande
med kort framförhållning i kommunerna. Detta kan
innebära utmaningar i synnerhet i de mindre
orterna vad gäller tillgång till skolor, hälso- och
sjukvård och annan service.
Då det gäller integration och mottagning av
nyanlända är det flera myndigheter och aktörer som
har ansvar för olika delar, Migrationsverket,
arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, kommunerna,
upphandlade utförare t ex SFI, civilsamhällets
organisationer. Med så många aktörer finns behov
av samordning och samverkan och Region Jämtland
Härjedalen har därför under senare år fått den
rollen att bl a leda och samordna arbetet med att ta
fram den regionala strategin för inflyttning och
integration samt att medverka i den regionala
överenskommelsen, RÖK och samordna
utvecklingsarbete som kommunerna uttryckt behov
av. Arbete, språk och bostäder är framgångsfaktorer
för en lyckad integration liksom att hela samhället
tar ett gemensamt ansvar och samverkar. Region
Jämtland Härjedalen leder och samordnar
regionprojektet Integration Jämtland Härjedalen
2015 – 2018. Projektet ska användas för att få till
stånd verkstad med operativa utvecklingsinsatser i
kommunerna.

Förutom integration är kompetensförsörjning ett
prioriterat område. Den demografiska bilden i
regionen innebär att befolkningen blir allt äldre med
påföljd att den andel som lämnar arbetsmarknaden
av åldersskäl är större än andelen ungdomar som
tillträder. Detta leder till ett ökande rekryteringsbehov i de allra flesta branscher och att kompetensförsörjning framstår som en av de viktigaste nyckelfrågorna för fortsatt tillväxt och social välfärd.
Samtidigt finns i regionen en relativt hög arbetslöshet i synnerhet bland ungdomar liksom att
regionen har de i särklass högsta sjukskrivningstalen
i landet. Insatser för att minska de här obalanserna
är därför av högsta vikt och regionerna har därför
fått uppdraget från regeringen med de regionala
kompetensplattformarna där uppgiften framför allt
är att få en bättre matchning mellan efterfrågan och
tillgång på kompetens och utbildad personal.
Kompetensplattformen i Jämtland Härjedalen
arbetar med att dels ta fram statistik och analyser för
kompetensförsörjningen och dels skapa arenor för
dialog mellan branscher/arbetsgivare och
utbildningsanordnare i regionen. Inom barn och
utbildningsområdet är implementeringen av
ungdomsstrategin viktig liksom frågan om
ungdomsinflytande och om fortsatt ungdomsting
och ungdomsråd. Ungdomsfrågorna behöver lyftas
till en tvärsektoriell nivå i det regionala
utvecklingsarbetet.
Vidareutveckla samverkan i BUZ genom gjorda
prioriteringar för skolhuvudmännens
kompetensförsörjning, skolstrukturfrågor,
nyanlända och skolans kvalitétsarbete.
Statistik och analysavdelningens mål under 2016 är
att ta nästa steg för att samverka för att producera
en årlig rapport kring ”läget i länet”. Förutom detta
ska enheten stödja verksamheten med statistiskt
materiel. I synnerhet de strategier och planer som
regional utveckling producerar kräver ett gott
statistiskt materiel. Ett lär-projekt planeras
tillsammans i de fyra nordligaste länen under
nätverket analyssamverkan Norr.
Birka och Bäckedals folkhögskolor
De offentligägda skolornas huvudsyfte är att driva
utbildningar och verksamhet som gagnar den egna
regionen och dess prioriteringar. Folkhögskolorna
skall erbjuda bildning, kultur, kompetensutveckling
och möjligheter till personlig utveckling i ett
perspektiv av livslångt lärande. Skolorna ska också
vara en viktig del i Region Jämtland Härjedalen
arbete med att nå målen i det regionala
utvecklingsarbetet.

På Birka studerar totalt knappt 200 kursdeltagare,
fördelade på allmän kurs, musikutbildningar,
yrkesinriktade kurser, korta kurser och distanskurser. Birkas vision är att vara en folkhögskola i
tiden med hög pedagogisk kvalitet.
Bäckedals folkhögskola är regionens folkhögskola i
Härjedalen.
Omslutning 58,8 miljoner varav nettobudget /
Regionbidrag: 22,6 miljoner.
Kulturen
Jämtlands läns kulturpolitiska vision är att vara en
livskraftig region, där kulturen bidrar till utveckling
och hållbar tillväxt och där alla har tillgång till
kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa
och uttrycka sig. Konst och kultur bidrar till ett
öppet samhälle och är drivkraft för hållbar
utveckling, attraktionskraft och social
sammanhållning. Kultur bygger broar mellan olika
intressegrupper och bidrar till social
sammanhållning, identitet och integration.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. Den regionala
verksamheten ska samverka med och komplettera
kommunernas utbud av kultur och stimulera
kultursatsningar som driver utvecklingen framåt.
Detta sker via genomförandet av Kulturplan för
Region Jämtland Härjedalen 2015-2018. I
kulturplanen anges flera utvecklingsområden under
programperioden utifrån tre prioriterade områden;
Kultur för alla/ De professionella kulturskaparna/
Kulturdriven tillväxt.
Särskilt fokus läggs på barn och unga, att utbudet
når hela regionen, kvalitetshöjande insatser,
internationellt och interkulturellt utbyte samt på de
horisontella perspektiven och tillgänglighetsfrågorna. Särskilda insatser för 2016 sker inom
områdena
- Professionell teater, dans och musikverksamhet
via Estrad Norr som har det regionala uppdraget
inom musik, teater, musikteater och dans.
Prioriterat är produktion och distribution av
scenkonst till hela regionen samt utbyte i
samverkan med norrlandslänen.
- Museiverksamhet där Stiftelsen Jamtli har det
regionala museiuppdraget. Prioriterat är att driva
arbetet med Nationalmuseum Norr samt en
världsarvsansökan gällande Döda fallet i Ragunda
samt
- Biblioteksverksamhet och läs- och
litteraturfrämjande verksamhet via det regionala
biblioteksuppdraget samt det läs- och
litteraturfrämjande uppdraget. Viktigt är att

utveckla verksamheten utifrån framtagen regional
biblioteksplan i samverkan med kommunerna.
- Övriga verksamheter, konsulenter m.fl. har
främjandeuppdrag med fokus på barn och unga,
att stimulera innovation och skapa goda villkor för
kulturskaparna, utövarna i regionen.
- Organisationsbidragen och andra stöd stimulerar
förenings- och organisationslivet i regionen att ta
aktiv del i utvecklingen.
- Vidareutveckla kultursamverkan genom KulturZ
för gemensamma prioriteringar och
kvalitetsutveckling
Omslutning 83,7 miljoner varav nettobudget /
Regionbidrag: 54,0 miljoner.
Näringsliv
Jämtlands län, som aldrig varit industrialiserat i den
meningen att stora kraftfulla basindustrier
utvecklats, behöver utveckla en mångfald av företag.
Tillväxtföretagen bör stärka sin marknad utanför
regionen. Satsningen på upplevelseföretagande/
kultur ska fortsätta att underbygga så att Jämtland
blir en av de större besöksregionerna i landet med
en stark året-runt turism vilket skapar fler arbeten.
Den nya teknikspridningen och framför allt
tillämpningen av distansoberoende teknik gör att
många män och kvinnor i alla åldrar väljer att
bosätta sig och etablera verksamheter i regionen där
dess höga natur-, kultur- och livsmiljövärden är
viktiga parametrar. Region Jämtland Härjedalen ska
stärka sin position bland regioner när det gäller att
stimulera entreprenörskap.
Att ta tillvara miljödriven tillväxt har varit viktigt de
senaste åren och blir allt viktigare inom alla
områden. Nya arbetstillfällen skapas genom de
möjligheter som finns inom clean tech, fossilfria
bränslen och förnyelsebar energi.
För att uppnå de övergripande målen arbetar
regionen med både kort- och långsiktiga insatser
utifrån flera aktiviteter och projekt. En viktig del av
stödet är de regionalpolitiska medlen till företagen.
För att nå ökad tillväxt i näringslivet utgår arbetet
från den regionala utvecklingsstrategin med fokus
på

-

Bra företagsklimat ska utvecklas så att företag
skall vilja växa. Arbetet med det gemensamma
etableringsfrämjande projektet som inletts med
länets kommuner fortsätter liksom utvecklandet
av arenor mellan företag/företagens
organisationer och kommun/statliga myndigheter
för dialog kring tillväxthinder och hur dessa kan
undanröjas. Serviceprogrammets genomförande är
ett viktigt instrument för landsbygdens vitalitet.

- Bättre samverkan mellan forskning och
företagande är angeläget och företagen skall också
stärka sitt arbete med att efterfråga forskningskompetens och forskningen inom Mittuniversitetet
skall ha sådan profil att den stärker regionens
näringsliv samt att FoU-innovationer avknoppas
till kommersiella produkter. I samarbete med
övriga Region Jämtland Härjedalen stimulera
innovationer inom sjukvård och omsorg
- Stärka företagandet inom social ekonomi och
näringslivsinriktat landsbygdsutveckling vilket kan
vara en drivkraft för tillväxt då den stimulerar
människor till större eget ansvar, entreprenörskap
och därmed företagande.
- Stödja företagens internationalisering och ökad
export. Turistnäringen stärker exporten genom att
öka de totala intäkterna från utländska gäster.
- Verka för och stimulera till en hållbar utveckling i
regionens basnäringar och samtidigt ökad
samordning av stöd till produkt- och
företagsutveckling inom miljöteknik
Omslutning 29,9 miljoner (exklusive regionala
utvecklingsmedel) varav nettobudget /
Regionbidrag: 22,3 miljoner.
Förvaltningsövergripande
Det förvaltningsövergipande verksamhetsområdet
omfattar förvaltningschefen, tillika biträdande
regiondirektör, närstöd och internationella frågor
med mera.
Ordförandeskapet och sekretariatet för strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland ligger denna
programperiod hos Region Jämtland Härjedalen.
Målet för det internationella arbetet under 2016 är
att ge tjänstemannastöd i de internationella politiska
nätverken, utveckla sekretariatet Europaforum
Norra Sverige och att arbeta fram en form för
strategiska internationella samordningsmöten.
Då verksamheten för Brysselkontoret Mid Sweden
European Office, MSEO har omorganiserats och ny
personal är på plats ska en verksamhetsinriktning
sättas för 2016 och framåt. En strategi för kontorets
roll i påverkansarbete ska bland annat formges.
Omslutning 20,3 miljoner varav nettobudget /
Regionbidrag: 7,0 miljoner.
Delar av verksamheten flyttas till den nya
Regionstaben från och med 2016. Därmed kommer
motsvarande nettobudget att flyttas, genom särskilt
beslut i februari 2016
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Uppföljningsplan
Regional utvecklingsnämndens uppföljningsplan omfattar de aktiviteter som ska
genomföras under 2016 för att följa upp de verksamheter som ingår i nämndens
ansvarsområde. Nämndens uppföljningsplan omfattar bland annat uppföljning utifrån att
nämnden är Regional kollektivtrafikmyndighet, folkhögskolestyrelse och att nämnden har
en överenskommelse med kommunerna om regional verksamhet.

UPPFÖLJNINGSPLAN

Regionala utvecklingsnämndens
uppföljningsplan
Regionala utvecklingsnämndens uppföljning sker i huvudsak genom delårsbokslut
och årsbokslut samt genom särskilda redovisningar och informationer. Nämndens
uppföljningsplan är indelad i fyra delar; Områden som följs upp utifrån nämndens
verksamhetsplan, överenskommelse med kommunerna om regional verksamhet,
avrapportering av verksamhet till externa bidragsgivare samt övriga informationer
och avstämningar.

Uppföljning
Förutom uppföljning genom delårsbokslut och årsbokslut ska följande områden följas upp
under 2016:
Målområde Samhälle








Rapport till staten över det regional tillväxtuppdraget
Rapport till Kulturrådet om kulturverksamhet
Rapport över folkhögskoleverksamheten till Folkhögskolerådet
Rapport till regionens kommuner över regional verksamhet enligt överenskommelse
Bolag och andra organisationer som nämnden använder för sitt uppdrag
Arbetet med prioriteringarna: demografi, integration, jämställdhet och arbete/näringsliv

Målområde verksamhetsresultat






Process för beslut om företags- och projektstöd inom 1:1-medel
Process för beslut om fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet
enligt förordning 2010:2012
Förvaltningschefens verksamhetsplan 2016 samt uppföljning av övergripande handlingsplaner
Nämndens verksamhetsplan (sammanställning)

Övriga informationer och avstämningar
Utöver det som redovisas inom ramen för uppföljning informerar förvaltningschef nämnden om aktuella
frågor under punkten ”Förvaltningschefens rapport” vid varje sammanträde. Det kan exempelvis vara
utbildningar eller informationer om pågående arbeten inom de utvecklingsområden som nämnden beslutat
att genomföra. Utöver det genomförs också andra avstämningar och informationer under året utifrån vad
nämnden tycker är viktigt kopplat till nämndens ansvarsområden och mål. Det kan också vara informationer
som behövs inför att beslut ska tas under kommande sammanträden. De informationsärenden som är kända i
samband med att verksamhetsplanen fastställs läggs in i sammanträdesplaneringen.

UPPFÖLJNINGSPLAN

Rutin för redovisning
Inför att de områden som finns med i nämndens uppföljningsplan ska redovisas finns
särskilt utarbetade rutiner. Rutinerna innebär bland annat att en skriftlig rapport med
tillhörande förslag ska lämnas till nämnden inför redovisningen.

Uppföljning
Inför redovisning till nämnden om de områden som för 2016 ska följas upp upprättas en skriftlig rapport
utifrån följande frågeställningar:

Vad är syftet med genomfört arbete?

Vad är resultatet av arbetet?

Vilka åtgärder/förslag till beslut finns?

Övriga informationer och avstämningar
Övriga informationer och avstämningar redovisas till nämnden på valfritt sätt.

Sammanträdesplanering 2016
Uppföljning, uppsiktsplikt och övriga informationer och avstämningar

Nämndsmöte

26 januari

Ämnesområde

Föredragande
tjänsteman

 Förvaltningschefens rapport
 Planeringsförutsättningar 2017-2020

Förvaltningschef
Planeringschef

Övriga informationer
och avstämningar

 Villkor m.m. 2015- Redovisning/uppföljning av

Förvaltningschef

Uppföljning –
övergripande

 Överenskommelse interna kulturverksamheten

Kulturchef

Övrigt

 Förvaltningschefens rapport
 Rapport från nämndens deltagande i internationella
nätverk

Förvaltningschef
Internationell strateg

Övriga informationer
och avstämningar

 Årsbokslut RUN 2015, inkl bolag

Förvaltningschef

 Medfinansiering av strukturfondsprojekt
 Förvaltningschefens rapport

Chef Näringsliv
Förvaltningschef

 Kulturpris/stipendier
 Förvaltningschefens rapport
 Redovisning av aktuellt läge för regionala
utvecklingsnämndens fattade beslut

Kultursamordnare
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Uppföljning –
verksamhetsresultat/
övergripande
Medfinansiering
Övriga informationer
och avstämningar
Övrigt
Övriga informationer
och avstämningar

 Delårsbokslut per april

Förvaltningschef

 Sammanträdesdagar 2017

Nämndsekreterare

Uppföljning –
verksamhetsresultat/
övergripande
Övrigt

 Förvaltningschefens rapport
 Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplan 2016
 Uppföljning nämndens internkontrollplan
 Årsredovisning folkhögskolor
 Kompetens och utbildning
 Förvaltningschefens rapport
 (inkl uppföljning av handlingsplaner)
 Preliminärt delårsbokslut per augusti

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Övriga informationer
och avstämningar

 Medfinansiering av strukturfondsprojekt

Chef Näringsliv

Uppföljning –
Samhälle
Övriga informationer
och avstämningar
Uppföljning –
verksamhetsresultat/
övergripande
Medfinansiering

 Attraktion och livsmiljö
 Infrastruktur och kommunikationer

Områdeschef
Områdeschef

Uppföljning –
samhälle

 Interkommunala ersättningar folkhögskolor

Områdeschef

Övrigt

 Förvaltningschefens rapport
 Redovisning av aktuellt läge för regionala
utvecklingsnämndens fattade beslut.
 Uppföljning av nämndens verksamhetsplan (särskild
redovisning kring utvecklingsområden/mål med
dålig måluppfyllelse enligt majuppföljning)
 Regionstyrelsens uppsiktsplikt (bolagen)

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Övriga informationer
och avstämningar

 Näringsliv
 Länskulturen
 Nämndens verksamhetsplan och budget 2017

Områdeschef
Områdeschef
Förvaltningschef

villkorsbeslut för 2015

1 mars

5 april

3 maj

31 maj

30 augusti

4 oktober

Kategori

Förvaltningschef
Områdeschef
Områdeschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Områdeschef

Uppföljning verksamhetsresultat
Uppföljning samhälle
Övrigt
24

Nämndsmöte

8 november

13 december

Ämnesområde

Föredragande
tjänsteman

Kategori

 Ansökan om statsanslag kultur 2017 inom ramen för
kultursamverkansmodellen
 Fördelning av regionala och statliga bidrag inom
samverkansmodellen
 Förvaltningschefens verksamhetsplan och budget
2017
 Förvaltningschefens rapport
 Uppföljning av internkontrollplan 2016
 Uppföljning av överenskommelse med regionens
kommuner om regional utveckling

Kulturchef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Områdeschef

Övriga informationer
och avstämningar
Uppföljning samhälle

 Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef

 Årsavtal Jamtli, Föreningsarkivet, Riksteatern
 Organisationsbidrag

Områdeschef
Kultursamordnare

Övriga informationer
och avstämningar
Övrigt

 Uppföljning av prioriteringarna: demografi,
integration, jämställdhet och arbete/näringsliv

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Uppföljning samhälle

25
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Uppföljning – Region Jämtland Härjedalen Kultur 2015
Föreställningar/konserter
684 st
ca 51 000 publik
Utbud utanför Östersund 61% (Mål >50%)
Utbud barn och unga 65% (Mål >50%)
Programaktiviteter*
2 663 st
ca 114 200 deltagare
Utställningar*
18 st
ca 204 600 publik
*Jamtli har en stor del av detta

Totalt antal aktiviteter
3 365 st
ca 370 000 publik/deltagare
Kvinnor på scen skolkonserter 44% (Mål 45%)
Nöjdhetsindex 9,6 av 10 (Mål 8 av 10)

Uppföljning – Region Jämtland Härjedalen Kultur 2015
Kvalitet och konstnärlig förnyelse: Nyskriven scenkonst, beslut om Nationalmuseum Norr, Next
Level Craft, värnande av professionalism
Kulturarv: Samverkan genom Jamtli, Arkivets roll som nationellt nav – arkiv-/kulturarvspedagogik
Jämställdhet: Nätverk kvinnliga filmare, HBTQ-projekt Normkritisk kompetens, Arkiv Q Härjedalen,
Estrad norr skolkonserter
Tillgänglighet: Nationella tillgänglighetsmålen, fria bussresor för barn, mobil teaterscen
Integration: Riktade insatser ensamkommande, samarbete SFI, Rockin Pots, Heimbygda
Barn och unga: Kulturbussen Filmrullen, samarbete med Kulturskolan, konstpedagogisk verksamhet,
Projekt Passa boken
Internationalisering: Kulturarvet, Craft Reach, Mid Nordic Film, Mittnorden
Nationella minoriteter: Sydsamisk konstarena Gaaltije, Romska veckor
Hälsa: Kultur i vården, Kulturattack för seniorer, minnesstimulering
Övrig samverkan: Norrscen, NMD, KLYS, Kultur Z, Regionalt Kulturforum, Samverkansforum för
Bildkonst

RUS- Mål: Den ideella sektorn har stärkt sin roll i
kulturlivet
Indikatorer:
• Antal kulturarrangemang och deltagare i kulturarrangemang inom Studieförbunden
• Antal regionala projektbidrag till civilsamhällets aktörer för kulturprojekt/aktiviteter/arrangemang
Studieförbund

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Antal
kulturprogram

5 302

6 797

7 009

7 416

9 490

9 030

7 850

Antal deltagare
kulturprogram

319 035

325 664

312 792

322 484

359 605

367 584

369 839

Regionen

2014

2015

Antal projektbidrag

131

134

RUS-Mål: Fler personer är aktiva och skapande
Indikatorer:
• Antal deltagande och publik i aktiviteter, regionala kulturverksamheter
• Deltagande i kommunala kulturskolan

Regionala
kulturverksamheter

Antal
utbud länet

Föreställningar/konserter/film

684

443

50 991

27 971

65% (60%)

Programaktiviteter övrigt

2 663

1 277

114 155

29 653

48% (47%)

Kulturskolan
Antal elever

2014
2 371
(ej Ösd)

Utbud
barn och
unga

2015
3 366

Deltagare/
publik

Deltagare
barn och
unga

Utbud barn
och unga
procent

RUS-Mål: Fler företag inom kulturella och kreativa
sektorn stärker länets attraktionskraft
Indikator: Antal KKN-företag enlig SNI-kod
KKN-företag

2013

Antal företag

1 163

Största branscher, sammanslagning koder:
Måltid, restaurang, catering, osttillverkare
Butik; fritid, mode, glas, möbelhantverk, mm
Litterärt och konstnärligt skapande, artistisk verksamhet
Turist, bokning, hotell, stugby
Reklamverksamhet, PR, kommunikation, förlag
Press, tidskrifter, fotoverksamhet
Övrigt fritid, nöje

272 företag
163 företag
156 företag
134 företag
120 företag
36 företag
28 företag
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Remiss
Atgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Denna remiss omfattar ett förslag till åtgärder for systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för den nuvarande
planperioden 2014-2025.
Trafikverket har ett uppdrag att fortsätta arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Regeringen angav i direktivet för Ätgärdsplaneringen
2014- 2025 i december 2012:
"Det är viktigt att systematiskt fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas
standard för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. Det är även
fortsättningsvis angeläget att forsöka motverka de negativa effekterna som kan
uppkomma i form av försämrad tillgänglighet och ökade restider. Därför är det för
närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av
hastighetssystemet. Det fortsatta arbetet bör ske inom ramen för det befintliga
hastighetssystemet, med hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet."
I Budgetpropositionen för

20 16

angav regeringen:

"... Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet och trygghet på
vägarna. Det finns en rad områden där Sverige har varit framgångsrikt, exempeh;s
genom mittseparering av vägsträckor, användning av trafiksäkerhetskameror och
jnsterade hastighetsgränser. Detta arbete kommer att fortsätta ... "
Utifrån regeringens skrivningar och det generella uppdrag som Trafikverket har att vidta
åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen är fokus för arbetet med anpassade
hastighetsgränser att öka trafiksäkerheten samtidigt som bibehållna eller minskade
restider eftersträvas.
Trafikverket vill ge förutsättningar för det säkra mötet utmed landsvägar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för biltrafiken. Det bästa
sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. Om så görs kan hastigheten
normalt sättas till 100 km/ h och restiderna sänkas. Om detta inte kan göras av olika skäl
så kan det säkra mötet skapas genom att hastigheten sänks till max 80 km/h, vilken är
den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard kan klara
en koJJision utan alltfor allvarliga konsekvenser.
Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafikverket.
Länsplaneupprättarna har informerats om arbetet. Hur detta gått till varierar mellan
länen.
I remissen redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda
hastighetsgränser i fastställda planer - nationell plan och länsplanerna - för innevarande
planperiod 2014-2025, dels fOrslag till hastighetsgräns-förändringar ntan ombyggnad,
Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
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omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har effektberäknats översiktligt
avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. Effekterna redovisas i remissunderlaget på
nationell nivå och på länsnivå. Beräkningarna avser år 2025.
Genomförandet av förslag till justerade hastighetsgränser genom omskyltning av
befintliga vägsträckor föreslås i huvudsak ske vid tre tillfallen; 2016, 2019 och 2023.
Vissa av de justeringar som föreslås för år 2016 kommer i praktiken att genomföras
under 2017. Justeringar av hastighetsgränser till följd av investeringar sker i samband
med öppnandet för trafik (ÖFf) för respektive åtgärd vilket sker oberoende av
huvudsakliga årtal för föreslagna omskyltningar av befintliga vägsträckor. De förslag som
remitteras utgörs endast av de justeringar av hastighetsgränser som föreslås ske genom
omskyltning av befintliga vägsträckor. Redovisningen av investeringarför höjda
hastighetsgränser ska endast ses som information for att ge en helhetsbild av förändrade
hastighetsgränser och effekterna av dessa.

Remissprocess i två steg
Remissen av åtgärder fOr systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard sker i två steg. Denna remiss är det första steget där
remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på inriktning och enskilda förslag.
Remisstiden för detta första steg sträcker sig fram till den l juni 2016.
Det andra steget består av förslag till författningsändringar för omskyltning av enskilda
vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbehandlingen i steg l avser att
skylta om under hösten 2016 kommer att skickas ut på remiss senast den l augusti 2016.
Sluttiden för denna remiss kommer att sättas till den 15 september.

Remissmaterial
Remissmaterialet består aven nationell rapport och 21länsrapporter.
• Nationell rapport med en samlad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och dess
effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen a\- klimatgaser på
nationell nivå.
• Länsvisa rapporter som ingående beskriver förslag till anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard i varje län och förväntade
effekter på trafiksäkerheten, tillgängligheten och utsläppen av klimatgaser av
förslagen.
• Kartor som illnstrerar forslagen kommer att presenteras inom en snar framtid och
läggas på trafikverket.se och webb-sidan för remissen.
Remissmaterialet finns på Trafikverkets webbplats,
www.trafikverket.sefhastighetsremiss

Remissmottagare
C>

Remissen riktar sig till en bred grupp mottagare.
Remissmottagare som uppmanas att svara på remissen: Länsplaneupprättare och
Länsstyrelser
Remissmottagare som ges mÖjlighet att svara på remissen: alla kommuner, Polisen
(nationellt och regionalt), Regionala kollektivtrafikmyndigheterna, NTF, Riksförbundet
Enskilda Vagar, Sveriges Bussföretag, Sveriges Motorcyklister, Sveriges Åkeriföretag,
Svensk Kollektivtrafik, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Taxiförbundet samt
SKL.
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781 89 Borlänge
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Remissvar
Trafikverket önskar framfor allt att lA synpunkter pä prioriteringen av forslag till
justerade hastighetsgränser som sker genom omskyltning av befintliga vägsträckor och
som päverkar när i tiden olika omskyltningar bör ske. Redovisningen av investeringar är
egentligen inte foremäl for remissynpunkter utan ska endast ses som en information for
att ge en helhetsbild av forändrade hastighetsgränser och effekterna av dessa.
Skicka remissvar till denna e-postadress: hastighetsanDassning@trafikverket.se
Strukturera remissvaren pä fOljande sätt:
Generella övergripande synpunkter pä remissen.
Synpunkter pä fOrslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i den nationella
rapporten
3. Synpunkter pä förslag till omskyltning av befintliga vägsträckor i länsrapport for
xx län.
4 . Synpunkter pä forslag till omskyltning av befintliga vägsträckor länsrapport fOr
yylän, o s v
5. övriga synpunkter
1.

2.

Remissvaren skickas till Trafikverket senast den ljuni 2016.

Hantering av remissynpunkter
Remissynpunkterna kommer att vara ett viktigt underlag för Trafikverkets fortsatta
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Regionala utvecklingsnämnden

Jan Molde

2016-05-02

Regional Utveckling
Infrastruktur och Kommunikationer
072 585 28 49

Remiss Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna
till vägarnas trafiksäkerhetsstandard” (RUN/135/2016)
Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen har tagit del av rubricerad rapport från Trafikverket som är föremål för
remissbehandling fram till 2016-06-01.

Synpunkter i korthet
Region Jämtland Härjedalen avvisar förslagen om generellt sänkta hastigheter på vägarna i
Jämtlands län. Region Jämtland Härjedalen präglas av långa avstånd. En av regionens viktigaste och
starkast växande näringar är besöksnäringen. God tillgänglighet med rimliga restider är av
avgörande betydelse för såväl de lokala arbetsmarknaderna i regionen som för förutsättningarna för
besöksnäringen att fortsätta att utvecklas och bidra till landets samlade tillväxt. Förslagen i
rapporten är inte grundade i de faktiska förutsättningar som gäller för de berörda vägsträckorna
utan i teoretiska schabloner och beräkningar. Det finns istället fortsatt behov av investeringar för
bibehållna eller höjda hastigheter med hög säkerhet på andra delar av vägnätet i Jämtlands län.
Rapporten kan dessvärre inte ligga till grund för beslut om vare sig hastighetsförändringar eller
framtida investeringar i vår region. Region Jämtland Härjedalen anser dock att variabla hastigheter
bör kunna prövas i vår region.

Utveckling av Regionens synpunkter
Region Jämtland Härjedalen är ett till ytan mycket stort län, större än hela Danmark. Vi är cirka
127 000 personer som är folkbokförda här. I praktiken är vi dock många fler som bor här.
Turismen innebär att befolkningen i flera orter mångdubblas vissa tider på året. Som exempel kan
nämnas att i Åre samhälle är 1600 personer folkbokförda, men under turistsäsongen bor där cirka
30 000 personer! Motsvarande situation finns på flera håll i länet, inte minst i västra Härjedalen. Vi
har en stark och växande turistnäring i länet och särskilt i fjälltrakterna. Besöksnäringen i länet
omsätter över fyra miljarder per år och har vuxit stadigt, även under senare tiders lågkonjunkturer.

Yttrande
2 (3)

Under de tio senaste åren har omsättningen inom näringen ökat med närmare 50 procent och det
finns långt gångna planer för fortsatt tillväxt. Detta ställer naturligtvis stora krav på en fungerande
transportinfrastruktur. Turism kan sägas vara ”förflyttad konsumtion”. För denna förflyttning krävs
transporter och en väl fungerande transportinfrastruktur. Några turistdestinationer ligger nära
järnväg och där sker ett medvetet arbete för att försöka få så många som möjligt att välja detta både
miljömässiga och trafiksäkra trafikslag. De flesta turistdestinationerna i länet ligger dock långt från
både järnväg och flygplats. I dessa fall är snabba och säkra resor på väg av avgörande betydelse för
att turistdestinationerna ska kunna hävda sig i konkurrensen gentemot destinationer i andra delar av
Europa.
Rapporten innehåller flera motsägelser. Bland annat hänvisas till regeringens direktiv till
åtgärdsplaneringen 2014 – 2025 i december 2012 där det anges att ” …. Det är även fortsättningsvis
angeläget att försöka motverka de negativa effekterna som kan uppkomma i form av försämrad tillgänglighet och
ökade restider. Därför är det för närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av
hastighetssystemet. ….” Det är svårt att kalla de förslag som framförs i rapporten som annat än mycket
långtgående förändringar av hastighetssystemet.
Längre fram i rapporten anges att syftet med arbetet är: ”Att värna restiderna utmed det funktionellt
prioriterade vägnätet utifrån grundläggande säkerhetskrav”. Vi kan inte se några konkreta förslag till
värnande om restiderna utmed det prioriterade vägnätet i vårt län. Tvärtom föreslås sänkningar av
hastigheterna på just det prioriterade vägnätet. Dessa sänkta hastigheter kommer att påtagligt öka
restiderna för många, både arbetspendlare, turister och andra.
Ambitionen att försöka minska antalet döda eller allvarligt skadade i trafiken är naturligtvis mycket
lovvärd. Vi menar dock att de beräkningsmodeller som använts i rapporten inte ger en rimlig
avspegling av effekterna av förslagen. Trafikmängderna på vägarna i vårt län varierar kraftigt både
utifrån turistsäsongerna och veckodagar. De siffror som används för att beskriva trafikmängderna
är genomsnittssiffror. Under stora delar av året är fordonsmängderna långt under de tal som
redovisas i statistiken. Detta förhållande aktualiserar frågan om variabla hastigheter i vår region.
Med variabla hastigheter skulle hastigheterna på de större vägstråken kunna anpassas efter både
aktuella trafikmängder, årstider eller väderförhållanden. Ett prövande av variabla hastigheter ligger
helt i linje med den så kallade fyrstegsprincipen.
Trafikverket föreslår nu generellt sänkta hastigheter (från 90 eller 100 km/h till 80 km/h) på väg E
14 mellan Krokom och Järpen och mellan Bräcke och Gällö, på väg E 45 mellan Åsarna och
Brunflo och mellan Östersund och Häggenås samt på väg 87 mellan Bringåsen och Odensberg. De
berörda vägsträckorna omfattar totalt drygt 16 mil. Förutom det relativt korta avsnittet av väg 87
avser de föreslagna hastighetssänkningarna Europavägar. E 14 ingår dessutom i det Europeiska
TEN-T-vägnätet. De sträckor som nu föreslås få sänkta hastigheter har alla åtgärdats med t.ex
siktröjning för vilt, viltstängsel, sidoområdesåtgärder, ATK och mitträffling. Sträckorna har låga
olyckstal och inga kända mötesolyckor med allvarliga följder.
Det är viktigt att de skyltade hastigheterna beslutas utifrån den faktiska standarden och de faktiska
trafikmängderna på vägarna. Det är inte minst viktigt utifrån aspekten att få förståelse, acceptans
och därmed hög efterlevnad av de skyltade hastigheterna.
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Både E 14 och E 45 har mycket stor betydelse för turistnäringen. I gällande nationell plan finns
medel avsatta för både en ny sträckning av E 14 förbi Brunflo och för en ny sträckning av E 45
mellan Rengsjön och Älvros. Utgångspunkten är att bygga dessa nya vägsträckningar för en skyltad
hastighet om 100 km/h. Det är naturligtvis både riktigt och bra. Genom att sänka hastigheterna på
stora delar av vägarna i övrigt försvinner dock stora delar av de planerade tidsvinsterna. Den
minskade plottrighet i hastigheterna som Trafikverket eftersträvar försvinner också.
De delar av väg E 14 och E45 som föreslås få sänkta hastigheter är också mycket viktiga
pendlingsstråk, i första hand till och från Östersund. Tillgänglighetens, och därmed restidernas,
betydelse för den regionala utvecklingen är väl styrkt i forskningen. Genom kortare restider blir de
områden där människor både kan bo och arbeta större. Genom att arbetsmarknaderna på detta sätt
blir större får företag och organisationer lättare att hitta rätt kompetens. Denna ”regionförstoring”
underlättar för företag att växa och en positiv utveckling sprider sig. Dessa förhållanden är väl
styrkta i forskningen. Det motsatta sambandet gäller också, försämrad tillgänglighet leder till en
sämre regional utveckling.
Hastigheterna på de större stråken måste också sättas på ett rimligt sätt i förhållande till
hastigheterna på andra vägar för att inte trafiken ska flytta till sämre och mer osäkra vägar. Om till
exempel väg E 45 får sänkt hastighet till 80 km/h mellan Brunflo och Åsarna finns en påtaglig risk
att många bilister kommer att välja väg 592 mellan Hackås och Östersund, istället för väg E 45 mot
Östersund. En sådan överföring av trafiken är inte önskvärd då väg 592 inte är avsedd för så stora
trafikmängder. Vägen går genom flera små samhällen och ansluter sedan rakt in i de centrala delarna
av Östersund. Det är inte svårt att inse att såväl trafiksäkerheten som miljön skulle bli lidande av en
sådan utveckling.
Det finns dock andra vägar eller delar av vägar i länet med bristande standard vad gäller både
framkomlighet och trafiksäkerhet. Regionen försöker medvetet, inom ramen för tillgängliga medel,
att prioritera investeringar för att öka såväl framkomligheten som säkerheten på dessa vägar.
Regionen skulle välkomna en bättre inventering av de sträckor som bör bli föremål för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Den rapport som nu lämnats har dessvärre allt för mycket
karaktären av en skrivbordsprodukt utifrån schabloniserade tal och beräkningar för att kunna ligga
till grund för beslut om såväl förändrade hastigheter som beslut om framtida investeringar.
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Jan Molde
Regional Utveckling

2016-05-13
Dnr: RUN 304 / 2016

Infrastruktur och kommunikationer
Tfn: 063 14 65 80
E-post: jan.molde@regionjh.se

Förslag till

Yttrande över samrådshandling E 14/E 45. Delen Lockne Optand. Förbifart
Brunflo
Bakgrund
I gällande nationell transportplan för perioden 2014 - 2025 finns medel upptagna för
investeringar i förbifart Brunflo. Förbifarten planeras att byggas som mötesfri landsväg 2+1
öster om Brunflo med anslutningar till nuvarande sträckning av E14 vid Optands
flygplats/flygfält i norr och cirkulationen i korsning med E45 i söder. Gamla E14 genom
Brunflo byggs om med en smalare vägsektion samt kompletteras med ny gång- och cykelväg
genom samhället, för att på så sätt förbättra trafikmiljön. Åtgärdernas syfte är ökad
framkomlighet och trafiksäkerhet samt förbättrad tätortsmiljö.
Trafikverket ansvarar för planeringsarbetet för ovan nämnda åtgärder. Denna samrådshandling
är det andra formella dokumentet i denna planeringsprocess.
Synpunkter
Inledningsvis vill Region Jämtland Härjedalen betona vikten av att den planerade förbifarten
kommer till stånd. Vår bedömning är att den kommer att ha mycket stor betydelse för den
regionala utvecklingen i stora delar av regionen. Vi vill också vara tydliga med att vi ser den nu
planerade förbifarten som ett första steg i en förbättring av väg E 14 där även sträckan Lockne –
Pilgrimstad ingår. Det vägavsnittet har funnits med i tidigare nationella planer, men har inte
prioriterats i nu gällande nationell transportplan. Vi ser det dock som naturligt att också detta
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avsnitt av väg E 14 byggs om och den nu planerade förbifarten måste därför utformas med detta
i sikte.
För ungefär ett år sedan yttrade sig Region Jämtland Härjedalen över ett samrådsunderlag i
samma ärende. I samrådsunderlaget redovisades den relativt omfattande påverkan på bland
annat kultur- och naturmiljöer som en förbifart kommer att få. I samrådsunderlaget fanns inga
tydliga förslag på hur en förbifart skulle förläggas. Dock angavs att de negativa konsekvenserna
vad gäller natur- och kulturmiljön bedömdes som större i de centrala delarna av
utredningsområdet än om ett mer östligt alternativ skulle väljas. Region Jämtland Härjedalen
poängterade då vikten av att förbifarten lokaliseras så att den kommer att användas av så många
som möjligt. En mycket stor del av dagens genomfartstrafik alstras lokalt och det är därför
viktigt att så stor del av denna som möjligt kan ledas upp till förbifarten. Detta talar för att inte
förlägga förbifarten för långt österut, skrev Regionen i sitt yttrande. Vidare påpekades att en ny
förbifart i de centrala delarna av utredningsområdet självklart måste utformas med största
möjliga hänsyn till bland annat kultur- och naturmiljöerna där.
I den nu presenterade samrådshandlingen, daterad 2016-03-14, redovisas tre alternativa
sträckningar av förbifarten öster om Brunflo. Två av dessa alternativ, i samrådsunderlaget
benämnda ”Dalen röd öst” och ”Dalen lila väst”, följer i huvudsak tidigare planerade
sträckningar. Det tredje alternativet, i samrådsunderlaget benämnt ”Skogen grön öst”, har en
östligare sträckning längre ifrån Brunflo samhälle.
Region Jämtland Härjedalen konstaterar att alternativen ”Dalen röd öst” och ”Dalen lila väst”
bägge är kortare än alternativet ”Skogen” och dessutom bedöms komma att föra över en större
mängd trafik är alternativet ”Skogen”. Dessa faktorer gör att de sammantagna restidsvinsterna
med Dalalternativen bedöms bli större än vid alternativet ”Skogen”. De bägge dalalternativen
möjliggör också anslutningar från Brunflo samhälle via Kyrkvägen eller Gränsvägen till den
nya förbifarten. Detta möjliggör en större överföring av trafik från nuvarande genomfart till den
nya förbifarten. Denna möjlighet innebär å andra sidan ökade störningar för boende invid den
nya förbindelselänken.
Regionen konstaterar också att de bägge dalalternativen innebär större påverkan på kulturmiljön
och att mer jordbruksmark tas i anspråk är i alternativ ”Skogen”. De trafikplatser som behövs
för de tidigare omnämnda anslutningsvägarna innebär att ytterligare mark tas i anspråk och att
kulturmiljön påverkas i ännu högre grad.
Alternativ ”Skogen grön öst” har således flera fördelar då detta alternativ tar mindre
jordbruksmark i anspråk och medför mindre påverkan på kulturmiljön än ”dalalternativen”.
Dessutom tas färre bostadsfastigheter i anspråk och bullerstörningarna bedöms bli mindre än i
”dalalternativen”.
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Sammantaget finns därmed starka skäl att förorda alternativ ”Skogen grön öst” som ny
sträckning av väg E14/E45 förbi Brunflo.
Nackdelarna med alternativet ”Skogen grön öst” är som redan nämnts att sträckan är längre, och
därmed sannolikt dyrare, och att trafikmängderna på förbifarten bedöms bli mindre än i
Dalalternativen. Detta innebär att förhållandevis mer trafik kommer att fortsätta gå igenom
Brunflo samhälle. Det innebär också att den samhällsekonomiska nyttan med alternativet
”Skogen grön öst” kan bli lägre än vid Dalalternativen.
För alla tre redovisade alternativ anser Region Jämtland Härjedalen att den södra anslutningen
av förbifarten, åtminstone i ett första skede, bör vara vid nuvarande cirkulationsplats där
nuvarande E14 och E 45 möts. På sätt tas mindre jordbruksmark i anspråk samtidigt som
förutsättningarna för att leda trafiken från Brunflos södra bostadsområden upp på den nya
förbifarten ökar.
Regionen anser att den samrådshandling som nu föreligger inte ensam ger tillräckligt underlag
för att slutligt ta ställning till sträckning av den nya förbifarten. Region Jämtland Härjedalen vill
återigen betona vikten av att E 14/E45 får en ny sträckning förbi Brunflo, men vill i detta skede
inte utesluta någon av de redovisade alternativa sträckningarna.

Anders Byström
Biträdande Regiondirektör
Ruth Eriksson
Områdeschef
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1. Sammanfattning
E14 och E45 är nationella stamvägar som båda ingår i TEN-T nätverket och är av särskild
internationell betydelse. E14 utgör tillsammans med järnvägen en del av den mittnordiska
transportkorridoren för godstrafik som genererar trafik mellan Trondheim i Norge via
Östersund och Sundsvall vidare in i Finland. E45 sträcker sig från Göteborg i söder till
Karesuando i norr och är en viktig förbindelse i inlandet för person-och godstrafik. E14/E45
går ihop mellan Brunflo och Östersunds tätorter och har en viktig funktion för näringslivets
transporter, arbetspendling och turist- och besöksnäringen. E14/E45 är tungt trafikerad och
går genom Brunflo tätort. Detta leder till brister och problem inom Brunflo centrum i form
av bristande framkomlighet för alla trafikantslag, bristande trafiksäkerhet och olika
miljöstörningar.
Det övergripande målet med projektet är att öka framkomligheten och förbättra
tillgängligheten genom att leda E14/E45 förbi Brunflo.
Syftet med vägplanen är att klargöra förutsättningarna för att genomföra en förbifart av
E14/E45 i området öster om Brunflo. Förbifarten ska enligt Trafikverket utredas som en
mötesfri landsväg med vägbredden 14 meter och skyltad hastighet 100 km/tim.
Samrådshandlingen redovisar tre olika alternativ/korridorer för en förbifart öster om
Brunflo. Det är alternativ Skogen grön öst, Dalen röd öst samt Dalen lila väst. Samtidigt
redovisas även ett nollalternativ samt ett noll+ alternativ som båda berör den befintliga
vägen genom Brunflo som används som referensalternativ.
I utredningsområdet finns mycket skyddsvärd miljö samlat, t.ex. områden med höga
naturvärden, kulturmiljö med långa anor, jordbruksmark och skogsmark. Det finns
bebyggelse inne i samhället men även samlad bebyggelse kring väg 740. Flera av bostäderna
på landsbygden är gårdar med t.ex. hästverksamhet. Flera riksintressen är även
representerade i området; kulturmiljö, naturvård, Natura 2000, friluftslivet med flera.
De tre utredda korridorerna/alternativen leder alla till vissa negativa och vissa positiva
konsekvenser. Skogen grön öst uppfyller ändamål, projektmål och de transportpolitiska
målen medan Dalen röd öst och Dalen lila väst endast delvis uppfyller dessa främst med
avseende på miljöpåverkan. Vad gäller påverkan på miljö, resurshållning och landskapsbild
skiljer sig alternativen åt en del då Dalen-alternativen generellt leder till mer negativa
konsekvenser än Skogsalternativet. Alternativet i skogen har dock en längre vägsträcka
vilket ger upphov till andra negativa konsekvenser. När det gäller trafiksäkerhet och andra
trafikkonsekvenser är de tre alternativen jämgoda. Detsamma gäller jämförelsen för
lokalsamhället samt för den regionala utvecklingen. En nackdel som alla korridorerna har
gemensamt är svårigheten att få med sig trafiken som genereras av de boende i Brunflo.
Kostnaderna för de tre alternativen har uppskattats till följande: 500 miljoner kr för
alternativ Skogen grön öst, 470 miljoner kr för alternativet Dalen röd öst, och 460 miljoner
kr för alternativet Dalen lila väst.
Under våren 2016 kommer denna samrådshandling att samrådas med allmänheten,
myndigheter och kommunen. Samrådshandlingen kommer att ligga till grund för
kommunens och länsstyrelsens sammanvägda ståndpunkter för val av
lokaliseringsalternativ. En samhällsekonomisk kalkyl och en klimatkalkyl ska även tas fram.
Trafikverket kommer därefter att fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare och vilken
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korridor som det ska tas fram en vägplan för. I den valda vägkorridoren ska en väglinje tas
fram. I och med länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Om ett förbifartsalternativ förordas som innebär en påtaglig skada på ett annat riksintresse
(tex kulturmiljövården) kommer Trafikverket att lämna över till regeringen för ett
avgörande om vilket riksintresse som ska ges företräde, och i det fallet kan Trafikverket inte
själva fatta beslut om förbifartsalternativ.
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2. Beskrivning av projektet
2.1.

Planläggningsprocessen

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och
som slutligen leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen
ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många
undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns
och vad de berörda tycker. Under de olika skedena i planläggningsprocessen analyseras och
beskrivs väganläggningens lokalisering samt dess effekter på omgivningen.
Planläggningsprocessen för väg syftar till att lokaliseringen samt detaljutformningen
successivt läggs fast. Planering av en väganläggning är indelade i fyra steg, och som beskrivs
i bild 1 nedan.

Bild 1. Planläggningsprocessen för vägplan. Nuvarande status (röd fyrkant) är val av
lokaliseringsalternativ. (Källa: www.trafikverket.se)

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet
kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till
vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighetsoch skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram. Planen hålls tillgänglig för
granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan Trafikverket gör den färdig.
När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter
detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden.
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och
för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att
Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under
samråd sammanställs i en samrådsredogörelse.
Vägplaneringen förutsätter samordning med den kommunala planeringen samt plan- och
bygglagen. Ett vägprojekt måste samordnas med översiktsplaner, fördjupade
översiktsplaner och detaljplaner. I detaljplanelagda områden kan ett vägprojekt medföra
behov av ändringar i gällande detaljplaner eller upprättande av nya detaljplaner.

2.2.

Bakgrund

E14 och E45 är nationella stamvägar som båda ingår i TEN-T nätverket och är av särskild
internationell betydelse. E14 utgör tillsammans med järnvägen en del av den mittnordiska
transportkorridoren för godstrafik som genererar trafik mellan Trondheim i Norge via
Östersund och Sundsvall vidare in i Finland. E45 sträcker sig från Göteborg i söder till
Karesuando i norr och är en viktig förbindelse i inlandet för person-och godstrafik. E14/E45
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går ihop mellan Brunflo och Östersunds tätorter och har en viktig funktion för näringslivets
transporter, turist- och besöksnäring och arbetspendling. Det är höga trafikflöden genom
Brunflo tätort. Detta leder till brister och problem i form av framkomlighet för alla
trafikantslag, bristande trafiksäkerhet och olika miljöstörningar.

Bild 2 Översiktskarta med aktuellt område markerat med en svart cirkel
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Enligt Länstransportplan 2014-2025 för Jämtlands län finns medel upptagna för
investeringar i förbifart Brunflo E14/E45, se bild 2. Det är också angeläget att åtgärda
nuvarande väg genom Brunflo som idag utgör en flaskhals på E14. Trafikverket har beslutat
att utreda en förbifart öster om Brunflo.
En förstudie för E14 längs sträckan Pilgrimstad – Lockne – Optand togs fram år 1998 av
dåvarande Vägverket. Sträckan för denna förstudie var ca 25 km lång från Pilgrimstad söder
om Brunflo och vidare genom Brunflo tätort och fram till Optand. Detta arbete fortsatte år
2001 när en vägutredning togs fram för samma sträcka. I dessa utredningar studerades
åtgärder för att förbättra vägens standard och höja trafiksäkerheten. Utredningsområdet i
dessa utredningar var snävare än vad utredningsområdet är för denna samrådshandling, se
bild 3. Arbetet avbröts efter arbetet med vägutredningen, och från vägutredningen redovisas
en vägkorridor öster om Brunflo samhälle som är av riksintresse för kommunikationer;
framtida vägnät. I detta område har vissa byggnationer inte kunnat komma till stånd på
grund av riksintresset. Riksintressekorridoren har funnits sedan början av 2000-talet.
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Bild 3. Redovisning av nuvarande utredningsområde samt den tidigare utredda korridoren

Detta projekt innebär att utreda möjligheterna för en förbifart av E14/E45 i området öster
om Brunflo. Utredningsområdet är beläget i Östersunds kommun, i samhället Brunflo som
finns i de södra delarna av kommunen, se bild 2. Förbifarten ska enligt beslut från
Trafikverket utredas som en mötesfri landsväg med skyltad hastighet 100 km/tim. Arbetet
med vägplanen påbörjades under hösten 2014. Vägplan status samrådsunderlag var på
remiss mars-april 2015 och med det som underlag fattade länsstyrelsen beslut om att
förslagen i vägplanen bedöms medför betydande miljöpåverkan. Därefter fortsatte arbetet
med att ta fram olika lokaliseringsalternativ, och denna handling har status
samrådshandling val av lokaliseringsalternativ. Handlingen planeras att skickas till
kommunen, allmänheten samt myndigheter för yttrande våren 2016. Efter genomförda
samråd tar Trafikverket ställning till vilket alternativ som ska ligga till grund för fortsatt
planläggning där planförslaget utformas samt en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
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Om ett förbifartsalternativ förordas som innebär påtaglig skada på ett annat riksintresse (tex
kulturmiljövården) kommer Trafikverket att lämna över till regeringen för ett avgörande om
vilket riksintresse som ska ges företräde , och i det fallet kan Trafikverket inte själva fatta
beslut om alternativ.

2.3.

Åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie föregår den lagstadgade planläggningsprocessen för
infrastrukturåtgärder och är en förberedande studie till en vägplan.
Åtgärdsvalsstudie Mittstråket - Från kust till kust (2014) berör E14 sträckan Sundsvall –
Östersund – Trondheim. Studien belyser alla fyra trafikslag (väg, järnväg, luftfart och
sjöfart) för personresor och godstransporter idag och i framtiden. Det övergripande målet
med studien är att ”Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande
transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden”.
Enligt åtgärdsvalsstudien är nuvarande vägstandard för person- och godstransporter på E14
mellan Pilgrimstad – Grytan bristande. Det har tagits fram ett antal åtgärdsförslag i
åtgärdsvalsstudien som är prioriterade enligt fyrstegsprincipen (se bild 4). Det
åtgärdsförslag som föreslås för E14/E45 vid Brunflo är inom steg 3 och steg 4 åtgärder som
konkretiseras i att förbifart Brunflo genomförs med vägåtgärder som medger en hastighet på
100 km/tim, och som innebär att vägen utformas som en 2+1 väg med bland annat
mötesseparering och säkrade sidoområden. Detta enligt beslut från Trafikverket.

2.3.1.

Fyrstegsprincipen

För val av åtgärder i detta projekt har fyrstegsprincipen tillämpats. Fyrstegsprincipen är en
metod för att hitta rätt omfattning av åtgärder för att lösa problem och brister i
transportsystemet. Enligt metoden analyseras åtgärder i fyra steg enligt bild 4.

Bild 4 Fyrstegsprincipen. (Källa: www.trafikverket.se)

Inom steg 1 föreslås åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt.
Inom steg 2 föreslås åtgärder som möjliggör att effektivare utnyttja det befintliga vägnätet.
Inom steg 3 ges förslag på olika förbättringsåtgärder och ombyggnader på befintlig sträcka.
Steg 4 genomförs om inte behoven kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det innebär större
åtgärder som investeringar i nya vägar eller större ombyggnadsåtgärder.
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Steg 1 och 2 åtgärder anses inte tillräckliga för att öka framkomligheten och förbättra
tillgängligheten på E14/E45 förbi Brunflo.
Trafikverket har beslutat att målstandard för vägen är 100 km/tim, mötesseparerad 2+1 väg.
Uppdraget innebär att föreslå åtgärder för en förbifart öster om Brunflo. Ett alternativ med
föreslagna åtgärder i befintlig sträckning ska också utredas, ett så kallat ”noll+ alternativ”
för att kunna se om nuvarande väg kan byggas om. Detta ”noll+ alternativ” förutsätter steg 3
åtgärder, medan förverkligandet av en förbifart öster om Brunflo innebär åtgärder enligt
steg 4.

2.4.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade 2015-06-24 att de åtgärder som vägplanen föreslår
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen fattade sitt beslut på det
samrådsunderlag som Trafikverket tagit fram, ”E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart
Brunflo”, daterad 2015-03-14. Länsstyrelsen pekar i sitt beslut på att det är ett omfattande
projekt som berör flera riksintressen, och att projektet ska genomföras i en känslig
naturmiljö med höga värden. Effekterna av projektets genomförande innebär betydande
miljöpåverkan.
Beslutet innebär att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas och fogas till
vägplanen. Beslutet leder även till att samrådskretsen utökas till att innefatta de statliga
myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda av
projektet. MKB-processen påbörjas redan vid utarbetningen av lokaliseringsalternativen.
MKB:n ska senare i processen tillsammans med planförslaget och den uppdaterade
samrådsredogörelsen godkännas av länsstyrelsen.

2.5.
2.5.1.

Ändamål och projektmål
Ändamål

Ändamålet med projektet är att uppnå det övergripande transportpolitiska målet (se avsnitt
2.6) genom att öka framkomligheten och förbättra tillgängligheten på E14/E45 förbi Brunflo
samt att uppfylla de arkitekturpolitiska målen och de miljömål som är aktuella för projektet.
Syftet med vägplanen är att klargöra förutsättningarna för att genomföra förbifart öster om
Brunflo med vägåtgärder som medger en hastighet på 100km/tim och en mötesseparerad
2+1-väg. Detta enligt beslut från Trafikverket.

2.5.2.

Projektmål

De åtgärder som studeras i vägplanen kommer i första hand att utvärderas mot
nedanstående projektmål.
• Att tillsammans med myndigheter och allmänhet arbeta fram en vägplan som kan vinna
laga kraft
• Arbeta fram kostnadseffektiva lösningar i projekteringen
• Utreda förutsättningarna för en förbifart med minimal störning för omgivningen.
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2.5.2.1.

Gestaltningsmål

Projektet ”E14/E45. Delen Lockne-Optand. Förbifart Brunflo” är utpekat av Trafikverket
Planering som ett projekt som ska ha en högre nivå på gestaltningskvaliteten än
normalprojektet. Projektets gestaltningskvalitet kommer att följas upp och bedömas av en
nationell grupp med specialister, dels med utgångspunkt i vägplanen (plan/beskrivning)
men även på resultatet, den färdiga väganläggningen.
Den huvudsakliga målsättningen är att utbyggnaden av vägen ska göra så gott eftermäle som
möjligt i landskapet. Genom att eftersträva vägarkitektonisk enkelhet och en lågmäld
gestaltning kan vägens påverkan på det omgivande landskapet minimeras.
Utformningen av vägutbyggnaden ska även ge trafikanten möjlighet att ta del av det
karaktäristiska odlingslandskapet kring Brunflo med vackra utblickar och landmärken.
Längs sträckan finns flera platser och vyer som kan tillföra trafikanten en positiv upplevelse
av det omgivande landskapet.
Vägens barriäreffekt kan inte undvikas men minimeras, såväl upplevelsemässigt som
funktionellt.
Målet med utformningen av det yttre rummet är att förankra vägen i landskapet så att en
tilltalande miljö skapas även för betraktaren vid sidan av vägen.

2.6.
2.6.1.

Övergripande mål och lagar
Transportpolitiska mål

Som grund för projektet ligger det övergripande transportpolitiska målet från 1998 ”att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet”. Våren 2009 förtydligades det övergripande
målet med två huvudmål; ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
Funktionsmål – Tillgänglighet
Funktionsmålet innebär att det ska skapas tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
vara hållbart utifrån säkerhet, miljö och hälsa.
Förutom de transportpolitiska målen är även de arkitekturpolitiska målen och de miljömål
som berörs av projektet. Miljömålen redovisas under avsnitt 2.6.3.
Arkitekturpolitiska mål
Riksdagen fastställde 1998 regeringens förslag ”Framtidsformer” (Prop. 1997/98:117), för
att främja god arkitektur och formgivning. Följande sex nationella mål har angivits av
regeringen för arkitektur och formgivning och är i tillämpliga delar aktuella för gestaltning
och markanvändning i vägars närområde:
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling.
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• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska
överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintlig miljö ska tas tillvara och förstärkas.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, design, formgivning och offentlig miljö ska
stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på ett
föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt
samarbete.
Aktuella problem och förutsättningar tillsammans med de övergripande målen ovan samt
eventuella lokala och regionala mål är grunden för att ta fram mål för detta projekt, se vidare
under avsnitt 2.4.2 Ändamål och projektmål.

2.6.2.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen
gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De används för att förebygga
eller åtgärda miljöproblem. De beskrivs närmare i miljöbalkens femte kapitel. En
miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller
vatten. Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, till
exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad
människan och naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå de
nationella miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv
inom EU:
• Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
• Luftkvalitetsförordning (2010:477)
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
• Förordning (2004:675) om omgivningsbuller
• Havsmiljöförordning (2010:1 341)
I detta projekt är följande miljökvalitetsnormer aktuella:

2.6.2.1.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet

Miljökvalitetsnormer för vatten används för att ge krav på vattnets kvalitet i flera olika
avseenden. Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks
som mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus. Utgångspunkten är att alla sjöar,
vattendrag och kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Grundvatten ska
uppnå god kvantitativ och kemisk status. För de vattenförekomster som ännu inte uppnått
god status tas åtgärdsprogram fram. I VISS; ”VattenInformationsSystem Sverige” finns
aktuell status samt miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster i Sverige.
Vattenförekomsterna i utredningsområdet ingår i Bottenhavets vattendistrikt.
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Grundvattenförekomsten Brunflo finns i de sydvästra delarna av utredningsområdet, se bild
5. Den kemiska statusen är otillfredsställande och det finns en risk att den inte uppnår god
status till år 2021. Den kvantitativa statusen är god.

Bild 5 Grundvattenförekomstens utbredning i grönt, (korridorerna syns i gult)

Utanför utredningsområdet finns ytvattenförekomsterna Storsjön och Locknesjön som tar
emot delar av avrinningen från utredningsområdet, se bild 5. Storsjön har idag en måttlig
ekologisk status och har fått tidsfrist till år 2021 för att komma tillrätta med sina problem.
Den kemiska statusen exklusive kvicksilver är god för båda vattenförekomsterna. Storsjön
har problem med främmande arter, kontinuitet och morfologiska förändringar (handlar om
fysisk påverkan i vattenförekomsten). Även Locknesjön har idag en måttlig ekologisk status
och har tidsfrist till år 2021. Locknesjön har problem med morfologiska förändringar och
kontinuitetsförändringar, till exempel rör det sig om vägtrummor som har en negativ effekt
på fiskarnas fria vandring.

2.6.2.2.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

I miljöbalkens 5:e kapitel och i förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft
regleras tillåtna halter i utomhusluft för ett antal ämnen. Överskridande av normers nivåer
för utomhusluft är generellt lokala och beror främst på höga trafikflöden eller tät
vedeldning.
Det finns brister gällande mätningar i tätortsluften i relation till miljökvalitetsnormerna. De
mätningar som gjorts har utförts i Östersund och enbart under vinterhalvåret, och det
saknas mätningar i gaturum under ett helt kalenderår. De längsta mätserierna för tätortsluft
i Jämtland är från Östersunds urbana bakgrund. Haltutvecklingen har varit nedåtgående för
såväl kvävedioxid, svaveldioxid och bensen.
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De mätningar som har utförts i Östersund indikerar att luften klarar miljökvalitetsnormerna
för samtliga ingående parametrar. De ämnen som varit aktuella för mätningarna är
kvävedioxid, bensen och partiklar (PM10). Enligt nomogram i Vägverkets publikation
2001:128 ger årsmedeldygnstrafiken på sträckan i kombination med gaturummets
utformning, inte upphov till att miljökvalitetsnormerna överskrids. Enligt samma
publikation ligger trafikmängden under de värden där mer detaljerade beräkningar behöver
övervägas.
Överlag har Jämtland låga halter av föroreningar i bakgrundsmiljön. Sot och partikelbundet
ammonium har dock ökat under senaste åren. Halterna av tungmetaller i luften i Jämtland
bedöms vara långt under de nedre värden som anges inom miljökvalitetsnormen.

2.6.2.3.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för buller är en så kallad målsättningsnorm som innebär att det finns
en skyldighet att genom att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram sträva efter att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Kartläggningen av
buller i Sverige har skett i olika faser med början i de folkrikaste kommunerna och vid de
högst trafikerade vägarna, järnvägarna och flygplatserna. Delar av nuvarande E14/E45
genom Brunflo är med i denna kartläggning, och resultatet finns redovisat hos Trafikverket.

2.6.3.

Miljömål

Det svenska miljömålsarbetet innehåller ett generationsmål, 16 miljömål och 24 etappmål,
se bild 6. Detta ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar
samhällsutveckling. Bedömningen av uppfyllelse av nationella miljömål är främst relevant
för storskaliga miljöeffekter på systemnivå.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en
generation för att miljömålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Definitionen av generationsmålet är: Det
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.

16

Bild 6 De svenska miljömålen (Källa: miljömål.se)

Miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det
finns även preciseringar av miljömålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det
löpande uppföljningsarbetet av målen. Etappmålen anger steg på vägen för att nå
generationsmålet och miljömålen. Etappmål har antagits av regeringen för miljömålet
”Begränsad klimatpåverkan”, samt inom områdena avfall, farliga ämnen, luftföroreningar
och biologisk mångfald.
De miljömål som bedömts vara relevanta för detta projekt är följande:
• Begränsad klimatpåverkan: ”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målen ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
Riksdagen har antagit en vision om att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av
växthusgaser, något som är en stor utmaning för hela samhället. Det innebär även att
transportsektorns nettoutsläpp av klimatgaser år 2050 bör vara nära noll.
Frisk luft: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas.”
Bara naturlig försurning: ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.”
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Ingen övergödning: ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Levande sjöar och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Grundvatten av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.”
Myllrande våtmarker: "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Levande skogar: ”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.”
Ett rikt odlingslandskap: ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
God bebyggd miljö: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.”
Ett rikt växt- och djurliv: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Länsstyrelsen i Jämtlands län arbetar med alla miljömål förutom Hav i balans. Sju av
miljömålen är extraprioriterade i det regionala arbetet och det är följande miljömål:
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• Levande sjöar och vattendrag
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
Östersunds kommun har ett miljömålsarbete för kommunens eget arbete. Det övergripande
miljöarbetet utgår ifrån Agenda-visionen som antogs år 2009. Utifrån visionen och den
årliga miljöredovisningen prioriterar kommunen ett antal miljöaspekter för kommande år
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och det är inom dessa områden kommunen avser att arbeta med att förbättra miljön. Från
2015 gäller följande övergripande mål:
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030: Det innebär att fossila
koldioxidutsläpp ska minska med 100 % och att energiförbrukningen ska minska med 20 %
jämfört med 2010.
I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker: Det innebär att planering och
genomförande av verksamheter inte ska öka befintliga eller skapa nya miljö- och
hälsoproblem. Arbetet med kemikalier som finns i varor som är i bruk och ska köpas in
prioriteras.

2.6.4.

Miljöbalken

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter och
öka miljöhänsynen. Hänsynsreglerna finns i miljöbalken, kapitel 2. Alla miljökrav som ställs
enligt miljöbalken bottnar i de allmänna hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna omfattar:
bevisbörderegeln, kunskapskravet, lokaliserings-, försiktighets-, produktvals-, hushållningsoch kretsloppsprinciperna, skälighetsregeln och skadeansvar. I projektet tillämpas
miljöbalken och därtill hörande eller samverkande lagstiftning.
Miljöbalken ska tillämpas så att:
• Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
• Den biologiska mångfalden bevaras
• En långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt tryggas
• Återanvändning och återvinning samt hushållning främjas så att kretslopp uppnås.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att
visa att de förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel
uppfylls. En vägutbyggnad omfattas av bestämmelserna i miljöbalken om hänsynsregler;
kapitel2, och hushållningsbestämmelser; kapitel 3. De allmänna hänsynsreglerna är
grundläggande för prövningen av tillåtlighet, godkännande och dispens, villkor och tillsyn.
De ligger även till grund för hur Trafikverket som verksamhetsutövare ska agera för att
minimera påverkan och främja en god hushållning.
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3. Avgränsningar och metoder
3.1.

Geografiska avgränsningar

Utredningsområdet för vägplanen är beläget i Östersunds kommun i samhället Brunflo, se
bild 7. Området börjar söder om cirkulationsplatsen i Brunflo där E45 och E14
sammanstrålar och sträcker sig ca 9 km norrut till i höjd med Optands flygplats. Området
sträcker sig enbart öster om Brunflo, inga alternativ söks väster om befintlig väg. Väster om
Brunflo samhälle ligger Storsjön, vilket avgränsar möjligheterna till en förbifart till
samhällets västra sida.
Den geografiska avgränsningen av utredningsområdet gäller det område inom vilka olika
alternativ söks.
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Bild 7 Redovisning av utredningsområdet

Influensområdet är större än vägplanens utredningsområde. Inom influensområdet kan de
föreslagna åtgärderna ge en viss påverkan till exempel genom att trafiken förändras på
kringliggande vägar. Exempel på miljöaspekter som har ett större influensområde än
projektets fysiska omfattning är boendemiljö, naturmiljö och vattenfrågor.
Influensområdets storlek kan vara olika stort beroende på vilken miljöaspekt som avses.
Vattenburna föreningar bedöms kunna påverka Storsjön och Locknesjön som båda ligger
utanför utredningsområdet. Buller och luftföroreningar kan även sprida sig utanför
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utredningsområdet och då orsaka störningar i ett större område än utredningsområdet. För
naturmiljön kan en förändrad markanvändning inom utredningsområdet även påverka
miljöer utanför området. Konsekvenserna inom influensområdet berörs endast på en
översiktlig nivå i detta skede.

3.2.

Avgränsning i tid

För bedömning av framtida trafiksituation och som dimensioneringsförutsättning har
prognosåret 2050 valts, vilket är omkring 20 år efter att vägen planeras att öppnas för trafik.
Detta är även det år som används för konsekvensbeskrivningarna i kapitel 6.

3.3.

Avgränsning av miljöaspekter

I en vägplan, inför val av lokaliseringsalternativ, ska arbetet med en MKB påbörjas.
Underlaget ska vara tillräckligt detaljerat för att möjliggöra en samlad bedömning av de
studerade alternativen, i det här fallet tre olika korridorer i nysträckning samt två alternativ
i befintlig sträckning. MKB-processen slutförs sedan för den vägkorridor som väljs och en
MKB tas fram som ska godkännas av länsstyrelsen.
Avgränsningen av miljöaspekter påbörjades i samrådsunderlaget. Följande miljöaspekter
har bedömts vara betydelsefulla för val av vägkorridor och är därför redovisade i
handlingen:
• Rekreation, friluftsliv och barriäreffekter
• Hushållning med mark- och vattenområden
• Kulturmiljö
• Naturmiljö och skyddade arter
• Buller
• Luftföroreningar
• Transporter med farligt gods
• Landskapsbilden
Detaljeringsgraden av redovisningen är anpassad till det aktuella lokaliseringsskedet.

3.4.

Metoder och underlag

Bullerberäkningarna: Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska
beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653). De ekvivalenta och
maximal ljudnivåerna från vägtrafiken har beräknats med hjälp av beräkningsprogrammet
SoundPlan version 7.3. Bullerberäkningarna är översiktliga, och ingen terrängmodell har
använts i beräkningarna dvs allt antas ligga på 0-höjd. I dagsläget har ingen inventering av
fastigheterna gjorts, varvid den maximala ljudnivån inte kommenteras i denna
samrådshandling.
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Naturvärdesinventeringen (NVI) gjordes enligt den svenska standarden, (SS 199000:2 014)
med ambitionsnivåerna NVI på fältnivå översikt för de trädbärande markerna, samt NVI på
fältnivå medel för äng- och betesmarker, våtmarker, vattendrag, åkermark och vägkanter.
Naturvärdesinventeringen har utförts med flera tillägg. För kalk- och hävdgynnade orkidéer
har en fördjupad artinventering utförts. Även objekt som omfattas av det generella
biotopskyddet har identifieras i inventeringen. Enetjärn Natur har utfört NVI-arbetet.
Trafikprognosmodell: För att bedöma förändringar i trafikvolymer för de tre olika
korridorerna har även Trafikverkets modellverktyg Sampers/Emme3 använts.
Beräkningarna är gjorda av M4-traffic.
Trafiksiffror för alla alternativ har prognostiserats för år 2050. Trafikprognosen har
beräknats utifrån Trafikverkets uppräkningstal (Publikation 2013:124, kapitel 2 och
trafikuppräkningstal för EVA 2010-2030-2050 och en sammanräkning i samråd med
Trafikverkets trafikanalytiker).
Kulturarvsanalysen och Steg 1 utredning:
Kulturarvsanalysen har utförts med dessa förbehåll:
• En översiktlig karaktärisering av området som lyfter fram områdets väsentliga
kulturhistoriska särdrag och speglar tidsdjupet från förhistoria till nutid.
• Redovisning av miljöer och objekt i området som har lagskydd och kulturhistoriska
värden på nationell, regional och lokal nivå.
• Redovisning av kända kulturmiljöer som är särskilt väsentliga för att områdets
kulturhistoriska karaktär ska bibehållas eller stärkas.
• Kulturhistoriska samband och funktioner ska redovisas.
• Arkeologisk bedömning av potential av okända fornlämningar i området, samt
kostnadsbedömning av arkeologiska insatser.
• Fornlämningar redovisade i relation till det förhistoriska landskapets utveckling, t ex
landhöjning. Särskilt känsliga fornlämningsmiljöer ska identifieras.
• Redovisning av landskapsutvecklingen under historisk tid framtill nutid. Redovisningen
ska bygga på bl a historisk kartanalys.
Arkeologisk steg 1-utredning har utförts med syfte att redovisa samtliga forn- och
kulturlämningar inom utredningsområdet. Den utfördes på så sätt att den kan fungera som
underlag för fortsatt planering av vägdragningen samt utgöra underlag för länsstyrelsen
kommande prövning enligt lagen om kulturminnen. I arbetet utfördes även en förberedelse
inför eventuell steg 2 utredning där aktuella platser har fotodokumenterats och beskrivits
avseende tillgänglighet för maskiner och behov av avverkning.
Båda utredningarna har utförts av Jamtli.
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I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samråden bedrivits, vilka
synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var
yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samråden finns i sin helhet. I
samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

1. Sammanfattning
Projektet avser genomförande av en förbifart av E14/E45 öster som Brunflo, Östersunds
kommun.
I inledningen av arbetet med vägplanen hölls ett samrådsmöte med Östersunds
kommun den 27 oktober 2014 och efter det har kontinuerliga möten med kommun
hållits. Samråd med länsstyrelsen har hållits 27 november 2014, 21 maj och 13 oktober
2015 hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Trafikverket tog fram ett samrådsunderlag daterat 2015-03-14. Under perioden 14 mars14 april 2015 var samrådsunderlaget ute på remiss, se avsnitt 3.5. Ett 80-tal yttranden
inkom från allmänhet, myndigheter mm. Flertalet av yttranden är negativa till projektet,
och anser att förbifarten kommer att förstöra värdefull jordbruksmark och leda till
negativa konsekvenser för miljön. De skriver även om sin oro för hur Brunflo ska
överleva som samhälle när genomfartstrafiken försvinner. De yttranden som inkom från
myndigheter var mer positiva men beskrev att stor hänsyn måste tas till omgivningarna
för att projektet ska bli bra.
Trafikverket bjöd in allmänheten till ett Öppet hus den 20:e maj 2015. Mötet var
välbesökt och många synpunkter kom in under mötet samt även efteråt.
2015-06-24 beslutade länsstyrelsen att de åtgärder som ingår i projektet kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Trafikverket bjöd in allmänheten till ett Öppet hus den 18:e november 2015 då de olika
korridorerna presenterades. Mötet var välbesökt och många synpunkter kom in under
mötet.
Samrådsredogörelsen för detta projekt uppdateras löpande under projektet då samråd
tagits och yttranden erhållits. Samtliga inkomna synpunkter och yttranden,
minnesanteckningar och protokoll finns diarieförda hos Trafikverket under
ärendenummer TRV2015/18314.
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2. Planläggningsbeskrivning
I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som
planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att
vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och
genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa
intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra
vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att
förvänta.
Med hjälp av planläggningsbeskrivningen får du information om hur projektet kommer
att planläggas och när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.
Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande
tillfällen: 2015-02-19, 2015-11-05 <Ange datum>.
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3. Samrådskets
Samrådskretsen utgörs av enskilda som är särskilt berörda, Östersunds kommun,
Länsstyrelsen i Jämtlands län och Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län.
Projektet antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed utökas samrådskretsen
till övriga statliga myndigheter vars verksamhetsområden berörs och även
organisationer som kan antas bli berörda.
Samråd i skedet vägplan status samrådsunderlag har genomförts med följande:


Brunflo hembygdsförening



Jordbruksverket



Lantbrukarnas riksförbund Jämtland



Länstrafiken i Jämtlands län



Länsstyrelsen i Jämtlands län



Naturskyddsföreningen Östersund



Näs hembygdsförening



Polismyndigheten Nord



Regional Kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län



Region Jämtland Härjedalen



Rennäringen



Riksantikvarieämbetet



Räddningstjänsten Jämtland



Skogsstyrelsen



SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)



Sveriges Åkeriföretag



Transportstyrelsen



Östersunds kommun
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4. Samråd
4.1 Samråd med Länsstyrelsen i Jämtland
4.1.1 Beslut om betydande miljöpåverkan, 2015-06-24
Länsstyrelsen beslutade att de åtgärder som ingår i projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan, det gäller oavsett vilket alternativ som kommer att väljas.
Bedömningen är att projektet är omfattande, berör flertalet riksintressen samt ska
genomföras i en i övrigt känslig naturmiljö med höga värden. Bedömningen är att mot
bakgrund av projektets omfattning, lokalisering och områdets karaktär, att effekterna av
projektets genomförande innebär betydande miljöpåverkan.

4.1.2 Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-14
Kulturmiljö: Samrådsunderlaget ger en bra bild av det nuvarande läget. Oavsett
alternativ bedömer kulturmiljöenheten att projektet kommer innebära en betydande
påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Den kulturarvsanalys som ska göras är av stor
vikt i det fortsatta arbetet. En dragning inom den östliga delen av utredningsområdet
bedöms vara att föredra.
Jordbruksmark: All jordbruksmark är skyddad enligt miljöbalken och får endast tas i
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen om inga andra
alternativ finns. Trafikverket bör föra ett resonemang kring detta i kommande
handlingar. Om jordbruksmark måste tas i anspråk bör intrånget minimeras och
produktionsytor bör inte skäras av eller delas.
Markföroreningar: Miljötekniska undersökningar bör genomföras inom aktuella delar
av utredningsområdet.
Miljöskydd – vatten: Privata vattentäkter inom utredningsområdet bör kartläggas och
projektets konsekvenser samt förslag på lösningar för dessa täkter bör redovisas i
kommande arbete.
Övrigt: Länsstyrelsen har i övrigt studerat samrådsunderlaget vad gäller skyddade
områden och arter, vattenverksamhet, riksintressen, buller, hälsa och säkerhet mm.
Länsstyrelsen anser att samrådsunderlaget håller en god kvalitet. Mer specifika
synpunkter kommer att lämnas i senare skeden i processen.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar länsstyrelsens kommentarer och
kommer att beakta det i det fortsatta arbetet. Trafikverket kommer att hålla en fortsatt
dialog med länsstyrelsen i arbetet med vägplanen.

4.1.3 Möten med länsstyrelsen
2015-10-13
Deltagare på mötet var förutom representanter från länsstyrelsen natur- och
kulturmiljöenheter även Enetjärn Natur och Jamtli som gjort natur- och
kulturutredningar åt TRV i utredningsområdet.
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Enetjärn Natur och Jamtli presenterade båda sina utförda inventeringar och sedan
presenterades de vägkorridorer som utreds i projektet. Under mötet försökte vi hitta de
vägsträckningar där påverkan på natur- och kulturmiljön ger upphov till minst skada.

2015-05-21
På mötet diskuterades bland annat kultur- och naturmiljön i området. En
kulturarvsanalys är beställd samt även en naturvärdesinventering och kommer att
utföras sommaren 2015. Länsstyrelsen tar gärna del av de utförda utredningarna sedan.
Trafikverket informerade om projektets tidplan. Trafikverket kommer lämna in en
begäran om beslut om betydande miljöpåverkan snart.

2014-11-27
Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jämtland hölls i form av ett fysiskt möte i
Östersund den 27 november 2014. Syftet med mötet var att informera om projektet och
inhämta synpunkter om projektet. På samrådsmötet deltog Trafikverket och konsulten
med fem personer och från länsstyrelsen deltog 13 tjänstemän. De synpunkter som kom
in från länsstyrelsen var följande:
Riksintressen: Riksintressen som berör samerna ligger utanför aktuellt
utredningsområde. Det är ändå viktigt att Sametinget är med som samrådspartner.
Riksintresse för värdefulla ämnen är för närvarande registrerat som ett punktobjekt men
avser en större yta. SGU och Naturvårdsverket ser över dessa punktobjekt. Det finns en
yta angivet i kommunens översiktsplan som länsstyrelsen anser är ett bra utgångsläge.
Kulturmiljö: Det finns mycket fornlämningar i området och det är troligt att det finns en
del okända fornlämningar i området. En kulturhistorisk utredning gjordes 1999 i
samband med den tidigare utredningen av förbifarten. Denna utredning täcker inte hela
utredningsområdet som det är idag. Arkeologin kommer att behöva kompletteras men
det kanske blir i senare skede då val av alternativ är gjort.
Naturmiljö: Länsstyrelsen anser att det ska göras en naturinventering, helst inom hela
utredningsområdet. Det är den kalkrika berggrunden i Brunflo som ger upphov till en
artrik och skyddsvärd flora med exempelvis orkidéer och speciellt Brunkulla som
förekommer inom området. Det kan bli aktuellt med dispens från
artskyddsförordningen om projektet kommer att beröra några skyddade arter.
Länsstyrelsens handläggningstid gällande hantering av dispenser ska tas i beaktning i
processen.
Kalkstensbrott: Brunflo är ett unikt område i Jämtland med brytning av kalksten.
Länsstyrelsen bevakar riksintresse för värdefulla ämnen men de aktiva kalkstensbrotten
får bevaka sina egna verksamheter. Man vet inte hur stor utbredningen av
kalkstensförekomsten är. Det finns olika färger av kalksten i detta område vilket är unikt
för Sverige. Det är även en ovanligt hög kvalitet på kalksten i detta område, med en
marmorliknande hårdhet. Det är viktigt att Trafikverket samråder med de aktiva
kalkstensbrotten och även med SGU.
Jordbruksmark: Länsstyrelsens inställning är att jordbruksmark inte ska tas i anspråk
men att det här kan vara svårt att undvika. Det är då viktigt att inte projektet försvårar
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för de som brukar marken. Det finns en nyligen framtagen rapport på länsstyrelsens
hemsida gällande deras syn på jordbruksmarken.
Landskapsbild: En viktig fråga är hur vägen förbi Brunflo kan anläggas så att det blir en
attraktiv väg för resenären. Det är viktigt för turistnäringen i hela länet att det blir en
vacker vägsträcka med fina rastplatser med utblickar över Storsjön och landskapet kring
Brunflo. Detta kommer att vara en viktig aspekt för länsstyrelsen. Vägen ska smälta in i
landskapet men den ska även vara tilltalande för de som färdas på vägen.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar hänsyn till det material som finns i den
gamla utredningen gällande kulturmiljön. Om projektet kommer att påverka
fornlämningar eller fornlämningsområden krävs länsstyrelsens tillstånd. En
kulturarvsanalys ska göras i hela utredningsområdet under våren 2015, och därefter görs
arkeologisk utredning steg 1.
En naturinventering ska genomföras i utredningsområdet. Miljöer som skyddas enligt
det generella biotopskyddet ska även inventeras i denna utredning. Naturinventeringen
ska även utreda behovet av och föreslå kompensationsåtgärder. Den artrika floran
kommer att redovisas i projektet. Om skyddade arter påverkas kommer dispens enligt
Artskyddsförordningen att sökas.
Trafikverket ska samråda med företagen för kalkstensbrotten och SGU. Trafikverket
kommer även att samråda med Sametinget under projektets gång.
Trafikverkets strävan är att så lite jordbruksmark som möjligt tas i anspråk. Det är dock
omöjligt att bygga förbifarten utan att jordbruksmark tas i anspråk. Trafikverket tar till
sig synpunkterna och ska försöka göra så lite påverkan som möjligt för de som brukar
marken.
För landskapsbilden bedöms konsekvenserna av en ny väg placerad i skogsmarkerna i de
östra delarna av utredningsområdet som mindre negativa än om vägen istället placeras i
jordbrukslandskapet på slätten. I det öppna landskapet bedöms konsekvenserna bli
mycket negativa.

4.2 Samråd med Östersunds kommun
Trafikverket har hållit regelbundna möten med kommunen i projektet.

4.2.1 Yttrande på samrådsunderlaget
Det inkom två yttranden från kommunen, daterade 2015-03-27 samt 2015-04-14. En
central fråga i projektet är hur förbifarten ska ansluta till kommunens gatunät - utifrån
trafikfunktion, miljö och ekonomiska aspekter. En väl fungerande anslutning har också
stor betydelse för att optimera vägsträckans nytta och därmed i slutändan projektets
lönsamhet. Kommunen förutsätter att man från projektets sida tar initiativ till
regelbunden dialog kring vägsträckningar, trafikplatser och andra viktiga frågor i
projektet.
Kommunen ser positivt på att en ny sträckning nu framställs som aktuell för
genomförande i en snar framtid. En flyttning av E14/E45 utanför Brunflo har stöd i
översiktsplanen som antogs 2013. En reducering av det totala trafikflödet genom
samhället och särskilt den närmast totala avlastningen av de genomgående
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godstransporterna som en förbifart skulle innebära ger mindre störningar och bättre
miljö i samhället, samtidigt som det i någon mån mjukar upp den trafikmässiga barriär
som idag delar samhället. Därmed förbättras tillgängligheten mellan Brunflos olika delar
och bostadsbyggande och annan positiv utveckling kan underlättas.
Östersunds kommun har en restriktiv hållning till att ta åkermark i bruk för annat än
jordbruksändamål, och den måste gälla också i detta fall. En noggrann anpassning av
vägens dragning, utformning och höjdsättning krävs därför om man ska lyckas begränsa
den negativa påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer sannolikt att krävas i
projektet.
Det finns anledning att mycket tydligare klarlägga de ekonomiska konsekvenserna för
handel och småföretagande i Brunflo centrum vid ett genomförande av förbifarten.
Andelen lokaltrafik är i Brunflo ganska stor och samhället blir långt ifrån bilfritt av en
förbifart. Strävan måste då givetvis vara att även den lokala trafiken i så stor
utsträckning som möjligt ska dra nytta av förbifarten och den tidsvinst den innebär. En
naturlig och bra koppling som är gen mellan förbifarten och samhällets gatunät är
mycket viktig.
En mer östlig och högre belägen sträckning skulle runda och undvika de mer känsliga
markerna och därmed inte påverka landskap och bevarandevärden lika mycket.
Nivåskillnaderna bör hanteras för att inte lutningarna och längden på backarna ska
avskräcka den tunga trafiken från att ta förbifarten.
Det större flödet kommer via E45 och inte E14. Detta bör beaktas i frågan om var E14
och E45 ska mötas söder om Brunflo.
Kommunen vill också i detta samråd understryka att det är viktigt att planeringen av en
förbifart inte får innebära att den viktiga sträckningen mellan Pilgrimstad och Brunflo
försvinner från planeringen. Det vore naturligt att skyndsamt bygga om den
olycksdrabbade delen av E14.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket utreder i det fortsatta arbetet hur en ny väg
kan anpassas på bästa sätt till omgivningen. Anslutningar och anpassningar till
omgivande gatunät är en viktig parameter i utformningen av förbifarten. Vi tittar på
flera olika alternativ i hela utredningsområdet, där ett mer östligt alternativ inte bedöms
påverka jordbruksmarken eller boendemiljön lika negativt som ett alternativ i dalgången
närmare samhället. I det fortsatta arbetet ingår även en översyn av nuvarande väg
genom Brunflo som ett alternativ.
Trafikverkets projekt är prioriterade i den nationella planen som regeringen tar fram.
Sträckan förbi Brunflo har ansetts mer angelägen att påbörja än övriga delsträckor. För
sträckan från Pilgrimsstad – Brunflo kommer det att påbörjas en åtgärdsvalsstudie som
är det första steget i Trafikverkets planeringsprocess.
Trafikverket ser positivt på att kommunen vill vara aktiva i det fortsatta arbetet med
vägplanen.
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4.2.2 Samrådsmöte 2014-10-27
Ett samrådsmöte hölls med Östersunds kommun den 27 oktober 2014 hos kommunen.
De som deltog på mötet var Trafikverket och konsulten samt fyra representanter från
Östersunds kommun. Mötet inleddes med en presentation av projektet och de tidigare
utredningar som är genomförda. Planläggningsprocessen för upprättande av en vägplan
redovisades också.
Det finns ett gammalt förslag från kommunen för en sträckning av en förbifart där
trafiken leds via en trafikplats vid Kyrkvägen. Kommunen har i dagsläget inga önskemål
om sträckningen eller utformningen på förbifarten.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket tar hänsyn till kommunens översiktsplan,
detaljplaner och eventuella planprogram inom utredningsområdet. Kommunen kommer
också att ges tillfälle att yttra sig i det fortsatta arbetet med vägplanen.

4.3 Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda
-

4.4 Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer
4.4.1 RAÄ, Riksantikvarieämbetet
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-03-23: Riksantikvarieämbetet avstår från att yttra
sig och hänvisar istället till Länsstyrelsen i Jämtlands län som representant för de
statliga kultur- och miljöintressena.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar detta.

4.4.2 Transportstyrelsen
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-07: E14/E45 ingår i TEN-T-vägnätet och
omfattas av bestämmelserna i vägsäkerhetslagen, där det finns krav på att en
trafiksäkerhetsanalys och en trafiksäkerhetsgranskning ska utföras innan en vägplan
kungörs. I övrigt avstår Transportstyrelsen att lämna synpunkter.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer uppfylla de krav som finns för
vägar inom TEN-T vägnätet innan vägplanen kungörs.

4.4.3 Sveriges Åkeriföretag
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-15: Ett verkställande av Förbifart Brunflo är
positivt för den tunga trafiken. Antalet tunga fordon genom Brunflo kommer att minska
drastiskt till enbart de tunga fordon som levererar gods till företag i centrala Brunflo.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar synpunkten.

4.4.4 SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Samråd 2015-11-03: Trafikverket bjöd in SGU samt länsstyrelsen till ett möte med
projektgruppen. Det som diskuterades var om vägprojektet kunde leda till en påtaglig
skada på riksintresset för värdefulla ämnen eller mineral som finns i Brunflo.
Riksintresset är inte avgränsat utan redovisas som ett punktobjekt öster om Brunflo.
SGU delade bedömningen som redovisades att inget av alternativen medför påtaglig
skada på riksintresset. De bedömda även att ingen ytterligare avgränsning av
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riksintresset behöver göras inför val av lokalisering eller fortsatt projektering. SGU
förordade alternativen i dalen som ansågs påverka kalkstensförekomsten minst.
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-03-30: SGU har gjort en del olika undersökningar
i området som Trafikverket kan få ta del av. Den isälvsavlagring som finns i den södra
delen av utredningsområdet har genom undersökningar visat sig ha ett begränsat djup
och därmed finns inget intresse för grundvattenutvinning. Denna jordartskartläggning
kan fås genom SGU.
SGU rekommenderar att Trafikverket gör en inventering av de brunnar som kan komma
att påverkas av en framtida vägbyggnad.
I samrådsunderlaget redovisas Östersunds kommuns tolkning av riksintresset för
mineralutvinning i området. Denna har i sin grund i SGUs inventering i området men
gränsdragningen är mycket översiktlig och kan inte användas utan en mer noggrann
bedömning.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar synpunkterna. Kontakt kommer att
tas med SGU för att ta del av deras underökningar.

4.4.5 Region Jämtland Härjedalen
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-09: Region Jämtland Härjedalen vill betona
vikten av att den planerade förbifarten kommer till stånd. Förbifarten är viktig för den
regionala utvecklingen. Den nu planerade förbifarten ses som ett första steg i en
förbättring av väg E 14 där även sträckan Lockne – Pilgrimstad ingår.
En mycket stor del av dagens genomfartstrafik alstras lokalt och det är därför viktigt att
så stor del av denna som möjligt kan ledas upp till förbifarten. Detta talar för att inte
förlägga förbifarten för långt österut. Självklart måste en ny förbifart i de centrala
delarna av utredningsområdet utformas med största möjliga hänsyn till bland annat
kultur- och naturmiljöerna där.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar synpunkterna. I det fortsatta
arbetet med vägplanen kommer förbifartens läge att studeras utifrån bl.a. trafik och
påverkan på miljön.

4.4.6 Polismyndigheten, polisregion Nord
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-15: Polismyndigheten vill redan i detta skede
påminna om vikten av att bygga en kontrollplats utefter den nya vägsträckningen. Vi
förutsätter att vi får vara med i diskussionerna om placering och utrustning.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar synpunkterna.

4.4.7 Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-15: Av Jämtlands totala areal består endast 2
% av åkermark och med en ökande befolkning där vi beräknas ha 9 miljarder människor
år 2045 kommer vi att behöva all jordbruksmark som vi har. LRF Jämtland anser att en
eventuell förbifart ej ska förläggas på åkermark och bidrar gärna med förslag efter
samråd på hur detta kan förhindras.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket noterar detta.
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4.4.8 Föreningen Förbifart Brunflo genom Karl-Erik Björklund
Yttrande på samrådsunderlaget 2015-04-14: Föreningen har lämnat in ett eget förslag
till en omdragning av E14 förbi Brunflo. Deras förslag som benämns förslag C handlar
om en ca 25 km lång förbifart från Anviken – Pilgrimstad till Optand.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket beaktar detta förslag i det fortsatta arbetet.
Detta projekt handlar dock enbart om en förbifart förbi Brunflo och föreningens förslag
berör en längre sträcka.

4.4.9 Samråd med Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län
2015-02-09: I Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalen även regional
kollektivtrafikmyndighet. Enligt regional kollektivtrafikmyndighet i Jämtlands län är det
lämpligt att samråd sker med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket kommer i fortsättningen att samråda med
den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4.4.10 Samråd med Länstrafiken i Jämtlands län
2014-11-25: Ett första samråd har förts med Länstrafiken i Jämtlands län per e-post
angående trafikering på aktuell sträckning. Länstrafik har svarat på frågor som statistik
per hållplats och riktning för åren 2013 och 2014. Nettbuss Stadsbussarna AB trafikerar
stadsbussarna och ansvarar för att hållplatserna är tillgänglighetsanpassade.
Enligt Länstrafiken i Jämtlands län delegeras de frågor som rör kollektivtrafiken från
Kollektivtrafikmyndigheten till dem.
Trafikverkets kommentar: Samråd kommer att ske i första hand via
Kollektivtrafikmyndigheten.

4.5 Samråd med allmänheten
4.5.1 Inkomna yttranden på samrådsunderlaget under perioden 2015-03-14 till
2015-04-14
Under samrådstiden inkom ett 60-tal yttranden från privatpersoner. Alla inkomna
yttrande finns diarieförda i sin helhet hos Trafikverket på diarienummer TRV
2015/18314. Här ges en sammanfattning av de inkomna yttrandena i skedet Vägplan –
samrådsunderlag:
 Miljö och markanvändning
Samrådsunderlaget visar på alla negativa effekter på miljön som en ny vägsträckning
kommer att innebära. Området kring Brunflo är ett populärt område för friluftsaktiviteter av olika slag, t.ex. hästridning, skidåkning och skoteråkning. Området besöks
regelbundet av många och är uppskattat på grund att lugnet och tystnaden. Är oroliga
att detta ska förstöras av en förbifart.
Förbifarten kommer att ge upphov till buller i tidigare tysta områden som då kommer
att minska i värde för rekreation och friluftsliv.
Jordbruksmarken är viktig att bevara.
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Trafikverkets kommentar: Konsekvenserna för miljön kommer att utredas i en
miljökonsekvensbeskrivning som ska godkännas av länsstyrelsen. Det kommer även att
utföras specifika utredningar vad gäller trafikbuller, naturmiljön samt kulturmiljön för
att utreda projektets påverkan och konsekvenserna för dessa aspekter. Påverkan på
friluftslivet kommer också utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Åtgärder för att
friluftslivet ska kunna fortleva i området kommer att föreslås, det kan röra sig om
passager som kan användas av skoterförare eller bullerskyddsåtgärder i områden som är
populära för friluftslivet.
Trafikverket ska även utreda hur vägen påverkar den nuvarande markanvändningen och
hur denna påverkan kan lösas på bästa sätt.
 Trafiksäkerhet och boendemiljö
Anser att den nuvarande vägen håller en tillräckligt hög trafikstandard som den är idag,
med få dödsolyckor. De anser även att en förbifart kommer att leda till försämrad
trafiksäkerhet för de som bor på landsbygden och ska ta sig till skolan,
idrottsanläggningar och andra målpunkter som finns i samhället.
Många har flyttat till Brunfloområdet för miljön och lugnet och för att kunna träna sin
hästar.
Har synpunkter på att byggandet av gång- och cykelvägen genom Brunflo endast kan bli
av om förbifarten byggs.
Ställer sig positiv till en förbifart öster om Brunflo och önskar att projektet nu äntligen
kan förverkligas. Som boende i centrala Brunflo vill vi ha en dräglig trafikmiljö med
möjlighet att cykla och gå på ett säkert sätt genom samhället.
Trafikverkets kommentar: Uppdraget som Trafikverket har är att utreda
möjligheten för en förbifart öster om samhället vilket leder till att den nuvarande vägen
genom Brunflo kan smalnas av och hastigheten sänkas och därmed kan gång- och
cykelvägar byggas längs vägen. I det fortsatta arbetet kommer dock nuvarande väg att
finnas med som ett alternativ som utreds vidare.
Påverkan på boendemiljön kommer att behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning
som kommer att tas fram.
 Samhället Brunflo
En förbifart kommer att innebära att samhället Brunflo helt kommer att försvinna. Det
finns idag flera restauranger, mataffärer och bensinstationer som inte kommer att
kunna finnas kvar när en förbifart byggs. Fastigheternas värde kommer att minska med
en motorväg utanför huset.
Trafikverkets kommentar: En förbifart kan som en konsekvens komma att påverka
verksamheter kring nuvarande väg negativt. Samhällsekonomiska beräkningar ska göras
i det fortsatta arbetet för att kunna se om projektet blir lönsamt utifrån ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
När det gäller näringsfastigheter och företag kan det förekomma fler kostnader att ta
hänsyn till än rena fastighetskostnader. Det kan vara allt ifrån avbrottskostnader till
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förändrade marknadsförutsättningar, som går under begreppet "annan skada". Dessa
skador ska dessutom värderas, förhandlas och ersättas.
Påverkan på enskilda fastigheter samt ersättningar kommer att utredas vidare i det
fortsatta arbetet med vägplanen. Utgångspunkten är att så många som möjligt ska
kunna bo kvar och fortsätta med sina verksamheter.
 Vägförslag
Det bästa vore att ta marken mellan väg och järnväg i anspråk och därmed få utrymme
att bredda befintlig väg och göra ordentliga gång- och cykelbanor. Två rondeller – en vid
järnvägsövergången och en i centrum skulle minska problemet att ta sig ut på vägen i
rusningstrafik och ytterligare en gångtunnel under väg och järnväg skulle också göra
trafiksituationen så mycket bättre i Brunflo. Vägen genom Brunflo bör förbättras
gällande trafiksäkerhet och tryggare gång- och cykelvägar, hastigheten bör om möjligt
höjas genom samhället. Vägen bör breddas och bullerplank sättas upp.
Anser att det vore lämpligt att lägga förbifarten där kraftledningen går idag, samt även
att använda vägen som går till Grytans läger för att undvika ytterligare intrång för
berörda fastighetsägare.
Anser att ett alternativ i dalgången strax öster om Brunflo samhälle skulle skära av
samhället och påverka deras boendemiljö negativt med ökat buller och minskad
trafiksäkerhet. Vägen kommer även att förstöra den jordbruksmark som finns i området.
Ett mer östligt alternativ i skogen anser de vara att föredra även om det bästa vore att
reparera och bygga ut den befintliga vägen genom Brunflo.
Trafikverkets kommentar: Trafikverket utreder i det fortsatta arbetet hur en ny väg
kan anpassas på bästa sätt till omgivningen. Vi tittar på flera olika alternativ i hela
utredningsområdet, där ett mer östligt alternativ inte bedöms påverka jordbruksmarken
eller boendemiljön lika negativt som ett alternativ i dalgången närmare samhället. I det
fortsatta arbetet ingår även en översyn av nuvarande väg genom Brunflo som ett
alternativ. Vi ska även utreda hur vägen påverkar den nuvarande markanvändningen
och hur denna påverkan kan lösas på bästa sätt.
Ett alternativ i anslutning till en befintlig kraftledningsgata innehåller en mängd
säkerhetsaspekter som måste beaktas. Kraftledningen bör i så fall markläggas om detta
alternativ ska vara genomförbart. Trafikverket tar med detta alternativ i det fortsatta
arbetet.
 Övriga synpunkter
Vill påpeka att informationen om projektet varit dålig, de boende har inte varit
medvetna om att projektet dragit igång. En ny väg kommer att förstöra mångas
boendemiljöer och många i bygden känner en stor oro för om detta projekt ska bli av
eller inte.
Trafikverkets kommentar: I detta skede i processen har informationen om
projektet annonserats i tidningen samt på Trafikverkets hemsida i enlighet med
Trafikverkets planeringsprocess. Samrådsunderlaget har även funnits tillgängligt på
några platser under samrådstiden. Längre fram i processen kommer samrådsmöten att
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hållas på orten. Inbjudan till dessa sker via tidningsannons och på Trafikverkets
hemsida, samt även brevledes till direkt berörda fastighetsägare.
Det går att följa projektets fortsatta process på Trafikverkets hemsida:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jamtland/E14_E45_Brunflo/
I den nationella transportplanen för åren 2014-2025 har regeringen avsatt medel för att
bygga en mötesfri landsväg öster om Brunflo. Syftet är att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten samt förbättra tätortsmiljön. Detta projekt har varit aktuellt i många år,
och avsikten är att projektet ska genomföras.

4.5.2 Synpunkter inkomna vid Öppet hus, 2015-05-20
Öppet hus hölls i IOGT-NTOs lokal i Brunflo den 20/5 2015, mellan kl.15-20. Inbjudan
skedde via annons i tidningen samt på Trafikverkets hemsida. Sammankomsten var
välbesökt med ca 100 besökande. Möjlighet fanns att lämna in synpunkter på plats eller i
efterhand. I samband med detta träffade Trv även några föreningar och markägare vid
enskilda möten.
Det inkom ett 40-tal yttranden som sammanfattas här. Alla inkomna yttrande finns
diarieförda i sin helhet hos Trafikverket på diarienummer TRV 2015/18314.
 Miljö och markanvändning
Det kommer att ske mycket viltolyckor om vägen anläggs uppe i skogen. Jakten kommer
även att bli lidande och det kommer inte bli möjligt att bedriva jakten med löshund.
Skogsskötseln samt friluftslivet kommer att bli lidande om vägen anläggs i skogen.
Jordbruket skulle drabbas allvarligt, många fastigheter kommer att delas vilket medför
stora problem för brukande och djurhållning. Anser att man ska värna om de lantbruk
som finns i bygden så att de kan vara kvar, den nya vägen bör läggas så att så lite
åkermark som möjligt påverkas. Gustavägen måste finnas kvar så att det går att ta sig till
samhället. Bönder vill ha ersättningsmark om det är så att mark tas i anspråk.
Det finns många markägare mellan Rissnavägen och Grytan som kommer att få den nya
vägen på sin mark. Vägen kommer säkert att förses med mitträcke – hur ska dessa ta sig
över vägen?
Anser att vägbygget skulle vara destruktivt för ett fungerande samhälle med kulturella
anor, och kalkstensindustrins råvara skulle även gå om intet.
Flera riksintressen och värdefulla natur- och kulturmiljöer skulle påverkas av en
förbifart. En förbifart skulle ge upphov till mer buller i ett tidigare ostört område.
Ovanför dagens E14 finns många djur, och en ny väg kan leda till att deras
vandringsvägar mm bryts. En ny väg bör förses med en viltövergång.
Trafikverkets kommentar: Om viltstängsel kan bli aktuellt för sträckan kommer att
utredas i det fortsatta arbetet.
Förbifarten kommer att förses med mitträcke, behovet för markägare att korsa vägen
kommer att tas hänsyn till och utredas vidare i det fortsatta arbetet.
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Frågor om ersättningsmark kommer att tas upp senare i processen när det blir aktuellt.
Frågor gällande kultur-, naturmiljö, buller och andra miljöaspekter kommer att utredas i
den kommande miljökonsekvensbeskrivningen, samt samrådas med länsstyrelsen.
 Trafiksäkerhet och boendemiljö
Köper inte argumentet att det skett många olyckor i Brunflo.
Vägarna från Vamsta, Lunne måste behållas så att barnen inte behöver korsa E14 för att
komma till skolan. Planeras det för några tunnlar eller broar för oskyddade trafikanter
över den nya vägen?
Vägen skulle leda till problem för barn och vuxna att ta sig till skola, fritids, bad, affärer
etc. Problem för hästintresserade som är aktiva vid ridskolorna. Projektet skulle även
hindra en utbyggnad av Brunflo tätort. Utsikten förstörs för dem som bor på gamla
landsvägen. Minskar möjligheter för skoteråkning, skidåkning och vandring i dalgången
öster om Brunflo. Förstöra möjligheterna för skol- och förskolebarn att göra utflykter i
området. Eventuellt hindra kalkstensverksamhetens utvidgning, störa kyrkan och
kyrkogårdens besökare.
Önskar att gång- och cykelvägarna ska byggas ut i Brunflo.
Trafikverkets kommentar: Underlaget till den olycksstatistik som presenteras i
samrådsunderlaget kommer från polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor. Det är
endast olyckor med personskador som har inrapporterats, ej plåtskador.
Under hösten intensifieras arbetet med olika korridorer vilket kommer att presenteras
för allmänheten vid ett kommande samrådsmöte. Förbifarten kommer att förses med
mitträcke och behovet för boende att korsa vägen kommer att utredas. Det fortsatta
arbetet kommer att visa behovet av planskilda korsningar för de oskyddade
trafikanterna, behovet kommer troligtvis att se olika ut i de olika korridorerna.
Som en del i projektet med en förbifart kommer nuvarande väg genom Brunflo att förses
med en gång- och cykelväg parallellt med vägen.
 Samhället Brunflo
Anser att en förbifart kommer leda till att Brunflo samhälle kommer att dö ut.
Företagare kommer att behöva säga upp folk och orten kommer att avbefolkas.
Den föreslagna förbifarten kommer att dela samhället i två delar.
Trafikverkets kommentar: En förbifart kan som en konsekvens komma att påverka
verksamheter kring nuvarande väg negativt. En förbifart kan även leda till att samhället
kan utvecklas med exempelvis fler bostadsområden i anslutning till nuvarande väg
genom Brunflo när trafiken minskar.
Vägens barriäreffekt för samhället och de boende i Brunflo kommer att utredas vidare
och passager ska föreslås där det finns behov, allt för att minska att vägen delar
samhället i två delar
 Vägförslag
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Flytta järnvägsövergången till Håkansta, och bygg istället flera tunnlar under vägen för
gående.
Önskar att den nya vägen byggs så långt in i skogen som möjligt.
Anser att den nuvarande vägen genom Brunflo ska rustas upp. Fler rondeller bör byggas
eller genom att använda obebyggd mark längs järnvägen. Detta skulle gynna affärer,
bensinstationer, restauranger mm som är beroende av genomfartstrafiken.
Anser att sträckningen bör läggas så nära samhället som möjligt, med hänsyn tagen till
boende, idrottsplats, kyrka mm. Anser att vägen där gör mest nytta för samhället och ger
upphov till minsta störningen för jordbruk, stenbrott, plantskola mm. Anser även att
intrånget blir mindre med en väg nära samhället. Det negativa med en förbifart är att det
skapas en ny barriär i Brunflo.
Anser att den tidigare utredda korridoren troligtvis är den bästa, såtillvida att man inte
kan börja en förbifart redan i Pilgrimsstad.
Ett alternativ är att istället dra vägen väster om Brunflo. Starta nere vid Anviks kurvan
och dra vägen över Marieby och sedan över till Frösön och därigenom nås Östersund
den vägen.
Jaktlaget vill inte ha någon ny väg ovanför nuvarande Lunnevägen då all jakt sker
närmast byn i och med att det är där djuren håller till.
Anser att den nya vägen ska dras från flygrakan och vidare söderut genom skogen. Ser
helst att det satsas på den nuvarande vägen istället.
Antingen en upprustning av nuvarande väg genom Brunflo eller sträckningen Häggdalen
– Åkre – Lindalen.
Trafikverkets kommentar: Trafikverkets projekt är prioriterade i den nationella
planen som regeringen tar fram. Sträckan förbi Brunflo har ansetts mer angelägen att
påbörja än övriga delsträckor. För sträckan från Pilgrimsstad – Brunflo kommer det att
påbörjas en åtgärdsvalsstudie som är det första steget i Trafikverkets planeringsprocess.
De förslag som kommit in kommer att utredas i det fortsatta arbetet med Val av
lokalisering som påbörjas hösten 2015.

4.5.3 Synpunkter inkomna vid Öppet hus, 2015-11-18
Öppet hus hölls i IOGT-NTOs lokal i Brunflo den 18/11, mellan kl.15-20. Inbjudan
skedde via annons i tidningen samt på Trafikverkets hemsida. Sammankomsten var
välbesökt med ca 200 besökande. Möjlighet fanns att lämna in synpunkter på plats eller
i efterhand. Vid mötet presenterade Trafikverket de fyra olika korridorerna som är
aktuella för en förbifart. Grön, gul, röd och lila alternativ. Det gröna och det gula
alternativet kallas för skogsalternativ då de går längst österut och rött och lila alternativ
kallas för dalalternativ då de går i mitten av utredningsområdet.
Det inkom ett 30-tal yttranden som sammanfattas här. Alla inkomna yttrande finns
diarieförda i sin helhet hos Trafikverket på diarienummer TRV 2015/18314.
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Flera av de inkomna yttrandena efterfrågade bättre information från TRV
fortsättningsvis tex genom brevutskick istället för annons i tidningen.
Enligt de som förespråkade en förbifart oavsett alternativ så fanns det förhoppningar om
förbättringar av vägen genom samhället och en förbättrad boendemiljö i anslutning till
nuvarande E14/E45. Flera önskade att Trafikverket skulle fatta ett beslut i projektet då
det varit ett långdraget projekt.
 Upprusta befintlig väg
Många yttranden förordade en upprustning av den befintliga vägen genom Brunflo.
Synpunkterna som lämnades in handlade tex om byggande av planskilda korsningar och
cirkulationsplatser för att på så sätt förbättra trafiksituationen i samhället. Många anser
att en förbifart ger en liten tidsvinst och att alla i centrum blir förlorare då trafiken
flyttas.
Några yttranden ansåg att vägen skulle byggas längs med järnvägen genom Brunflo,
husen mellan järnvägen och vägen skulle då behöva lösas in för att möjliggöra en
breddning av vägen.
 Skogsalternativ
Flera yttranden förordade det gröna alternativet. Det beskrevs av några som alternativet
för framtiden som ger Brunflo möjlighet att växa. Inget yttrande förordade det gula
alternativet.
Ett par yttranden beskrev en lösning med en ny bro för E45 över järnvägen längre
söderut än där den går idag. Det skulle leda till en förbättring av anslutningen till det
gröna alternativet.
Det gröna alternativet ansågs enligt de inlämnande yttrandena vara bäst av
förbifartsalternativen då det ej stör bebyggelsen i så hög grad, samt ej heller åkermarken
eller de utpekade miljövärdena.
 Dalalternativ
Flera yttranden ansåg att alternativen i dalen var bäst då kopplingen till Brunflo var
tydligast och att vägen då skulle komma att användas av flest resenärer. Yttrandena
ansåg att det var viktigt att förbifarten anpassades till de miljöintressen som finns i
området.
Ett yttrande önskade att det skulle finnas möjligheter för etablering av verksamheter i
anknytning till förbifarten.
Att det var viktigt med en påfart i Brunflo var det flera som skrev om i sina yttranden.
Ett yttrande ansåg att korridoren skulle passera nedanför ställverket.
 Egna alternativ
Några av de inkomna yttrandena lämnade redovisningar av egna vägkorridorer:
Ett av dessa var en variant som låg längre österut med en fortsatt koppling av E14 till
Pilgrimstad med en anslutning på nuvarande E14 vid Grytans skjutfält.
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Ett annat alternativ som kom in var en variant av dalalternativen men med en korridor
närmare samhället, och med en uppfart via Gränsvägen. Korridoren skulle passera
väster om ställverket.
Ett tredje alternativ var en variant där vägen skulle gå via Rissnavägen, fortsatt på en
skogsbilväg upp till Rödberget för att sedan ansluta till E14 via Optands flygfält

Trafikverkets kommentar: Arbetet drivs nu vidare med de korridorer som tagits
fram. En anslutning till samhället via Kyrkvägen och även Gränsvägen har utretts i
arbetet. Angående etableringsmöjligheter i anslutning till förbifarten så är det en fråga
som kommunen får beakta.
Flera olika utredningar gällande exempelvis miljö, buller och geoteknik görs i de olika
korridorerna och materialet sammanställs sedan i samrådshandlingen ”Val av
lokalisering” som kommer att presenteras under våren 2015. Kostnader för de olika
alternativen ska även tas fram. I handlingen görs en samlad bedömning gällande de
olika korridorernas konsekvenser på miljön, trafiksäkerheten, ekonomiska aspekter mm.
Med stöd av detta kommer sedan Trafikverket att fatta beslut om vilken korridor som de
väljer att arbeta vidare med. Vad som händer i projektet kan ses på Trafikverkets
hemsida:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jamtland/projekt-i-jamtlands-lan/e14e45brunflo/e14e45-lockne-optand-forbi-brunflo/
I detta skede i processen har inbjudan till Öppet hus annonserats i tidningen samt på
Trafikverkets hemsida i enlighet med Trafikverkets planeringsprocess. Längre fram i
processen kommer samrådsmöten att hållas på orten. Inbjudan till dessa sker via
tidningsannons och på Trafikverkets hemsida, samt även brevledes till direkt berörda
fastighetsägare.
Synpunkter kan lämnas till Trafikverket under hela processen, dessa beaktas oavsett när
de kommer in till TRV, men möjligheten att påverka är större ju tidigare i processen
man lämnar in synpunkter.

Ulrika Sundgren
projektledare

20

Underlag
2014-11-27

Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen i Jämtlands län

2014-10-27

Minnesanteckningar från möte med Östersunds kommun

2015-01-15

E-post från Länstrafiken i Jämtlands län

2015-02-11

E-post från Kollektivtrafikmyndigheten i Jämtlands län

2015-05-21

Minnesanteckningar från möte med Länsstyrelsen i Jämtlands län

2015-05-22

Yttranden i samband med Öppet hus 2015-05-22

2015-06-24

Länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan

2015-10-13

Minnesanteckningar från möte med länsstyrelsen, Enetjärn Natur, Jamtli

2015-11-03

Mötesanteckningar från möte med SGU

2015-11-18

Yttranden i samband med Öppet hus 2015-11-18

Yttrande på samrådsunderlaget:
2015-03-23

Riksantikvarieämbetet

2015-03-27

Östersunds kommun

2015-03-30

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

2015-04-07

Transportstyrelsen

2015-04-14

Länsstyrelsen i Jämtlands län

2015-04-14

Föreningen Förbifart Brunflo

2015-04-14

Sveriges Åkeriföretag

2015-04-14

Östersunds kommun, politisk komplettering

2015-04-15

Lantbrukarnas Riksförbund

2015-04-15

Polismyndigheten Nord

2015-04-19

Region Jämtland Härjedalen

2015-03-14 - 2015-04-14

Allmänheten
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www.trafikverket.se
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Förbifart Brunflo
• Samrådshandling på remiss fram till den 29 april 2016 – förlängd
remisstid till juni 2016
• Tre alternativa sträckningar förbi Brunflo
• Två alternativ ”Dalen” utifrån tidigare planerad sträckning
• Ett alternativ ”Skogen grön öst” längre från samhället

• Samt ”0+ Alternativ” med mindre åtgärder efter nuvarande sträckning
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Det handlar inte bara om en Förbifart för resenärer på E14-E45
Hur fångar vi upp den lokalt genererade trafiken ??

Alternativ ”Dalen röd öst”
7,9 km. Cirka 6 300 fordon. Andel tung trafik cirka 17 %
Fördelar
Kortare än ”Skogen” och därmed billigare
Kortare än ”Skogen” och därmed mer restidsvinster
Möjligt att ansluta trafik från samhället via Kyrkvägen eller Gränsvägen
Ger större överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen

Nackdelar
Tar mer jordbruksmark i anspråk än ”Skogen”
Stor påverkan på kulturmiljön
Flera bostadsfastigheter tas i anspråk
Anslutningsvägarna ger mer trafik och störningar på deras närområden
Trafikplatserna för anslutningsvägarna tar mark i anspråk med ytterligare störningar på kulturmiljön

Alternativ ”Dalen lila väst”
7,2 km. Cirka 6 300 fordon. Andel tung trafik cirka 17 %. Alternativet motsvarar tidigare
vägutredning.

Fördelar
Kortare än ”Skogen” och därmed billigare
Kortare än ”Skogen” och därmed mer restidsvinster
Ännu något kortare än ”Dalen röd öst”
Möjligt att ansluta trafik från samhället via Kyrkvägen eller Gränsvägen
Ger större överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen

Nackdelar
Tar mer jordbruksmark i anspråk än ”Skogen”
Stor påverkan på kulturmiljön
Flera (flest) bostadsfastigheter tas i anspråk
Anslutningsvägarna ger mer trafik och störningar i deras närområden
Trafikplatserna för anslutningsvägarna tar mark i anspråk med ytterligare störningar på kulturmiljön

Alternativ ”Skogen, grön öst”
8,5 km. Cirka 5 000 fordon. Andel tung trafik cirka 22 %
Fördelar
Tar mindre jordbruksmark i anspråk än ”Dalen”
Tar färre bostadsfastigheter i anspråk än ”Dalen”
Mindre påverkan på kulturmiljön är ”Dalen”
Mindre bullerstörningar än ”Dalen”

Nackdelar
Längre än ”Dalen” och därmed dyrare
Längre än ”Dalen” och därmed mindre restidsvinster
Inte möjligt att ansluta trafik från Brunflo samhälle upp på vägen
Ger mindre överflyttning av den lokala trafiken upp på den nya vägen
Störst lutning, dock högst 3 % genom omfattande ”skärningar” terrängen

Alternativ ”0+”
Detta alternativ anges inte som ett valbart alternativ i samrådshandlingen
Om ingen förbifart byggs kommer trafikmängden genom Brunflo vara cirka
13 000 fordon per dygn där cirka 10 % är tung trafik
Problem för oskyddade trafikanter
Vägen fortsätter vara en stor barriär i samhället som är svår att korsa
Åtgärder efter nuvarande sträckning behövs – och särskilt om ingen förbifart
byggs!

Vad händer sen?
• Efter samrådstiden sammanställning av synpunkter, framtagande av samhällsekonomisk kalkyl, klimatkalkyl
och samlad effektbedömning
• Utifrån underlaget ovan fattar Trafikverket beslut om alternativ (”korridor”) hösten 2016
• Arbetet med vägplan fortsätter för det valda alternativet
• Granskning (utställning) av vägplan 2017
• Fastställd vägplan 2018
• Möjlig byggstart 2020

Samtidigt….
Samtidigt som den fysiska planeringen fortsätter ska den ekonomiska planen
”Nationell plan för transportsystemet” revideras
Nu gällande plan avser perioden 2014 - 2025
Medel för förbifart Brunflo finns med i nu gällande nationell plan
Ny plan ska tas fram för perioden 2018 – 2029
Kommer medel för förbifart Brunflo (utifrån valt alternativ) att rymmas i
kommande plan för perioden 2018 – 2029?
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N2016/02666/ITP

Näringsdepartementet
Enheten för if-politik
Sofia Knapp
Telefon 08-405 39 74

Remiss av del betänkande Som ett brev på posten. Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Remissinstanser:

1.

Datainspektionen

2.

Domstolsverket

3.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

4.

Polismyndigheten

5.

säkerhetspolisen

6.

Försäkringskassan

7.

Myndigheten för delaktighet

8.

Pensionsmyndigheten

9.

Socialstyrelsen

10. Länsstyrelsen i Norrbottens län
11. Länsstyrelsen i Jämtlands län
12. Länsstyrelsen i Värmlands län
13. skatteverket
14. Bolagsverket
15. Konkurrensverket
16. Lantmäteriet
17. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
18. Regelrådet
19. Post och telestyrelsen
20. Tillväxtverket
21. Myndigheten för press, radio och tv
22. Valmyndigheten
23. Arbetsförmedlingen
24. Sveriges Kommuner och Landsting
25. Småkom
26. Tornelilla kommun
27. Mora kommun
28. Ljusdals kommun
29. Härjedalens kommun

Postadress

103 33

Telefonväxel

08-405 10 00

Slackholm

Bes6ksadress
M�ster Samuelsgatan

70

Telefax

08-411 36 16

E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
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30. Krokoms kommun
31. Motala kommun
32. Jönköpings kommun
33. Lekebergs kommun
34. Jokkmokks kommun
35. Kiruna kommun
36. Pajala kommun
37. Torsby kommun
38. Storumans kommun
39. Åsele kommun
40. Härnösands kommun
41. Sollefteå kommun
42. Kramfors kommun
43. Värnamo kommun
44. Malmö kommun
45. Botkyrka kommun
46. Öckerö kommun
47. Dals-Eds kommun
48. Karlskrona kommun
49. Höörs kommun
50. Gnesta kommun
51. Ljungby kommun
52. Mönsterås kommun
53. Laholms kommun
54. Enköpings kommun
55. Köpings kommun
56. Stockholms läns landsting
57. Gotlands kommun
58. Västra Götalands läns landsting
59. Östergötlands läns landsting
60. Västerbottens läns landsting
61. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
62. Föreningen Svenskt Näringsliv
63. Företagarna
64. Svenska Bankföreningen
65. Svensk Försäkring
66. Privattandläkarna
67. Sveriges Tandläkarförbund
68. Tandteknikerförbundet
69. Sveriges Apoteksförening
70. Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva
71. Handikappförbunden
72. Lika Unika
73. Pensionärernas riksorganisation, PRO
74. SPF Seniorerna
75. Facket för Service och Kommunikation, SEKO
76. Statstjänstemannaförbundet, ST
77. Fria Postoperatörers Förbund, FPF
78. Postnord AB
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79. Bring Citymail Sweden AB
80. UPS
81. DB Schenker AB
82. 21 Grams
83. Mailworld AB
84. Svensk Direktreklam AB
85. Tidningsutgivarna, TU
86. Morgontidig distribution, MTD
87. Västsvensk Tidningsdistribution, VTD
88. Norrköpings Tidningars Media AB, NTM
89.DHL
90. Grafiska Företagen
91. Amapola Flyg AB
92. Schibsted Media Group
93. Bonnier AB
94. Mittmedia AB
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31
augusti 2016. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk

form via e-post till n.regis r rator@regeringskansliet.se och
n.remisser@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Vi skulle
uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan
snedstreck), N2016_02666_ITP, följt av remissinstansens namn.
Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i
betänkandet. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer
N2016/02666/ITP.
Regeringen har givit Post- och telestyrelsen i uppdrag att beräkna
kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två
arbetsdagar (N2016/03123/ITP). Uppdraget ska redovisas den 30 juni
2016. Denna remiss kommer då att kompletteras med ett utskick av
Post- och telestyrelsens redovisning av kostnadsbasen och sista
svarsdatum kommer även här att vara den 31 augusti 2016.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Frågor under remisstiden kan ställas till Sofia Knapp, e-post
sofia.knapp@regeringskansliet.se och telefonnummer 08-405 39 74.
Önskas ett fysiskt exemplar av remissen, vänligen kontakta
Maria Solberg, e-post maria.solberg@regeringskansliet.se,
telefon 08-405 21 13.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens
promemoria

Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan

laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Med vänlig hälsning

��� i/
Lena Hägglöf

Departementsråd
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Regeringen beslutade den 13 augusti 2015 att tillkalla en särskild
utredare med uppgift att se över postlagstiftningen. Utredaren ska i ett
delbetänkande analysera behovet av postförordningens (2010:1049)
reglering av övernattbefordran (6 §) och prisreglering (9 §) samt
utarbeta nödvändiga författningsförslag. Genom tilläggsdirektiv
beslutade den 26 november 2015 (dir. 2015:124) har utredningsuppdraget i denna del förlängts till den 31 mars 2016 och i sin
helhet till den 31 augusti 2016.
Till utredare förordnades från och med den 13 augusti 2015
regionrådet Kristina Jonäng. Som experter förordnades från och
med den 6 oktober 2015 universitetslektor Peter Andersson,
avdelningschef Sten Selander, departementssekreterare Sofia Knapp,
analytiker Peter Malmsten, sakkunnig Karin Morild, kanslirådet
Erik Murray, handläggare Else-Marie Norin, rättssakkunnig
Tobias Rydin och departementssekreterare Eva Sörell. Sekreterare åt
utredningen har från och med den 1 oktober 2015 varit analytiker
Emma Maraschin och verksjurist Sofie Sandell. Utredningen har
antagit namnet 2015 års postlagsutredning.
Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet Som ett brev
på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle,
SOU 2016:27.
Stockholm i april 2016
Kristina Jonäng
/Emma Maraschin
Sofie Sandell
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Inledning
I takt med att användarnas kommunikationsmönster förändras
minskar brevvolymerna. Dagens regler för övernattbefordran och
pristak infördes för snart två decennier sedan då förutsättningarna
för snabb digital kommunikation inte var desamma som i dag. Utredningens mål är därför att utforma regler som säkerställer att det
finns en samhällsomfattande posttjänst över hela landet som tillhandahålls till rimliga priser, utan statsstöd. Kraven på den postoperatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska vara proportionerliga samtidigt som de ska svara mot
användarnas framtida behov.
Utredningen föreslår därför att kravet på övernattbefordran i
den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst för brevbefordran där minst 95 procent av breven ska ha
delats ut senast den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.
Förslaget ska säkerställa att det även framöver finns en samhällsomfattande posttjänst som på ett effektivt sätt möter samhällets
behov av att skicka brev.
Portohöjningar för brev upp till 250 g som postas med den nya
tjänsten ska begränsas av ett pristak som ska kunna anpassas till de
förväntade volymnedgångarna. Genom förslaget kommer portoregleringen även fortsättningsvis att garantera en bastjänst till ett
normalporto för de användare som skickar brev.
Utredningen vill med förslagen bibehålla brevets värde som en
symbol för ett leveranssäkert kommunikationssätt – som ett brev
på posten.
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Uppdraget
Utredningens uppdrag i denna första del har huvudsakligen bestått
av följande delar.
 Bedöma vilka grupper i samhället som har behov av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten och särskilt analysera och bedöma behovet av posttjänster i olika typer av gles- och landsbygder.
 Beskriva konsekvenserna av en eventuell avveckling av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten och föreslå hur en alternativ posttjänst, tillhandahållen
på marknadsmässiga villkor för övernattbefordrad post, skulle
kunna se ut. Därutöver bedöma hur basnivån för den gränsöverskridande posten ska kunna upprätthållas och i analysen väga in
att det finns olika förutsättningar i olika delar av landet.
 Utreda den nuvarande pristaksregleringen enligt postförordningen (2010:1049) och då särskilt analysera effekterna av prisregleringen i 3 kap. 2 § postlagen (2010:1045).
 Undersöka om det fortfarande finns grupper i samhället som
inte har något alternativ till Postnord Group AB (Postnord)och
därmed behöver skyddas av ett pristak och om så är fallet föreslå
en ändamålsenlig konstruktion av ett pristak.
 Beskriva konsekvenserna av en eventuell avveckling av pristaket,
analysera marknadssituationen och möjligheterna för konkurrerande företag att träda in och uthålligt verka på marknaden.
 Utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Gällande rätt
I 3 kap. 1 § postlagen finns en beskrivning av den samhällsomfattande posttjänstens omfattning och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om bland annat krav på befordringstider. Regeringen har i
6 § postförordningen bestämt att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla kravet att minst 85 procent av de brev som
lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste inlämnings12

SOU 2016:27

Sammanfattning

tid ska ha delats ut inom landet påföljande arbetsdag, oavsett var i
landet de har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats
ut inom tre påföljande arbetsdagar. Kraven på hur många brev som
ska ha delats ut har anpassats utifrån kostnader, kunders betalningsvilja, Sveriges geografi och klimat samt efter den basnivå som
krävs för gränsöverskridande post enligt postdirektivet.
Regeringen har även utnyttjat sitt bemyndigande i 3 kap. 3 §
postlagen att meddela föreskrifter om att priser för tjänster som
ingår i postverksamhet och som omfattas av den samhällsomfattande
posttjänsten inte får överstiga vissa nivåer. Enligt 9 § postförordningen får den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst
per kalenderår inte höja priser för inrikes befordran av enstaka postförsändelser som anges i 6 § första stycket och som väger högst
500 g, mer än förändringen i konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan. Avsikten med detta
pristak är att, tillsammans med bestämmelsen om rimliga priser för
den samhällsomfattande posttjänsten, skydda postkunder som inte
har något alternativ till Postnord från alltför höga portokostnader
vid befordran av enstaka försändelser.
Postlagens bestämmelser om prissättning för den samhällsomfattande posttjänsten finns i 3 kap. 2 § postlagen. Enligt regleringen ska
prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten vara öppen
för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad, samt främja
ett effektivt tillhandahållande av tjänsten.

Tvådagarsbefordran med hög tillförlitlighet
En övervägande del av de brev som i dag kan upplevas som brådskande kommer i framtiden skickas digitalt. Utredningen har tagit
del av en undersökning som Post- och telestyrelsen har låtit genomföra avseende behov av övernattbefordran hos privatpersoner och
småföretagare. Utredningen har även låtit intervjua företrädare för
ett flertal organisationer och offentliga aktörer om deras behov när
det gäller brev- och postbefordran. Undersökningarna visar att det
i många fall inte är avgörande för användarna att breven kommer
fram övernatt i stället för efter två eller ibland tre dagar. En reglerad övernattbefordran är därför inte längre befogad. Det finns dock
ett fortsatt generellt behov av brevbefordran varför det även i fort-
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sättningen är nödvändigt med en reglering av nationell befordran av
brev. Utredningen föreslår att ett krav på tvådagarsbefordran av
brev införs som en bastjänst i den samhällsomfattande posttjänsten
och att övernattbefordranskravet tas bort.
Det har under utredningsarbetet framkommit att det som användarna av brevtjänster sätter stort värde på är att veta när breven
senast kommer fram. Dagens krav på att 85 procent av de övernattbefordrade breven ska ha delats ut påföljande arbetsdag bör
därför höjas. För att säkra brevtjänstens kvalitet på lång sikt föreslår utredningen att 95 procent av de brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar. Kvalitetskravet ska gälla i hela landet oavsett var brevet har postats.
Användarnas behov kommer därmed att kunna säkerställas även
i framtiden samtidigt som postoperatören undviker de extra kostnader som kravet på övernattbefordran innebär och som i allt mindre
grad efterfrågas.

Kvalitetskrav för den gränsöverskridande posten
Utredningen föreslår även en särskild reglering av kvalitetskrav för
de gränsöverskridande postförsändelserna inom Europeiska unionen
för att uppfylla kraven som ställs på Sverige i postdirektivet. Sverige
saknar i dag ett sådant krav. För att regleringsmässigt säkerställa att
Sverige lever upp till postdirektivets krav som avser gränsöverskridande postbefordran är det, enligt utredningens mening, lämpligt att ha en särskild reglering kring de gränsöverskridande postförsändelserna när kvalitetskravet på övernattbefordran tas bort.
Kravet avgränsas till försändelser upp till 2 kg och gäller de försändelser som har skickats för postbefordran inom den snabbaste
normalkategorin. Kvalitetskraven är i nivå med de krav som finns i
postdirektivets bilaga II vilket innebär att minst 85 procent av försändelserna ska ha delats ut senast den tredje arbetsdagen räknat
från inlämningsdagen och minst 97 procent senast den femte arbetsdagen från inlämningsdagen. Något särskilt nationellt uppföljningskrav för den gränsöverskridande posten föreslås inte utan uppföljningen görs liksom tidigare av International Post Corporation.
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Ett ändamålsenligt pristak
Syftet med och behovet av ett pristak kan förändras över tid. Det nuvarande pristaket, som omfattar alla enstaka brev upp till 500 g som
lämnats in för övernattbefordran, infördes 1998. Det huvudsakliga
syftet var att skydda konsumenter mot överpriser. Regeringen ville
framför allt säkerställa rimliga priser för de konsumenter som saknade alternativ till Posten AB (dagens Postnord Group AB). Ett
annat viktigt syfte med pristaket var att motverka korssubventionering mellan Postnords ej konkurrensutsatta och konkurrensutsatta
posttjänster.
Utredningen har låtit undersöka dels privatpersoners prioriteringar vid brevbefordran, dels utvalda gruppers tillgång till och
intresse av digitala alternativ. Syftet var att bedöma om det finns
skyddsvärda grupper ur aspekten att de inte har något alternativ till
Postnord vid brevbefordran om portot skulle höjas. Undersökningarna tyder på att det även i framtiden kommer att finnas grupper
som skulle gynnas av att portot hålls på en reglerad nivå, framför allt
småföretagare i gles- och landsbygder och äldre privatpersoner.
Hur stort behovet av ett reglerat porto är har dock varit svårt att
fastställa eftersom det saknas statistik över hur många brev grupperna skickar.
Det finns inte något förtydligande, varken i postreglering eller i
förarbeten, av vad som avses med att prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara kostnadsorienterad. Mot
bakgrund av att dagens regler om kostnadsorientering är svårtillämpade och det hot mot en långsiktigt hållbar konkurrens som en
otydlig lagstiftning innebär, anser utredningen att det i dag främst
är risken för korssubventionering som motiverar ett pristak. Utan
pristak på den icke konkurrensutsatta delen av brevmarknaden
skulle portot troligtvis höjas.
Utredningen bedömer att det inte inom den närmaste framtiden
kommer att uppstå sådan konkurrens som medför en prispress på
den marknad som omfattas av pristaksreglering. Bedömningen görs
mot bakgrund av den vikande brevmarknaden, den framtida digitaliseringen och de höga inträdeshindren på marknaden.
Prisregleringen i postförordningen bör ändras så att den avser
enstaka brev upp till 250 g som befordras över två arbetsdagar. Den
nya viktgränsen motiveras av att man då täcker in så många som
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97 procent av de inrikes enstaka brev som i dag befordras övernatt.
Enligt utredningen bör den nuvarande kopplingen till konsumentprisindex behållas som bas för pristaket. Pristaket ska bli mer flexibelt genom en parameter som tar hänsyn till hur den utsedde tillhandahållarens kostnadsstruktur förändras vid volymförändringar
för brev upp till 250 g. Hur stor denna parameter ska vara ska
bestämmas av Post- och telestyrelsen med ett treårigt intervall. Vid
införandet av det nya pristaket bör regeringen fastställa en ny
kostnadsbas som ska vara utgångspunkt för pristaket.

Konsekvenser av förslagen
Utredningen bedömer att tvådagarsbefordran med ett höjt krav på
tillförlitlighet till 95 procent sammantaget kommer få övervägande
positiva konsekvenser för brevmarknadens intressenter. Användarna kan till en början komma att uppleva att det nya kvalitetskravet innebär en försämrad postservice eftersom de inte längre
kommer att kunna posta ett brev med normalporto för övernattbefordran till alla delar i landet. Däremot kommer en positiv konsekvens för användarna vara att den reglerade tillförlitligheten höjs
och säkras på längre sikt med det nya kvalitetskravet. Förslaget får
positiva konsekvenser för Postnord eftersom det är kostnadsbesparande och möjliggör effektiviseringar. Förslaget kommer däremot
inte att få några större konsekvenser för vare sig konkurrerande
postoperatörer eller Post- och telestyrelsen.
Den föreslagna pristakskonstruktionen kommer inte heller medföra några större konsekvenser för användare och konkurrenter
jämfört med dagens pristak. Postnord kommer däremot ges möjlighet till en prissättning som tar större hänsyn till ändrade kostnader
vid volymförändringar av de tjänster som omfattas av pristaket.
Förslaget skapar därigenom förutsättningar för en långsiktigt hållbar reglering. Nackdelen med det föreslagna pristaket är att det till
sin konstruktion är mer komplext än dagens pristak, vilket kan
komma att öka de administrativa kostnaderna för både Postnord
och Post- och telestyrelsen.
Genom att övernattkravet tas bort beräknar utredningen, baserat
på Postnords uppgifter, att företagets kostnader totalt kommer att
minska med 250–300 miljoner kronor per år netto (sparade kostnader
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på flygtransporter och ökade kostnader för informationsinsatser).
Dessa inbesparade kostnader måste ställas mot användarnas alltmer
begränsade behov av att kunna skicka brev övernatt i dag och i
framtiden. Utredningen har inte kunnat påvisa att ett borttagande
av övernattkravet skulle få så allvarliga konsekvenser för användarna att kostnaderna för att upprätthålla tjänsten kan anses vara
proportionerliga.
I dag transporteras 22 procent av de inrikes övernattbefordrade
adresserade försändelserna med flyg. Flygtransporter är nödvändiga
för att klara av att upprätthålla övernattbefordran av inrikes brev i
hela landet. Enligt Postnord uppgår koldioxidutsläppen från de
postflyg som kan ersättas vid tvådagarsbefordran till cirka 7 500 ton
brutto. Ett så stort utsläpp från flyg motsvarar en klimateffekt som
är cirka dubbelt så stor, detta på grund av andra utsläpp än koldioxid, som ger en ökad klimateffekt på hög höjd. Om de berörda
postflygen skulle ersättas av den tågtrafik som redan i dag befordrar brev över landet skulle klimatpåverkan vid transporten av de
tidigare flygtransporterade breven i princip reduceras till noll. Det
gäller under förutsättning att överströmningen till Postnords övernattbefordrade expressbrevtjänst inte blir betydande. Utredningen
bedömer att det inte är sannolikt med tanke på tjänstens relativt
höga pris samt på det konstaterat minskade behovet av övernattbefordran av brev.
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Introduction
As users’ communication patterns change, letter volumes are
declining. The current rules on overnight delivery and a price cap
were introduced almost two decades ago when the conditions for
rapid digital communication were not the same as they are today.
The Inquiry’s objective is therefore to devise rules to secure the
provision of a universal postal service throughout the country at
affordable prices, without state support. The obligations on the
universal service provider must be proportionate while meeting the
future needs of users.
The Inquiry therefore proposes that the overnight delivery
requirement of the universal postal service shall be replaced with a
two-day basic service for letter delivery, whereby 95 per cent of all
letters must be delivered no later than on the second working day,
counting from the day of deposit. This proposal is to secure the
provision of a universal postal service that effectively meets society’s
need to send letters, also in the future.
Tariff increases for letters weighing up to 250 grams deposited
under the new service will be limited by a price cap that can be
adapted to the anticipated decline in volumes. Through this proposal, regulation of tariffs will continue to guarantee a basic service
at an affordable price for users who send letters.
With its proposals, the Inquiry wishes to maintain the value of
the letter as a symbol of a means of communication that is secure
and reliable – delivery without fail.
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Remit
The Inquiry’s remit for this first part mainly comprised the following elements.
 Assess which groups in society need overnight delivery of
letters as part of the universal postal service, and in particular
analyse and assess the need for postal services in various types
of remote and rural areas.
 Describe the consequences of a discontinuation of the overnight
delivery of letters as part of the universal postal service and
propose how an alternative postal service could be designed,
provided on market terms for overnight delivered mail items. In
addition, assess how the basic level for the cross-border postal
service can be maintained, and consider in the analysis that the
conditions are different in different parts of the country.
 Investigate the current price cap regulation under the Postal
Services Ordinance (2010:1049) and, in doing so, analyse in
particular the effects of the price regulation in Chapter 3,
Section 2 of the Postal Services Act (2010:1045).
 Look into whether there are still groups in society without any
alternative to Postnord Group AB (Postnord) who thus need to
be protected by a price cap, and if this is the case, propose an
appropriate price-cap regulation.
 Describe the consequences of a discontinuation of the price cap,
and analyse the market situation and the possibilities for competing businesses to enter the market and sustain operations.
 Draw up any necessary legislative proposals.

Applicable law
Chapter 3, Section 1 of the Postal Services Act contains a description
of the scope of the universal postal service and an authorisation for
the Government or the authority designated by the Government to
issue requirements concerning time limit for routing. In Section 6
of the Postal Services Ordinance, the Government lays down that
the universal postal service is to meet the requirement of delivering
20

SOU 2016:27

Summary

on the next working day throughout the country at least 85 per
cent of the letters deposited for overnight delivery before the last
collection time notified, wherever in the country they are posted.
At least 97 per cent of these letters must be delivered within three
consecutive working days. The requirement concerning how many
letters must be delivered has been adapted on the basis of costs, the
willingness of customers to pay, Sweden’s geography and climate,
and the basic level that is required for cross-border mail under the
Postal Services Directive.
The Government has also used its authority under Chapter 3,
Section 3 of the Postal Services Act to issue regulations specifying
that prices for services included in postal activities and covered by
the universal postal service must not exceed certain levels. Under
Section 9 of the Postal Services Ordinance, the universal service
provider may not, per calendar year, increase prices for domestic
conveyance of single postal items referred to in Section 6, first
paragraph, and which weigh at most 500 grams, by more than the
alteration in the consumer price index between July in the
immediately preceding year and July in the year before that. The
purpose of this price cap is, together with the provision on affordable prices for the universal postal service, to protect users without
any alternative to Postnord from excessively high tariffs when
posting single mail items.
The provisions of the Postal Services Act on pricing for the
universal postal service are contained in Chapter 3, Section 2 of the
Postal Services Act. Under this regulation, the pricing of the
universal postal service shall be transparent, non-discriminatory
and cost-oriented, and give incentives for an efficient universal
service provision.

Two-day delivery time and high reliability
The vast majority of letters that are currently regarded as urgent
will in the future be sent digitally. The Inquiry has read the report
that the Swedish Post and Telecom Authority commissioned concerning the need for overnight delivery among private individuals
and small business owners. The Inquiry has also commissioned
interviews with representatives of several organisations and public
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actors about their needs. The reports show that in many cases it is
not essential to the users that their letters arrive the next day
instead of in two or sometimes three days’ time. Regulated overnight delivery is therefore no longer justified. However, there is
still a general need for letters to be delivered, which is why it is
necessary to maintain regulations concerning the domestic conveyance of letters. The Inquiry proposes the introduction of a
requirement that letters be delivered within two days as a basic
service of the universal postal service and the discontinuation of
overnight delivery.
During the course of the Inquiry it emerged that the users of
postal services place great value on knowing when at the latest their
letters will arrive. The current requirement that 85 per cent of the
letters conveyed overnight must be delivered on the subsequent
working day should therefore be raised. To safeguard the quality of
postal services in the long term, the Inquiry proposes that 95 per cent
of the letters posted for delivery in two days’ time must be delivered
within two working days. The quality requirement must apply
throughout the country, regardless of where a letter is deposited.
It will therefore be possible to ensure users’ needs are met in the
future too, while the designated postal operator will be able to
avoid the additional costs that the overnight delivery requirement
entails and that is in ever declining demand.

Quality requirement for cross-border mail
The Inquiry also proposes special regulation of the quality requirement for cross-border mail within the European Union to meet the
requirements placed on Sweden in the Postal Services Directive.
Sweden currently lacks such a requirement. To ensure through
regulation that Sweden is meeting the requirements of the Postal
Services Directive concerning cross-border postal services, the
Inquiry considers it appropriate to establish a special regulation
concerning cross-border mail when the quality requirement for
overnight delivery is abolished. The requirement is limited to
postal items weighing up to 2 kg and applies to postal items sent
for delivery within the fastest standard category. The quality requirements are in line with the requirements contained in Annex II of
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the Postal Services Directive, which means that at least 85 per cent
of postal items must be delivered no later than the third working
day counting from the day of deposit, and at least 97 per cent no
later than the fifth working day from the day of deposit. We do not
propose any particular national follow-up requirement for crossborder mail; instead, follow-up should be carried out, as previously,
by the International Post Corporation.

An appropriate price cap
The aim of and need for a price cap can change over time. The
current price cap, which applies to domestic conveyance of single
postal items weighing up to 500 grams deposited for overnight
delivery, was introduced in 1998. The main aim of this was to
protect consumers against excessively high prices. Above all, the
Government wanted to ensure affordable prices for those consumers who lacked alternatives to Posten AB (now Postnord
Group AB). Another important aim of the price cap was to counter
cross-subsidisation between Postnord’s postal services that are
subject to competition and those who are not.
The Inquiry has had an investigation carried out into the
priorities of private individuals when posting letters and selected
groups’ access to and interest in digital alternatives. The aim was to
assess whether there are groups worthy of protection due to the
fact that they would not have any alternative to Postnord when
sending letters, if tariffs were raised. These investigations indicate
that there will be groups in the future that would benefit from
tariffs being kept at a regulated level, primarily small businesses in
remote and rural areas and older private individuals. However, it
has been difficult to establish how great the need is for regulated
tariffs as no statistics are available on how many letters these
groups send.
Neither the postal regulations nor the legislative history clarify
what is meant by the pricing of the universal postal service having
to be cost-oriented. In light of the fact that the current regulation
on cost orientation is difficult to apply and the threat that unclear
legislation would pose to long-term sustainable competition, the
Inquiry considers that at present, it is primarily the risk of cross-
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subsidisation that justifies a price cap. Without a price cap in the
section of the letters market not subject to competition, tariffs
would probably be raised.
The Inquiry considers that no such competition will emerge in
the foreseeable future as to entail price pressure on the market
covered by a price cap regulation. This assessment has been made
in light of the declining letters market, future digitalisation and the
high barriers to market entry.
Price regulation in the Postal Services Ordinance should be
amended to apply to single letters weighing up to 250 grams to be
delivered within two working days. The new weight limit is
justified as it covers as much as 97 per cent of the single items of
correspondence sent domestically that are currently distributed
overnight. In the Inquiry’s view, the current link to the consumer
price index should be kept as the basis for the price cap. The price
cap should be made more flexible by introducing a parameter that
takes into account how the designated provider’s cost structure
changes for changes in volumes of items of correspondence weighing
up to 250 grams. The Swedish Post and Telecom Authority shall at
three-year intervals decide the size of this parameter. On the
introduction of a new price cap, the Government should establish a
new cost base as a starting point for the price cap.

Impact assessment of the proposals
The Inquiry considers that the two-day delivery time combined
with an increased delivery guarantee requirement of 95 per cent
will have mainly positive consequences for the postal market stakeholders. Users may initially feel that the new quality requirement
means deterioration in the postal service as they will no longer be
able to send a letter at a standard tariff for overnight delivery to all
parts of the country. However, one positive consequence for users
will be that the regulated quality of services is increased and
ensured in the longer term with the new quality requirement. The
proposal will have positive consequences for Postnord, as it will
lead to savings and enable greater efficiency. On the other hand,
the proposal will not have any major consequences for competing
postal operators or the Swedish Post and Telecom Authority.
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Further, the proposed price cap framework will not have any
major consequences for users and competitors compared with the
current price cap. However, Postnord will be able to set tariffs to
take greater account of changing costs in the event of changes in
volumes of the services covered by the price cap. The proposal thus
creates the conditions for long-term sustainable regulation. The disadvantage of the proposed price cap is that its design is more complex
than the current price cap, which may increase the administrative costs for both Postnord and the Swedish Post and Telecom
Authority.
The Inquiry has calculated, on the basis of information from
Postnord, that the discontinuation of overnight delivery will reduce
the company’s net costs by SEK 250–300 million per year (savings
in terms of air transport and increased costs for information
campaigns). These savings must be placed against the users’ increasingly limited need to send letters for overnight delivery, both
now and in the future. The Inquiry has not been able to show that
removing the overnight delivery requirement would have such
serious consequences for users that the costs of maintaining the
service can be considered proportionate.
At present, 22 per cent of the mail items addressed to domestic
recipients for overnight delivery are sent by airmail. Air transport
is necessary to guarantee overnight delivery for domestic letters
throughout the country. According to Postnord, the carbon dioxide
emissions from airmail services that could be replaced with twoday delivery would amount to approximately 7 500 tonnes gross.
Such a high level of flight emissions is the equivalent of a climate
impact that is approximately twice as large because of emissions
other than carbon dioxide that have a greater climate impact at high
altitude. If the airmail services in question were replaced by rail
transportation – which is already used to deliver mail items across
the country – the climate impact of the transportation of letters
previously sent via airmail would essentially be reduced to zero.
This is assuming that no great number of customers transfer to
Postnord’s overnight express delivery service. The Inquiry considers
that this is unlikely considering the relatively high price of the
service and the reduced need for overnight delivery of mail items
that has been identified.
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Författningsförslag

1.1

Förslag till
förordning om ändring i postförordningen
(2010:1049)

Regeringen föreskriver att 6 och 9 §§ postförordningen (2010:1049)
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Den samhällsomfattande postDen samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad som tjänsten ska, utöver vad som
anges i 3 kap. 1 § postlagen anges i 3 kap. 1 § postlagen
(2010:1045), uppfylla kravet att (2010:1045), uppfylla kraven att
minst 85 procent av de brev som
1. minst 95 procent av de inlämnats in för övernattbefordran rikes brev som har lämnats in för
före angiven senaste inlämnings- tvådagarsbefordran före angiven
tid ska ha delats ut inom landet senaste inlämningstid har delats
påföljande arbetsdag, oavsett var i ut senast den andra arbetsdagen
landet de har lämnats in. Minst räknat från inlämningsdagen,
97 procent av breven ska ha oavsett var i landet de har lämdelats ut inom tre påföljande nats in, och
arbetsdagar.
2. minst 85 procent av de adresserade försändelser som väger högst
2 kg och som har överlämnats i
den slutliga form i vilken de ska
transporteras av en tillhandahållare av posttjänster, som har
lämnats in före angiven senaste
inlämningstid för gränsöverskrid-
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ande postbefordran inom den
snabbaste normalkategorin inom
Europeiska unionen, har delats ut
senast den tredje arbetsdagen
räknat från inlämningsdagen och
minst 97 procent av försändelserna har delats ut senast den
femte arbetsdagen räknat från inlämningsdagen.
Post- och telestyrelsen ska
Post- och telestyrelsen ska
årligen kontrollera att kravet i årligen kontrollera att kravet i
första stycket uppfylls och år- första stycket punkten 1 uppfylls
ligen offentliggöra resultatet av och årligen offentliggöra resuldenna kontroll.
tatet av denna kontroll.
Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste
inlämningstid och ytterligare föreskrifter om krav på befordringstider enligt 3 kap. 1 § andra stycket postlagen.
9§
Den som tillhandahåller en
Den som tillhandahåller den
samhällsomfattande
posttjänst samhällsomfattande posttjänsten
får per kalenderår inte höja får per kalenderår inte höja
priser för inrikes befordran av priserna för inrikes befordran av
enstaka postförsändelser som an- enstaka brev som väger högst
ges i 6 § första stycket och som 250 g och som lämnats in för utväger högst 500 gram, mer än för- delning senast den andra arbetsändringen i konsumentprisindex dagen räknat från inlämningsmellan juli närmast föregående år dagen med mer än:
och juli året dessförinnan. Ett pris
1. den procentuella förändfår dock avrundas till närmaste ringen i konsumentprisindex mellan
femtiotal öre, även om detta inne- juli närmast föregående år och
bär att höjningen blir större än juli året dessförinnan, och
förändringen i konsumentpris2. en andel av den procentuella
index.
volymförändringen av tjänsten.
Post- och telestyrelsen ska vart
tredje år fastställa storleken på andelen av den procentuella volymförändringen. Den som tillhandahåller den samhällsomfattande
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tjänsten ska på begäran inkomma
med nödvändigt underlag för
beräkning av andelen till Postoch telestyrelsen.
Ett utrymme för prishöjning
Ett utrymme för prishöjning
som inte utnyttjats under ett som inte utnyttjats under ett
kalenderår får användas under kalenderår får användas under
ett av de tre påföljande åren. Det ett av de tre påföljande åren.
totala utrymmet för prishöjning
ska dock minskas med sådan höjning utöver ändringen i konsumentprisindex som skett på grund
av avrundning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
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Inledning

2.1

Utredningens uppdrag

Utredningen ska enligt direktiven analysera behovet av postförordningens reglering av övernattbefordran och prisreglering samt utarbeta nödvändiga författningsförslag. Analysen ska innefatta en
bedömning av behovet av övernattbefordran av brev som en del av
den samhällsomfattande posttjänsten med en särskild analys av
behovet i gles- och landsbygd. Utredningen ska även identifiera
vilka grupper i samhället som har behov av övernattbefordran och
beskriva konsekvenserna av en eventuell avveckling av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten, särskilt i förhållande till prisregleringen av enstaka övernattbefordrade postförsändelser. Ett författningsförslag avseende
övernattbefordrad post ska innefatta en posttjänst tillhandahållen
på marknadsmässiga villkor där basnivån för den gränsöverskridande posten upprätthålls.
Utredningen ska också undersöka om det finns grupper i samhället som saknar alternativ till Postnord, beskriva konsekvenserna
av en eventuell avveckling av pristaket samt analysera marknadssituationen och möjligheterna för konkurrerande företag att träda
in och uthålligt verka på marknaden. Om det finns behov av ett
pristak ska utredningen föreslå en ändamålsenlig pristakskonstruktion i ett författningsförslag.

2.2

Syfte

I takt med att användarnas kommunikationsmönster förändras
minskar brevvolymerna. Gällande regler för övernattbefordran och
pristak infördes för cirka två decennier sedan då förutsättningarna
för snabb kommunikation genom tillgång till internet inte var de31
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samma som i dag. Utredningen gör den aktuella översynen i syfte
att på ett mer effektivt sätt matcha regelverket mot dagens och
framtidens behov av att skicka brev. De krav som ställs på den operatör som utses att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten
bör vara proportionerliga och svara mot användarnas behov.
Postnord har hittills utfört den samhällsomfattande posttjänsten
utan särskild ersättning. Möjligheterna att tillhandahålla tjänsterna
som de är specificerade i dagens lagstiftning urholkas i takt med att
postvolymerna minskar. Det beror på att postverksamhet i många
avseenden kännetecknas av stordriftsfördelar. Utredningens mål är
att utforma regler som säkerställer att det finns en samhällsomfattande posttjänst över hela landet som tillhandahålls utan statsstöd
och till rimliga priser även på längre sikt. För att det ska vara möjligt måste både användarnas behov och de kostnadsmässiga förutsättningarna att tillhandahålla tjänsten beaktas.

2.3

Utredningstiden

Utredningens kommittédirektiv beslutades den 13 augusti 2015.
Sekretariatet påbörjade sitt arbete den 1 oktober 2015 och har därefter haft löpande kontakter med utredaren, huvudmannen, experterna, berörda företag, organisationer och upphandlade konsultfirmor.
Med anledning av att uppdraget enligt direktiven skulle redovisas
redan den 30 november 2015 fick utredningen i tilläggsdirektiv
2015:124 förlängd utredningstid till den 31 mars 2016.

2.4

Möten, konsultuppdrag och kommunikation

2.4.1

Expertmöten

Utredningen hade sitt första expertmöte den 18 november 2015.
Expertmöten har även hållits den 28 januari 2016 och den 18 februari
2016.
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Övriga möten

Utredningen har under hösten 2015 och vintern 2016 träffat företrädare för Postnord, Bring Citymail, Digitaliseringskommissionen,
Post- och telestyrelsen, UPS, Facket för Service och Kommunikation
(SEKO), Schenker, Statstjänstemannaförbundet (ST), Morgontidig
Distribution (MTD), Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), DHL,
Grafiska Företagen, 21 Grams, Tidningsutgivarna, Daniel Johansson
(tidigare statssekreterare med ansvar för postfrågor), Catharina
Håkansson-Boman (särskild utredare i utredningen ”Service i glesbygd”), riksdagsledamöter från Trafikutskottet, Peter Brännström
(tidigare produktionschef Posten Meddelande AB), Lars Idermark
(tidigare VD för Postnord AB) och Fastighetsägarna.
I december 2015 besökte utredningen Postnords sorteringsterminal i Rosersberg tillsammans med företrädare för Postnords
ledning. Utredningen fick under en rundvandring på terminalen
information om hur postsorteringen fungerar på den nya anläggningen.
2.4.3

Konsultuppdrag

I början av november 2015 hade utredningen uppstartsmöten med
två konsultfirmor som har haft följande uppdrag:
Ramböll har under november 2015 identifierat och kartlagt
specifika användargruppers beroende av övernattbefordran av brevförsändelser och post. De har även haft i uppdrag att kartlägga
alternativ till Postnords brevtjänster för att kunna genomföra en
konsekvensanalys och där identifiera hur olika kartlagda grupper
drabbas av en prishöjning/förändring av kvalitetskrav.
Copenhagen Economics har under november 2015 utrett hur en
ändamålsenlig konstruktion av ett pristak skulle kunna se ut. Uppdraget innebar även att studera konsekvenserna av att avveckla det
nuvarande pristaket och genomföra en av Copenhagen Economics
föreslagen pristakskonstruktion. Copenhagen Economics har inom
uppdraget också kartlagt pristaksfunktioner för brevtjänster i Europa.
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2.4.4

Kommunikation

Utredningen har fått in skrivelser från bland annat Postnord, Bring
Citymail, VTD, Post- och telestyrelsen, SEKO, ST, 21 Grams,
Peter Brännström, Schenker, Svensk Direktreklam, Postnummeruppror.nu, Grafiska företagen och Tidningsutgivarna.
Utredningen har haft kontakt med representanter för tillsynsmyndigheter och postoperatörer i Italien, Spanien, Belgien, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Frankrike, Finland och Norge.
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Bakgrund och gällande rätt

3.1

Kort historik

3.1.1

Ett samhällsintresse som staten ska garantera

Alla medborgare har rätt till en grundläggande postservice. Den
samhällsomfattande posttjänsten grundas i den Europeiska kommissionens (EU-kommissionen) postdirektiv1 från 1997. Målet är
en väl fungerande postsektor, vilket är av betydelse för gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning. Den bärande
tanken är att posttjänsten är ett viktigt redskap för kommunikation
och handel.2
Posttjänster ingår i den grundläggande service som brukar kallas
för samhällsviktig verksamhet, det vill säga sådan verksamhet som
är av särskild betydelse för befolkningens liv och hälsa, för samhällets funktionalitet samt för våra grundläggande värden.3
De postpolitiska målen i Sverige har medborgarnas och samhällets behov av en effektiv, sammanhållen och tillförlitlig posttjänst
som utgångspunkt. Staten har ansvaret för att säkerställa en sådan
posttjänst i hela landet.4 För att posttjänsten ska vara effektiv är det
viktigt att den motsvarar medborgarnas grundläggande behov av en
posttjänst. Syftet är att i görligaste mån undvika att samhället får
betala relativt mer för en service där efterfrågan minskar.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14, Celex 31997L0067).
Direktivet har därefter ändrats år 2002 och 2008.
2
Skäl 2 i ingressen till 1997 års postdirektiv.
3
MSB, Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, publ.nr: MSB597 – december 2013, s. 5.
4
Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 26.
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Liberaliseringen av den svenska brevmarknaden

Den svenska brevmarknaden har varit öppen för konkurrens ända
sedan det dåvarande Postverkets ensamrätt att befordra brev avskaffades den 1 januari 1993. Den nya postlagen trädde i kraft den
1 mars 1994 och samtidigt ombildades Postverket till det statligt
ägda bolaget Posten AB (Posten). Till att börja med räckte det för
ett företag att lämna en anmälan till Post- och telestyrelsen för att
få bedriva postverksamhet. För att möjliggöra en förhandsgranskning av den sökande och för att få bort oseriösa företag, krävs det
från och med den 1 januari 1997 enligt 2 kap. 1 och 2 §§ postlagen
(2010:1045) tillstånd från Post- och telestyrelsen för att få bedriva
postverksamhet och därmed att få kallas postoperatör. Vid tidpunkten för införandet av kravet hade 105 företag postoperatörstillstånd. Därefter har antalet minskat och 2015 hade 32 företag
tillstånd att bedriva postverksamhet.5

3.2

Gällande rätt

Nedan redogör utredningen för relevanta författningar och definitioner som rör den samhällsomfattande posttjänsten, övernattbefordran och pristak.
3.2.1

Postlag och postförordning

Den nu gällande postlagen trädde i kraft den 1 september 2010.6
Den föregående postlagen hade ändrats ett stort antal gånger varför
regeringen ansåg att det fanns anledning att föreslå en ny, omarbetad, postlag. Enligt förarbetena syftar den nya postlagen bland annat
till att genomföra ändringar som följer av 2008 års postdirektiv och
som ska vara genomförda senast den 31 december 2010.7 En ny
postförordning (2010:1049) trädde i kraft den 1 september 2010
och ersatte postförordningen från 1993.
5

Trafikanalys, Postverksamhet 2014, statistik 2015:19, s. 13.
Prop. 2009/10:216, Ny postlag; SOU 2009:82, En ny postlag och 2009/10:TU19, Ny postlag
m.m.
7
Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 1.
6
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Definitioner
Postlagen innehåller definitioner av bland annat samhällsomfattande posttjänst, postverksamhet, postförsändelse och brev. Den
samhällsomfattande posttjänsten är enligt 1 kap. 2 § postlagen en
posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och
som innebär att alla användare kan ta emot postförsändelser och till
rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser.
Postverksamhet är regelbunden insamling, sortering, transport
och utdelning av brev mot betalning. Regelbunden utdelning ska
ske oberoende av hur många försändelser det råkar finnas vid varje
tillfälle.8
En postförsändelse är en adresserad försändelse som väger högst
20 kg och som överlämnas i den slutliga form i vilken den ska
transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. I begreppet
postförsändelse ingår förutom brev även till exempel böcker, kataloger, tidningar, tidskrifter och paket.9
Ett brev definieras som en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg samt
vykort, brevkort och liknande försändelser. Även adresserade försändelser i plastomslag till exempel tidskrifter utgör brev.10
Tillståndsvillkor
Enligt 2 kap. 4 § postlagen får tillstånd enligt 1 § att bedriva postverksamhet förenas med bland annat villkor om skyldighet för
tillståndshavare att tillhandahålla hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten enligt 3 kap. 1 § och på ett visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i 3 kap. 2 §. Om tillhandahållarna
på en fungerande marknad tillgodoser samtliga aspekter av den
samhällsomfattande posttjänsten ska staten inte behöva vidta några
åtgärder för att tjänsten ska säkras. En direkt följd av att någon
postoperatör inte utses är emellertid att bestämmelser om till
exempel särskilda priser och andra villkor inte blir tillämpliga.
Regleringen rörande redovisningsbestämmelserna kan därför komma
8

Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 87–88.
Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 87.
10
Prop. 1993/94:38, Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket m.m., s. 152.
9
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att utgöra ett viktigt skäl för Post- och telestyrelsen att utse den
eller de som ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten
trots att tjänsterna som sådana kan bedömas bli utförda i Sverige
utan att någon viss aktör har utsetts.11
Frågan om det var korrekt och proportionerligt att Post- och
telestyrelsen förenade Postens tillstånd att bedriva postverksamhet
med ett villkor att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten har varit uppe till prövning i Kammarrätten i Stockholm i mål
nr 4041-11. Enligt kammarrättens lagakraftvunna dom den 10 maj
2012 var Post- och telestyrelsens beslut att utse Posten att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten inte till någon
del oriktigt. Enligt nu gällande tillståndsvillkor är Postnord Group AB
(Postnord) alltjämt utsedd att tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten.12
Samhällsomfattande posttjänst
I 3 kap. 1 § postlagen finns en beskrivning av den samhällsomfattande posttjänstens omfattning och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om vilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande
posttjänsten och om krav på befordringstider. Det ska enligt beskrivningen finnas en posttjänst som innebär att det varje arbetsdag
och minst fem dagar i veckan, med vissa undantag, ska göras minst
en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Vidare
ska de bestämmelser om befordringstider som meddelats av regeringen följas och enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser. Med enstaka postförsändelser avses styckevis befordran
av postförsändelser som måste hanteras enskilt (till exempel brevlådepost och så kallad kontorspost) till skillnad från försändelser
som lämnas för befordran på annat sätt än styckevis och i en sådan
mängd att det innebär en enklare hantering för operatörerna (till
exempel sändningar).13 Det är inte fastslaget var den exakta gränsen
mellan enstaka försändelser och sändningar går.
11

Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 53.
Post- och telestyrelsens tillståndsvillkor den 11 september 2015, dnr: 15-8920.
13
Prop. 1997/98:127, Statens ansvar på postområdet, s. 25 och 45.
12
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Regeringen har i 6 och 7 §§ postförordningen bemyndigat tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen att meddela föreskrifter
om vilka tjänster som ska ingå i den samhällsomfattande tjänsten
och om krav på befordringstider. Några sådana föreskrifter har inte
meddelats.
En öppen prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten
I 3 kap. 2 § postlagen anges att prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad, samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten. För den som utsetts att tillhandahålla den
samhällsomfattande posttjänsten gäller dessutom bland annat att
den interna redovisningen ska ha olika konton för tjänster som
ingår i den samhällsomfattande tjänsten och de som inte gör det.
Enligt förarbetena14 ger kravet på skilda konton tillståndsmyndigheten en möjlighet att övervaka att den som tillhandahåller den
samhällsomfattande posttjänsten gör det till priser som är öppna för
insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade samt främjar
ett effektivt tillhandahållande av tjänsten. Detta sker bland annat
genom att tillståndsmyndigheten granskar att kostnaderna har fördelats korrekt mellan tjänsterna och att korssubventionering15 inte
förekommer mellan posttjänster som ingår respektive inte ingår i
den samhällsomfattande posttjänsten.
Kvalitetskrav vid övernattbefordran
I 6 § postförordningen anges att den samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad som anges i 3 kap. 1 § postlagen, uppfylla
kravet att minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut
inom landet påföljande arbetsdag, oavsett var i landet de har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. Enligt 6 § andra stycket ska Post- och telestyrel14

Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 96.
Korssubventionering innebär att ett företag använder intäkter från en verksamhet till att
finansiera en annan verksamhet.
15
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sen årligen kontrollera att kravet i första stycket uppfylls och årligen offentliggöra resultatet av denna kontroll.
I äldre förarbeten16 till postlagen diskuteras frågan hur långtgående krav staten ska ställa på bland annat befordringstider i förhållande till de krav som ställs i 1997 års postdirektiv. Basnivån på
nationell nivå skulle enligt regeringen kunna motsvaras av krav på
att 85 procent av postförsändelserna ska vara framme nästa dag
(övernattbefordran) och att 97 procent ska vara framme efter tre
dagar. Lägre än så får operatörens kvalitet inte ligga någonstans i
landet. Målnivån däremot skulle enligt regeringen exempelvis kunna
sättas till 96 procent för övernattbefordran och 100 procent för
tredagarsbefordran. Med hänsyn till kostnader, kunders betalningsvilja och praktiska förutsättningar att klara av befordring med hänsyn till Sveriges geografi och klimat, ansåg regeringen slutligen att
kraven på befordringstid för adresserade brevförsändelser ska anpassas till den basnivå som krävs för gränsöverskridande post enligt
postdirektivet och gälla försändelser som lämnas in i alla delar av
landet. Det ska således inte vara fråga om en genomsnittlig procentandel för hela landet.
Åtgärder när kvalitetskravet inte uppfylls
Post- och telestyrelsen ska enligt 6 § postförordningen årligen kontrollera att kvalitetskravet för övernattbefordrade brev uppfylls.
Enligt 4 kap. 13 § postlagen har Post- och telestyrelsen tillsyn över
efterlevnaden av postlagen och föreskrifter och tillståndsvillkor
meddelade med stöd av lagen. Detta innebär att Post- och telestyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att kvalitetskravet ska följas. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.
Regeringen har gjort bedömningen att kraven i postlagen och i
Postnords tillståndsvillkor på klagomålshantering och offentliggörande av klagomål, uppfyller kraven i artikel 19 i 1997 års postdirektiv. Inom ramen för klagomålshanteringen betalar postoperatören kompensation när denne bedömer att den tjänst som användaren har nyttjat ger rätt till ersättning. Enligt regeringen finns det
inte något behov av att utvidga postoperatörernas ansvar med hän16

Prop. 1997/98: 127, Statens ansvar på postområdet, s. 21.
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syn till svårigheter att visa att ett brev verkligen postats och att
portot för brevbefordran är förhållandevis lågt.17
Postnord har ingen skyldighet att betala straffavgift när kvalitetskravet inte är uppfyllt, som till exempel kan bli fallet i Danmark.
Pristak
Det pristak som utredningen ska se över återfinns i 9 § postförordningen och innebär att den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst per kalenderår inte får höja priser för inrikes befordran av enstaka postförsändelser som anges i 6 § första stycket
och som väger högst 500 g, mer än förändringen i konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan. Ett pris får dock avrundas till närmaste femtiotal öre, även
om detta innebär att höjningen blir större än förändringen i konsumentprisindex.
Avsikten med pristaket är enligt äldre förarbeten18 att, tillsammans med bestämmelsen om rimliga priser för den samhällsomfattande posttjänsten, skydda postkunder som inte har något alternativ
till Posten från alltför höga portokostnader vid befordran av enstaka försändelser. Pristaket avsåg därmed all osorterad post som
skickades som enstaka försändelser till normalporto. Enligt förarbetena från 1998 fanns det en stark uppslutning kring behovet av
det skydd som ett pristak innebär. Ett pristak ansågs även ha en
återhållande effekt på övriga posttaxor. Då saknades dessutom
alternativ till Posten för de flesta användare, vilket medförde ett
behov av prisskydd för dessa grupper. Mot bakgrund av de speciella
förhållanden som gällde på postmarknaden 1998 och vikten av att
hela landets företag och hushåll hade tillgång till en tillfredsställande postservice till rimliga priser ansåg regeringen att det borde
finnas möjlighet att ingripa om prissättningen blev orimligt hög.
Pristaket inriktades på normalportot så att detta porto inte fick
höjas mer än den allmänna prisutvecklingen. I praktiken innebar
det att målgruppen för pristaket vidgades till att omfatta all osorterad post som skickas som enstaka försändelser till normalporto.
17
18

Prop. 2009/10:216, Ny postlag, s. 77.
Prop. 1997/98:127, Statens ansvar på postområdet, s. 28.
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Regeringen ansåg att konsumentprisindex (KPI) skulle användas
för uppföljning av pristaket eftersom det ingår moms i det pris som
privatpersoner betalar och KPI därför bättre än andra index speglar
ändringar i den nivå som konsumenterna möter.

3.3

Postdirektiven

Sedan mitten av 1990-talet har ett av målen för Europeiska unionens politik inom postsektorn varit att gradvis konkurrensutsätta
postsektorn under kontrollerade former, samtidigt som man långsiktigt garanterar tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster.
Genom postdirektivet från 199719 fastställdes ett regelverk för postsektorn. Direktivet har därefter ändrats två gånger, 2002 och 2008.20
I 2008 års postdirektiv anges i artikel 4 att medlemsländerna ska
säkerställa att tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster
garanteras. Posttjänster definieras i artikel 2.1 som insamling, sortering, transport och utdelning av postförsändelser.
Av artikel 3 i 1997 och 2008 års postdirektiv framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att användarna har tillgång till samhällsomfattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna
posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga
priser för samtliga användare. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder
för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna garanteras
minst fem arbetsdagar i veckan, utom under omständigheter eller
geografiska förhållanden som bedöms vara undantagsvis förekommande, och innebär minst en insamling samt ett överlämnande vid
varje fysisk eller juridisk persons bostad respektive lokaler.
Varje medlemsstat ska enligt artikel 3 i 1997 och 2008 års postdirektiv besluta om nödvändiga åtgärder för att de samhällsomfattande tjänsterna ska omfatta följande minimiprestationer:
19
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för
förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 21.1.1998, s. 14, Celex 31997L0067).
20
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av
direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen
(EGT L 176, 5.7.2002, s. 21, Celex 32002L0039) och Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67 EG beträffande fullständigt
genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, 27.2.2008, s. 3,
Celex 32008L0006).
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 Insamling, sortering, transport och utdelning av postförsändelser som väger högst 2 kg.
 Insamling, sortering, transport och utdelning av postpaket som
väger högst 10 kg.
 Tjänster för rekommenderade och assurerade försändelser.
De nationella tillsynsmyndigheterna får höja viktgränsen för vad
som täcks av de samhällsomfattande tjänsterna när det gäller postpaket till högst 20 kg.
Medlemsstaterna är dock alltid skyldiga att se till att postpaket
på upp till 20 kg som tas emot från andra medlemsstater överlämnas inom deras territorium, oavsett vilken viktgräns för postpaket
som bestämts beträffande de samhällsomfattande tjänsterna i just
denna medlemsstat. De samhällsomfattande tjänsterna som de definieras i artikel 3 i postdirektivet ska täcka såväl nationella tjänster
som gränsöverskridande tjänster.
Andra krav i direktivet gäller likabehandling av alla användare,
kostnadsbaserade och rimliga taxor samt transparenta redovisningar
hos den eller de operatörer som utses att tillhandahålla de samhällsomfattande tjänsterna. Enligt artikel 9 i 2008 års postdirektiv får
medlemsstaterna införa tillståndsförfaranden och tillstånden får förenas med villkor bland annat beträffande skyldighet att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster och om krav på tjänsternas kvalitet,
tillgänglighet och utförande.
Medlemsländerna ska enligt artikel 12 i 2008 års postdirektiv
vidta åtgärder för att se till att priserna för den samhällsomfattande
tjänsten grundar sig på kostnaderna och är rimliga samt ge samtliga
användare möjlighet att få tillgång till de tjänster som tillhandahålls.
Om allmänintresset så kräver, får medlemsstaterna besluta att en
enhetlig taxa ska gälla inom hela det nationella territoriet och/eller
för gränsöverskridande, för tjänster till enhetspris och andra postförsändelser. Tillämpningen av en enhetlig taxa utesluter inte att
den eller de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster har
rätt att ingå individuella avtal om priser med kunder. Enligt direktivet måste priserna vara öppna för insyn och icke-diskriminerande.
Korssubventionering av samhällsomfattande tjänster utanför den
sektor som omfattas av monopol med inkomster från tjänster inom
denna sektor är i princip förbjuden.
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I artikel 17 i 1997 års postdirektiv ställs krav på att medlemslandet ska besluta om kvalitetsnormer för post inom landet och
säkerställa att de är förenliga med de normer som beslutas för gränsöverskridande tjänster inom gemenskapen. Vidare anges i artikel 16
i 2008 års postdirektiv att de nationella tillsynsmyndigheterna ska
säkerställa att en oberoende kontroll av utförandet sker minst en
gång om året av ett utomstående organ och att kontrollrapporter
ska offentliggöras minst en gång om året.
I bilaga II till 2008 års postdirektiv finns kvalitetsnormerna för
den gränsöverskridande postbefordran inom gemenskapen. Kvalitetsnormerna ska i varje land bestämmas i förhållande till befordringstiden för postförsändelser inom den snabbaste normalkategorin.
Normen uppställer två mål, dels att 85 procent av försändelserna
ska vara utdelade inom tre dagar från inlämning, dels att 97 procent
av försändelserna ska vara utdelade inom fem dagar från inlämning.
De nationella kraven ska harmonisera med de krav som finns i
direktivet. Normerna måste uppfyllas inte bara för det totala flödet
inom gemenskapstrafiken i dess helhet utan också för varje bilateralt flöde mellan två medlemsstater.
Medlemsstaterna har möjlighet att välja den effektivaste och
lämpligaste mekanismen för att garantera tillgången till samhällsomfattande tjänster, samtidigt som principerna om objektivitet,
öppenhet och insyn, icke-diskriminering, proportionalitet och minsta
möjliga snedvridning av marknaden ska följas. Mekanismerna ska
underlätta tillhandahållandet av de samhällsomfattande tjänsterna
eller delar av dem genom att exempelvis överlåta tillhandahållandet
till marknaden.

3.4

Tidigare utredningar

Regleringen i postförordningen som gäller övernattbefordran och
pristak har behandlats redan av föregående postutredningar åren
2005 och 2008. Nedan följer en kort redogörelse av postlagsutredningarnas uppdrag och slutsatser gällande regleringen av övernattbefordran och pristak.
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Post- och kassaserviceutredningen 2005

Post- och kassaserviceutredningen som tillsattes genom direktiv
2003:117 hade huvudsakligen i uppdrag att beskriva postmarknaden
samt att göra en samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden. Utredningen skulle även analysera det
politiska målet för postområdet och utvärdera regleringen och
myndighetsansvaret på postmarknaden samt bedöma om lagstiftningen och myndighetsansvarets utformning var ägnade att säkerställa att det politiska målet nås.
Utredningen bedömde i betänkandet ”Postmarknad i förändring”
(SOU 2005:5) att kravet på övernattbefordran skulle kvarstå och
någon förändring av kvalitetskravet föreslogs inte. Utredningen konstaterade bland annat att Posten med bred marginal överträffade
kvalitetskraven i regleringen. Anledningen till detta ansågs vara ett
kommersiellt ställningstagande av Posten. Under remissbehandlingen
av betänkandet pekade Post- och telestyrelsen på vikten av att sändningar och ekonomibrev ingår i den samhällsomfattande tjänsten
bland annat beroende på att dessa försändelseslag endast är föremål
för begränsad konkurrens inom vissa delar av landet. Posten menade
i sitt svar att den samhällsomfattande posttjänsten skulle begränsas
till de icke konkurrensutsatta segmenten av postmarknaden.
Utredningen granskade även skyddsvärda gruppers behov av prisreglering. I betänkandet föreslogs att prisregleringen i postförordningen skulle upphävas med hänsyn till att nya förslag om skydd
mot diskriminerande prissättning och andra diskriminerande villkor
för den samhällsomfattande posttjänsten, skulle vara ett bättre sätt
att komma tillrätta med problem som korssubventionering. Utredningen ansåg dock att tillsynsmyndigheten måste hinna tillämpa de
nya bestämmelserna om klar och tydlig prissättning och skydd mot
diskriminering i sådan utsträckning att de skulle ge ett tillräckligt
skydd mot korssubventionering, innan pristaket avvecklades. Utredningen föreslog inte någon exakt tidpunkt för avvecklingen utan överlät detta till regeringen. Utredningen ansåg att regeringens bemyndigande att besluta om prisreglering inte skulle ändras med hänsyn
till att ett pristak kan behövas av andra skäl. Sådana skäl skulle kunna
vara kraftiga prisökningar för distribution av posttidningar om tidningsföretagen skulle utgöra en skyddsvärd grupp. Utredningens
betänkande ledde dock inte till någon ändring av pristaket.
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Postlagsutredningen 2008

Den senaste översynen av postlagen gjordes av postlagsutredningen,
som tillsattes genom direktiv 2008:128, i delbetänkandet ”En ny
postlag” (SOU 2009:82). Utredningen granskade bland annat innehållet i den samhällsomfattande posttjänsten liksom Postens uppfyllelse av kraven. Utredningen konstaterade att den kvalitet som
Posten upprätthåller avseende hur stor andel av de avsända breven
för utdelning nästföljande dag som verkligen kommer fram inom
den utlovade tiden, är betydligt högre än de krav som ställs i postförordningen och postdirektivet. Utredningen ansåg att den samhällsomfattande posttjänsten fortsatt skulle ha samma omfattning och
försäkra medborgarna och andra användare en tjänst av samma
kvalitet. Utredningen konstaterade att även om postdirektivet överlämnar till medlemsstaterna att bestämma kvalitetsnormer för den
nationella postbefordran, begränsas de kvalitetskrav som kan ställas
i praktiken av direktivets gränsöverskridande krav. Eftersom den
svenska regleringen följer postdirektivet är kvalitetskravet i postförordningen en anpassning till de krav som direktivet ställer på
gränsöverskridande postbefordran. Om några ändringar skulle bli
aktuella i framtiden med anledning av oproportionerligt höga kostnader för att tillhandahålla tjänsten, ansåg utredningen att en ändring
av kvalitetskraven skulle övervägas då längre befordringstider kan
underlätta samdistribution och användning av billigare transportmedel. En sådan kostnadsbesparing innebär dock att servicen till
medborgarna blir sämre. Utredningen föreslog att ett förtydligande
skulle göras i 3 kap. 1 § p. 3 postlagen att den samhällsomfattande
posttjänsten ska uppfylla de krav på befordringstider som får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Vad avser regleringen gällande pristaket så föreslog utredningen
att postlagens bestämmelse i fortsättningen ska begränsas till att
endast avse den samhällsomfattande posttjänsten. Utredningens
förslag har legat till grund för regeringens proposition 2009/10:216
Ny postlag.
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4.1

Den europeiska postmarknaden

Utredningen har valt att kortfattat beskriva hur den europeiska
postmarknaden har förändrats. Den europeiska postmarknaden
genomgår sedan en tioårsperiod en genomgripande förändring.1 De
främsta orsakerna till skiftet är nedgången i Europas ekonomi och
ändrade kommunikationsvanor. Mellan 2007 och 2011 minskade
postsektorns omsättning från 94 miljarder euro till 91 miljarder euro
och uppgick då till 0,72 procent av EU:s2 BNP. Medan efterfrågan
på brevtjänster har minskat har volymerna på paket- och expressmarknaden ökat, vilket har resulterat i en strukturomvandling av
postmarknaden 2007 till 2011, se figur 4.1.

Källa: WIK-Consult 2013.

1

Kapitlet baseras i huvudsak på uppgifter hämtade från WIK-Consult, Main Developments
in the Postal Sector (2010–2013), 2013.
2
Beräknat på 28 medlemsländer.
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Den europeiska paketmarknaden

Sverige hade utan jämförelse den största ökningen i paketvolym
under 2013 med en ökning om 12,3 procent jämfört med antalet
2012.3 Förutom i Sverige ökade de befordrade paketvolymerna
mest i Holland (6,7 procent), medan tillväxten i Storbritannien,
Tyskland och USA endast uppgick till 4 procent. Lägst tillväxt hade
Frankrike, vars paketvolym endast ökade med 0,9 procent under 2012.

Källa: Ofcom 2014.

Ökningen i paketvolymer är framför allt ett resultat av den ökade
e-handeln. Försäljningen från företag till konsument (B2C) uppskattas ha ökat med 18 procent inom EU 2012 jämfört med 2011.4
Den svenska e-handeln ökade uppskattningsvis med 16 procent
under 2014 och omsatte då drygt 42,9 miljarder kronor.5
Den europeiska paket- och expressmarknaden är därmed stadigt
växande och paketvolymerna ökade från 4,8 miljarder 2008 till
6,5 miljarder antal försändelser 2011. Då uppgick det genomsnittliga antalet befordrade paket per invånare till 13 stycken.
3

Siffran 12,3 % är troligtvis hämtade från Trafikanalys årliga undersökning. Eftersom vissa
operatörer saknas i denna statistik och definitionen av paket är otydlig kan siffrorna vara
underskattade. Till exempel uppskattar Schenker den svenska paketmarknaden 2014 till cirka
130 miljoner paket, medan Trafikanalys redovisar 89,9 miljoner.
4
WIK-Consult, Study for the European Commission DG Internal Market and Services Design
and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel
delivery systems in Europe, 2014, s. 23.
5
Postnord i samarbete med Svensk Digital handel och HUI research: e-barometern 2014 årsrapport, s. 2.
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Den europeiska brevmarknaden

I monetära termer uppgick den europeiska brevmarknadens omsättning till 44 miljarder euro 2011 eller 0,34 procent av BNP.
Antalet brev som befordrades av operatörer som tillhandahåller
samhällsomfattande posttjänster inom EU har sjunkit från uppskattningsvis 107,6 miljarder 2008 till 85,5 miljarder 2013.6 Det
innebär en genomsnittlig volymminskning på 4,1 procent per år.
De operatörer som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster
är fortfarande huvudaktörer på den europeiska brevmarknaden,
vilket möjligtvis kan förklaras av att de sista reglerade postmonopolen
i Europa avskaffades så sent som 2013. Endast i ett fåtal länder såsom Bulgarien, Kroatien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen,
Spanien och Sverige finns det konkurrenter på den nationella brevmarknaden som tillsammans har marknadsandelar på mer än 5 procent.

6

Världspostföreningen, antal brevförsändelser, inrikes och utrikes, uppskattade försändelser
för EU-27. Världspostföreningens statistik inkluderar endast operatörer i de medlemsstater
som tillhör Världspostföreningen.
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Källa: WIK-Consult 2013.

Nedgången i brevvolymer kan även illustreras genom att studera
antal skickade brev per invånare mellan åren 2007–2011. Av figur 4.3
kan man utläsa att brevvolymerna skiljer sig väsentligt åt mellan
olika länder i Europa. 2011 delades mer än 80 procent av Europas
totala brevvolymer ut i Västeuropa vilket i viktat genomsnitt innebar
250 stycken försändelser per invånare. Länderna i södra Europa stod
för endast 12 procent av de totala volymerna med cirka 82 stycken
försändelser per invånare. Det var också de sydeuropeiska länderna
som drabbades hårdast under den ekonomiska nedgången och brevvolymerna sjönk i genomsnitt sex procent mellan 2007 och 2011.
Antal befordrade försändelser i Östeuropa sjönk inte lika kraftigt
(2,4 procent) men de utgjorde å andra sidan endast sex procent av
det totala antalet brev.
Det kanske mest intressanta i ovanstående figur är att Sverige
2011 låg på fjärde plats i Europa i fråga om flest skickade brevförsändelser per invånare, efter Schweiz, Luxemburg och Österrike.
Schweiz och Luxemburg är säten för ett antal stora europeiska banker
och ett mycket stort antal internationella organisationer (bland
annat många inom FN-systemet) finns i Schweiz. Troligtvis beror
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ländernas höga brevvolymer på att dessa organisationer skickar
många brev. Den fortsatta förhållandevis höga svenska brevbefordran beror med stor sannolikhet på den konkurrens som har kännetecknat den svenska brevmarknaden sedan 1990-talet och som har
skapat den låga prisnivån som beskrivs nedan i avsnittet 4.3.2 Prisutvecklingen.
Den framtida volymutvecklingen i Europa
Även om de europeiska postoperatörerna har varit överdrivet pessimistiska i sina framtidsprognoser de senaste decennierna har brevvolymernas genomsnittliga utveckling hittills, med något enskilt
undantag, varit kontinuerligt nedåtgående.7 Det var inte förrän efter
millenniumskiftet som volymnedgången påbörjades, och framför allt
efter finanskrisen 2008 som den har ökat i takt. Hur den kommer
att utvecklas framöver beror mycket på förutsättningarna på de
nationella postmarknaderna och hur snabbt ändrade kommunikationsmönster får genomslag där.
När det tyska konsultföretaget WIK-Consult frågade ett antal
tillsynsmyndigheter och stora postoperatörer i Europa om hur
deras framtidsprognoser för brevvolymsutvecklingen såg ut 2011
gav svaren en någorlunda enig bild av vilka typer av brevförsändelser som kommer att minska framöver. Prognoserna visade att det
är de industriellt producerade brevsändningarna, såsom bankkontoutdrag, försäkringsbrev, lönebesked och räkningar som kommer att
minska mest i volym fram till år 2020. Även kontorspost, det vill
säga enstaka brev som skickas mellan företag eller myndigheter,
kommer att minska om än inte lika snabbt.8 Adresserad direktreklam kommer troligtvis fortsätta ha en stabil utveckling eftersom
det är en kommunikationskanal som är ett viktigt komplement till
de digitala reklamkanalerna. Den sociala korrespondensen kommer
inte minska så mycket ytterligare eftersom den ersatts av digitala
kommunikationssätt redan tidigare.

7

WIK-Consult, Main Developments in the Postal Sector (2010–2013), s. 179–180.
Jämför med volymutvecklingen på den svenska brevmarknaden 2006–2014 i avsnitt 4.3.1
som visar att brevsändningar hittills har minskat mindre procentuellt sett än enstaka brev.
8
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Den svenska postmarknaden

Vad som ingår i postverksamhet kan skilja sig åt mellan olika länder. Enligt den svenska postlagen är postverksamhet en regelbunden befordran av brev mot avgift, och med brev menas adresserade
försändelser som väger högst två kg (se vidare kapitel 3). Distribution
av paket och oadresserade försändelser som reklam och samhällsinformation ingår således inte i den svenska postverksamheten.
Däremot omfattas paket i den samhällsomfattande posttjänsten
som ska finnas i hela landet och som innebär att alla användare ska
kunna ta emot och skicka postförsändelser till rimliga priser. Vad
som är ett paket är dock inte definierat i postlagen. Utredningen
kan få anledning att återkomma till hur en sådan definition skulle
kunna se ut i slutbetänkandet som ska redovisas senast den 31 augusti
2016.
Såsom utredningen har redogjort för i kapitel 3 omfattar definitionen av postförsändelser i 2008 års postdirektiv, förutom brevförsändelser, även till exempel böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som innehåller varor med eller utan kommersiellt värde. Böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter anses
inte vara brevförsändelser och därmed skiljer sig EU:s definition av
brevförsändelser från den i postlagen.
Utredningen avser även att beskriva marknaden för oadresserad
direktreklam (ODR) i avsnitt 4.6. Orsaken till det är att adresserad
direktreklam (ADR), som hör till brevmarknaden, och ODR kan
tillhandahållas i delvis samma flöden, främst i brevutbärningen. De
företag som verkar på marknaden erbjuder i några fall båda produkterna, och de kan dessutom även ersätta varandra ibland.
I avsnitt 4.4 beskrivs marknaden för paketbefordran översiktligt. Beskrivningen är relevant utifrån att Postnords del av paketmarknaden omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten och
att det är vanligt att postoperatörer går över till att hantera brev
och paket i samma flöden för att utnyttja synergierna så långt som
möjligt. Det finns dessutom ingen tydlig gräns mellan brev- och
paketförsändelser, där varor som väger under 2 kg och som är av
mindre värde ofta skickas som brev i stället för som paket. Mottagaren kan behöva hämta otympliga brev hos ett paketombud om
brevbäraren inte har möjlighet att leverera det i postlådan. Med den
ökade e-handeln och varor i brevströmmarna blir fenomenet allt
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vanligare och gränsen mellan vad som är brev och paket allt otydligare.
Eftersom utredningen ska bedöma behovet av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten och
särskilt analysera behovet av posttjänster i olika typer av gles- och
landsbygder, har utredningen valt att även ge en översiktlig bild av
marknaden för bud- och kurirverksamhet i avsnitt 4.5 och tidningsdistribution i avsnitt 4.7.

4.3

Den svenska brevmarknaden

Brev är i dag volymmässigt framför allt en kanal för information
från företag till hushåll. Nedan följer en beskrivning av den svenska
brevmarknaden. Uppgifterna är till stora delar hämtad från Postoch telestyrelsens rapport ”Svensk postmarknad 2015”9.
4.3.1

Volymutveckling och marknadsandelar

I Sverige omsätter brevmarknaden nära 12 miljarder kronor per år.
Medan volymerna har fallit med nästan 25 procent den senaste tioårsperioden (sedan 2005), har omsättningen på marknaden endast
fallit med knappt 11 procent under samma period. Under 2014
distribuerades drygt 2,4 miljarder brev i Sverige, en minskning med
drygt 100 miljoner brev (eller 4,4 procent) jämfört med året innan.
Den långsiktiga trenden med fallande volymer fortsätter med en
tämligen stabil takt på mellan 3 till 5 procent per år. Totalt har
brevvolymen nu minskat med 29 procent sedan millennieskiftet (se
tabell 4.1).

9

Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3.
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Källa: Post- och telestyrelsen 2015.

Aktörerna på den svenska brevmarknaden
Brevmarknaden omfattar distribution av adresserade försändelser
som väger högst 2 kg. För att regelbundet distribuera brev mot
betalning krävs tillstånd enligt postlagen. 2015 hade 32 postoperatörer tillstånd av Post- och telestyrelsen att bedriva postverksamhet. Den största aktören är Postnord Group AB vars verksamhet
främst består i brev- och paketdistribution, men även distribution
av oadresserad direktreklam och tidningar samt tillhandahållande av
andra hybrid- och postnära tjänster.
Postnord
Postnord Group AB:s moderbolag Postnord AB är ett resultat av
sammangåendet mellan Posten AB och den danska Post Danmark
A/S som skedde 2009. Bolaget ägs till 40 procent av den danska
staten och till 60 procent av den svenska staten. Röstetalet är emellertid fördelat 50/50 mellan ägarna. Postnord AB publ. är ett svenskt
publikt bolag med koncernkontor i Solna.10 Postnord Group AB
har en särställning på den svenska postmarknaden vilket framför allt beror på dels dess storlek och finansiella styrka, dels på att
Post- och telestyrelsen har ålagt bolaget att tillhandahålla den
samhällsomfattande posttjänsten i Sverige.11 Under 2014 delade
Postnord ut drygt 2 miljarder brev i Sverige och operatörens marknadsandel uppgår till knappt 85 procent av de utdelade brevvolymerna i landet (se figur 4.4).
10
11

Postnords års- och hållbarhetsredovisning 2014.
Tillståndsvillkor för Postnord Group AB (556128-6559), Dnr: 15-8920, 2015-09-11.
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Bring Citymail
Den näst största operatören på den svenska brevmarknaden är
Bring Citymail AB som ägs av Posten Norge. Bring Citymail startade
sin verksamhet i Stockholm 1991 och då som ett svenskt bolag
under namnet Citymail. Eftersom det var svårt att få lönsamhet i
företaget såldes det år 2000 till den brittiska nationella postoperatören Royal Mail. Citymail fortsatte dock att gå med förlust och
efter olika turer såldes det till Posten Norge och Bring Citymail
bildades. Förutom befordran av brev erbjuder den svenska delen av
koncernen både logistiktjänster, distribution av tidningar och oadresserad reklam och annan postnära verksamhet. Under 2014 delade
Bring Citymail ut 349,8 miljoner brev eller 14,4 procent av volymerna på marknaden. Bring Citymail är främst verksam på delmarknaden osorterade brevsändningar.
MTD
Den tredje största aktören är Morgontidig distribution KB (MTD)
som utgörs av sju morgontidningsdistributörer men ägs av fem av
dessa12 i Sverige, varav en är Bring Citymail. Operatörens affärsidé
är att utnyttja morgontidningsdistributionen till att samtidigt dela
ut brev och annat som ska levereras till postlådan och det före
klockan 7.00 på morgonen i hela Sverige. Verksamhetens omsättning utgörs till 56 procent av distribution av tidningar, 35 procent
paket och 9 procent brev.13 2014 delade MTD ut 11,7 miljoner brev
eller 0,5 procent av försändelserna på den svenska brevmarknaden.

12

Västsvensk Tidningsdistribution KB (VTD), Tidningsbärarna KB (TB), Tidningstjänst AB
(TAB), Herenco Distribution AB, Prorolog KB och NTM Distribution AB (NTM) och
Bring Citymail (tidigare Pressens Morgontjänst).
13
Källa MTD.
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0,5%

0,2%

14,4%

PostNord - 2 066,6 miljoner brev
Bring Citymail - 349,8 miljoner brev

84,9%

MTD - 11,7 miljoner brev
Övriga - 4,9 miljoner brev

Källa: Post- och telestyrelsen 2015.

Övriga postoperatörer
Övriga postoperatörers verksamheter skiljer sig mycket åt såväl vad
avser tjänsteutbud som antalet anställda. De flesta är emellertid förhållandevis små och bedriver sin verksamhet lokalt. Några ger ut
egna frimärken eller har egna distributörsbeteckningar på försändelserna. Många erbjuder en differentierad merservice, exempelvis
hämta-/lämnaservice, frankering, sortering och konsolidering av
brevvolymer till sina kunder.14 2014 stod de för 4,9 miljoner brev
eller 0,2 procent av utdelade brevvolymer i Sverige.
En svag förskjutning av marknadsandelar över tiden
Trots den totalt sett vikande brevvolymen i Sverige var volymtillväxten cirka 3,5 procent för Postnords konkurrenter under 2014
(se figur 4.5). Det innebär dels att Postnords marknadsandel fortsätter att minska något, dels att Postnords brevvolym minskar
snabbare än den totala brevvolymen.
14

SOU 2009:82, En ny postlag.
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Källa: Post- och telestyrelsen 2015.

Diagrammet visar att Postnord delade ut 96 procent (3,3 miljarder)
av totalt 3,4 miljarder brevförsändelser 1997 och endast 84,9 procent
av totala volymer 2014. Bring Citymails volymandel var 3,6 procent
(123,7 miljoner försändelser) 1997 jämfört med 14,4 procent 2014.
Övriga operatörers del av totala volymer var försumbar 1997.
Volymandelarna speglar inte omsättning och lönsamhet
Vid en ekonomisk analys av situationen på brevmarknaden är en
marknadsandelsberäkning baserad enbart på volymuppgifter något
missvisande. Anledningen är att de olika operatörerna har väsentligt skilda produkterbjudanden och affärsmodeller och därför har
en stor skillnad i intjäningsförmåga per brev. För att få en bättre
bild av styrkeförhållandena på marknaden gör Post- och telestyrelsen även en uppskattning av marknadsandelar baserade på omsättningen av operatörernas brevdistribution. I tabell 4.2 jämförs de
svenska postoperatörernas respektive volymandelar med andel av
brevmarknadens totala omsättning. Av tabellen framgår Postnords
dominerande ställning på den svenska brevmarknaden tydligare.
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Källa: Post- och telestyrelsen 2015.
* Siffran är en uppskattning av MTD:s och övriga operatörers sammanlagda andel av brevmarknadens
totala omsättning.

Det går inte att enskilt utläsa lönsamheten för den svenska brevverksamheten i Postnords årsredovisning 2014. Däremot uppgick
rörelseresultatet för den svenska och danska brevverksamheten
gemensamt till 592 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på
2,7 procent, trots omfattande volymnedgång och förluster på den
danska brevmarknaden. Under 2013 var rörelseresultatet närmare
570 miljoner kronor och rörelsemarginalen drygt 2,6 procent.
Bring Citymail har, som nämnts ovan, haft svårt att uppnå lönsamhet alltsedan starten i början av 1990-talet. Verksamheten har i
sin helhet i princip uppvisat negativt resultat med undantag för
några enstaka år. Många av de små lokala operatörerna har också
haft svårt att få stabil lönsamhet i sin verksamhet. Några har inte
överlevt, medan andra lyckats driva verksamheterna med positivt
resultat under senare år.
Konkurrenssituationen skiljer sig väsentligt åt på olika delar
av brevmarknaden
För att ge en tydlig bild av brevmarknadens komplexitet delar Postoch telestyrelsen upp brevmarknaden i dimensionerna:15
 brevtjänsternas prioritet (det vill säga övernattbefordran eller
inte),
15
Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 24–30.
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 sorterade respektive osorterade sändningar16,
 enstaka brev17 i delarna kontorspost respektive brevlådepost,
 uppdelning med hänsyn till geografisk täckning,
 olika tjänsters utformning/anpassning till olika kundgrupper,
såsom konsumenter visavi företagskunder.
Schematiskt kan de två viktigaste dimensionerna (eller delmarknaderna) av brevmarknaden beskrivas i enlighet med figur 4.6. Dessa
utgörs av de två första punkterna ovan, det vill säga brevtjänsternas
prioritet (övernatt eller inte) och om det är enstaka brev eller sändningar som skickas.

Källa: Post- och telestyrelsen 2015.

16

Osorterad brevsändning är en brevsändning som består av minst 500 stycken brev som
inte är postnummersorterade men har samma vikt och format. En sorterad brevsändning
består av minst 5 000 stycken brev som är postnummersorterad och har samma vikt och
format.
17
Definitionen för enstaka brev är separata brev som kan vara olika i storlek och vikt.
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Den volymmässigt största, och när det gäller konkurrenssituationen
mest betydelsefulla, delmarknaden av dessa är ej övernattbefordrade
sändningar, som omfattar cirka 62 procent av alla brev. Sändningar
totalt motsvarar volymmässigt nästan 79 procent av den totala svenska
brevmarknaden.
När det gäller enstaka brev (som totalt alltså omfattar cirka
21 procent av brevmarknaden), är det övernattbefordrade brevet
fortfarande vanligast med drygt 70 procent av de enstaka breven.
Sett över åren 2006 till 2014 har den procentuella volymnedgången
varit lägst för Postnords 1:a-klass18 brevsändningar och ekonomibrevsändningarna19 med cirka 20 procent. Volymen för Postnords
tjänst 1:a-klass enstaka har sjunkit med drygt 30 procent medan
enstaka ekonomibrev har sjunkit mest med drygt 40 procent (se
figur 4.7). För att få en korrekt bild av totala volymförändringarna
på den svenska brevmarknaden är det relevant att samtidigt studera
figur 4.5 eftersom den visar att Bring Citymail har tagit över en del
av Postnords volymer (ekonomibrevsändningar).
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Källa: Post- och telestyrelsen.

18

Postnords benämning på övernattbefordrade tjänster.
Ekonomibrev är Postnords benämning på brevförsändelser som befordras inom tre arbetsdagar.
19
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Sändningar
Marknadssegmentet sändningar (eller industriell post) består av
post i form av serier av försändelser som lämnas in vid samma
tillfälle. De produceras vanligtvis industriellt med hjälp av datorstöd och portot betalas via faktura. Under förutsättning att avsändaren kommer upp i den kostnadsbesparande volym som krävs av
postoperatören för att det ska klassas som sändning, kan avsändaren få avsevärt lägre pris jämfört med portot för enstaka försändelser.
Sändningar kan vidare delas upp i kategorierna osorterade respektive sorterade. Osorterade sändningar är väsentligt dyrare än de
sorterade och består av ett visst antal försändelser med samma
format och vikt. De sorterade sändningarna produceras på så sätt
att de redan vid inlämningen till postoperatören är sorterade. Sorteringsgraden kan variera från att försändelserna inlämnas i postnummerordning, till att försändelserna är sorterade i den ordning
breven ska delas ut i varje enskild brevbärartur (så kallad gångordningssortering). Beroende av sorteringsgrad kan avsändaren
erhålla ytterligare rabatt för denna prestation, en sorteringsrabatt.
Sedan 1993 har utvecklingen inom stora delar av den osorterade
sändningsmarknaden karaktäriserats av hård konkurrens mellan
Postnord och Bring Citymail. Konkurrens har främst skett med
hjälp av prissättningen. På grund av den lägre prisnivå detta medfört på samtliga sändningar torde det vara de stora postkunderna
som är, och har varit, de största vinnarna till följd av konkurrensen
(se avsnitt 4.3.2).
Marknaden för övernattbefordrade sändningar – ett de-facto
monopol
Efterfrågan på brevsändningar som lämnas för övernattbefordran,
var länge vikande. De senaste åren har dock andelen övernattbefordrade sändningar legat ganska konstant på drygt 20 procent (räknat i
brevvolym). När det gäller dessa brevsändningar har Postnord i
praktiken ett monopol, då Bring Citymail i huvudsak är inriktad på
brev med längre distributionstid (i regel utdelning inom tre arbets-

61

Postmarknaden

SOU 2016:27

dagar).20 MTD erbjuder endast övernattbefordrade posttidningar
lokalt i Sverige. Skälen till det är framför allt av ekonomisk art. Ett
distributionsnätverk för övernattbefordran måste vara anpassat,
dels för utdelning varje arbetsdag, dels för snabba mellantransporter så att hela täckningsområdet nås övernatt. Det är således mer
naturligt att en konkurrent under uppbyggandet av sitt nätverk
i stället inriktar sig på mindre tidskritiska försändelser. Postnord
har en stark ställning, ett välkänt varumärke, sedan länge etablerade
kontakter med alla postkunder och bärande affärsmodell att nå hela
Sverige över natt, och kan därmed vara svår att utmana för en ny
konkurrent.
Marknaden för ej övernattbefordrade sändningar är mest
konkurrensutsatt
På marknaden för ej övernattbefordrade brevsändningar är Postnord
och Bring Citymail i dagsläget de två huvudsakliga konkurrenterna.
Marknaden har länge kännetecknats av ett hårt konkurrensklimat
mellan de två operatörerna. Postnord täcker hela landet medan
Bring Citymails utdelningsverksamhet är geografiskt förlagd till
Stockholmsregionen och Mälardalen i vid bemärkelse, stora delar
av Västsverige samt västra Skåne och Gotland, vilket motsvarar
cirka 56 procent av alla postmottagare i landet. Genom att alla kunder som vill nå hela riket måste använda sig av Postnord, och att
Postnords prissättning på den del av volymen som går med Postnord
förändras om kunden väljer att skicka delar med Bring Citymail,
uppstår hävstångseffekter. Det innebär att det inte är tillräckligt för
Bring Citymail att ha ett bättre erbjudande på de volymer som båda
företagen konkurrerar om, utan även måste kompensera för uteblivna rabatter på den del som bara kan skickas med Postnord.
Bring Citymail visar på denna delmarknad en klart växande
volym (3,7 procent 2014–2015) på en allmänt sett nedåtgående
marknad. Företaget har dels genomfört kostnadsrationaliseringar
inom brevutdelningen, men också utökat sitt kunderbjudande
20
Bring Citymail erbjuder övernattbefordrade brevsändningar som en mertjänst till vissa
befintliga kunder. Med operatörens distributionsmodell som innebär utdelning var tredje dag
kan företaget bara erbjuda övernattbefordrade sändningar till en tredjedel av utdelningsområdet per dag.
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vilket sammantaget lett till att företaget allt mer synes närma sig ett
läge där de kan redovisa vinst för första gången sedan mitten av
2000-talet. Postnord hade dock 2014 fortfarande mer än tre gånger
så stora volymer som Bring Citymail på ej övernattbefordrade brevsändningar.
De senaste två åren har de företag som delar ut morgontidningar
fått ett genombrott även när det gäller utdelning av brev inlämnade
som ej övernattbefordrade brevsändningar. De tidningsutdelningsföretag som numera samarbetar inom MTD ökade 2014 sin totala
brevvolym med 48 procent till 11,7 miljoner försändelser, vilket
motsvarar knappt 1 procent av delmarknaden. Den förändrade
marknadssituationen med att även morgontidnings-distributörerna
fått ett genomslag som brevutdelare påverkade situationen till en
början kanske mer för Bring Citymail än för Postnord. Därför var
det inte förvånande att Bring Citymail och Pressens Morgontjänst
(morgontidnings-distributören i Stockholmsområdet) strax innan
årsskiftet 2013/14 aviserade en sammanslagning. Den gemensamma
utdelningsverksamheten i Stockholmsregionen bedrivs numera i
bolaget Bring Citymail Stockholm.
Under 2015 har Bring Citymail och MTD utökat sitt samarbete
så att tidningsföretagen nu delar ut en del av Bring Citymails
försändelser även utanför Stockholmsområdet såsom stora delar av
Gotland, i Västsverige och i delar av Skåne. I och med detta täcker
Bring Citymail från den 1 april 2016 56 procent av landets mottagare av post. Eftersom Bring Citymail och de till MTD anslutna
företagen planerar att utvidga sitt samarbete, kan Bring Citymails
täckningsgrad på detta sätt förväntas att öka.
Enstaka brev
Med enstaka brev menas styckförsändelser med olika format och
vikt som skrivits ut och som lämnas in osorterade av avsändaren i
brevlådor, hos postombud eller liknande i vissa fall i tämligen stora
mängder. Enstaka brev kan vidare delas in i kontorspost och brevlådepost.
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Kontorspost
Segmentet kontorspost omfattar normalt post från företag som
frankeras i frankeringsmaskin (franko) eller märks med beteckningen ”porto betalt”. Kontorspost utgör drygt 12 procent av den
totala volymen på brevmarknaden. När det gäller rikstäckande övernattbefordrad och ej övernattbefordrad kontorspost har Postnord en
mycket stark ställning. Den sedan ett par år verksamma operatören
Mailworld Office, med affärsidén att samla in kontorspost och
konvertera denna till sändningar, är också på väg att bli en etablerad
aktör på delmarknaden för ej övernattbefordrade enstaka brevförsändelser och har hanterat knappt 17 miljoner försändelser
under 2014. På lokal nivå utgörs konkurrensen av ett drygt tjugotal
lokalt verksamma postoperatörer med relativt små volymer. På
vissa orter har dock den lokala operatören nått en betydande andel av
de lokalt distribuerade breven och konkurrerar även med Postnord
med så kallade postnära tjänster som frankering och hämta- och
lämnaservice. Luleå Mail HB21 är den största lokala postoperatören
med knappt 1,4 miljoner distribuerade försändelser 2014.
Brevlådepost
Brevlådepost är post som postas i brevlåda, vanligtvis frankerad
med frimärken, och distribueras som enstaka försändelser. Brevlådeposten motsvarade knappt 9 procent av volymerna på brevmarknaden 2014. Andelen frimärkta brev uppgick fortfarande till
drygt 6 procent av alla försändelser. Postnord har i praktiken
monopol på all brevlådepost, oavsett befordringshastighet. Den
marginella konkurrens som finns avser lokalpost på ett mindre
antal orter.
Sammanfattningsvis är Postnord i praktiken den enda operatören för rikstäckande befordran av enstaka brev men även på lokal
enstaka befordran (både övernatt och ej övernatt). Post- och telestyrelsens bedömning är att det inte är troligt att fler operatörer
kommer att etablera sig inom detta segment av marknaden eftersom kostnaderna för att bygga ut en egen ändamålsenlig riks21
Luleå Mail ägs sedan 1 februari 2016 av Norrbotten Media Distribution som bland annat
äger NSD och Norrbottens Kuriren.
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täckande infrastruktur för insamling, sortering och utdelning i hela
landet i praktiken är så stora att de inte går att motivera från ett
finansiellt perspektiv. Däremot är det möjligt att det, på grund av
det relativt höga prisläget i segmentet, finns utrymme för aktörer
som genom ny sorteringsteknologi kan omvandla enstaka brev till
sändningar och därefter anlita några av de existerande operatörerna
för den slutliga utdelningen av breven.
Hur stort detta utrymme kommer att vara är osäkert eftersom
Postnord under hösten 2015 har aviserat att från och med 1 januari
2016 ändra villkoren så att dessa förmedlare inte längre ska få sin
årsvolymrabatt beräknad på inlämnad volym. Rabatten ska i stället
beräknas utifrån varje bakomliggande kund var för sig. Därmed
kommer förmedlare att förlora större delen av årsvolymrabatten,
jämfört med de regler som gäller under 2015. Post- och telestyrelsen anser att Postnords införande av de nya rabattvillkoren strider
mot postlagen och har därför förelagt Postnord att inte införa de
aviserade rabattvillkoren.22 Föreläggandet är föremål för rättslig
prövning i förvaltningsdomstol.23
Sammanställning

Det finns ingen officiell sammanställning över var i Sverige postoperatörerna bedriver utdelningsverksamhet inom de olika delmarknaderna. Tabell 4.3 visar operatörernas geografiska närvaro i
utdelningsledet och tydliggör konkurrenssituationen på den svenska
22
23

Post- och telestyrelsens föreläggande den 15 december 2015, dnr 15-8502.
Förvaltningsrättens i Stockholm mål nr 27651-15.
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brevmarknadens delmarknader. Även om Postnord möter lokal
konkurrens från andra postoperatörer på de olika delmarknaderna,
visar tabellen att det inte finns någon som kan komma i närheten av
Postnords tjänsteutbud och geografiska närvaro.
4.3.2

Prisutvecklingen

Den svenska brevmarknaden karaktäriseras allmänt sett av mycket
låga priser i jämförelse med prisläget i Europa. Med all sannolikhet
beror den låga prissättningen på enstaka brevförsändelser på det
nuvarande pristaket på inrikes enstaka övernattbefordrade brevförsändelser upp till 500 g.24 Den främsta orsaken till de låga priserna för brevsändningar är troligtvis den konkurrens som har rått
på delmarknaden för ej övernattbefordrade brevsändningar sedan
Citymail startade sin verksamhet 1991.
Låg prisutveckling för inrikes frimärkta försändelser
I början av 1990-talet var portot ännu inte belagt med mervärdesskatt
(moms) och ett inrikes 1-klass frimärke (20 g) kostade 2,50 kronor
på dåvarande Posten. 1995 infördes 25 procents moms på portot
varför priset på samma 1:a klass frimärke (tillsammans med den
årliga höjningen) höjdes till 3,70 kronor.

24

9 § postförordning (SFS 2010:1049).
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Efter 1998 har Postnord höjt det frimärkta 20 g portot i etapper
med 50 öre ungefär vart femte år fram till 2014. Orsaken bakom de
ryckvisa höjningarna är att Postnord inte har kunnat höja priset
med mer än vad som regleras av pristaket i postförordningen (se
vidare avsnitt 3.2.1). I april 2014 gjorde Postnord om viktgränserna
för enstaka porton och den lägsta viktklassen höjdes från 20 g upp
till 50 g. Följden blev att det nya lägsta portot för ett 1:a klass frimärkt brev blev 7 kronor i stället för som tidigare 6 kronor.
En internationell prisjämförelse som Post- och telestyrelsen
genomförde 2014 visar att Postnords frimärkta 1:a-klass porto är
bland de lägre i Norden.25 Pristaket är sannolikt en stor del av förklaringen till att detta porto under en 25-års period inte har ökat
med mer än drygt fyra kronor. En positiv effekt är att det frimärkta
ekonomibrevsportot 20 g (i dag 50 g) därmed inte heller har höjts
med mer än drygt fyra kronor sedan 1990 och kostar 6,50 kronor
inklusive moms 2015.

25
Post- och telestyrelsen, Konsumentpriser för brev och paket, En internationell jämförelse,
PTS-ER-2014:3.
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Prisskillnad 1:a-klass frimärkt och 1:a-klass enstaka i det statliga
ramavtalet
Eftersom pristaket är just ett tak för möjlig prishöjning för enstaka
inrikes övernattbefordrade försändelser upp till 500 g och inte ett
golv, kan det vara intressant att jämföra liknande försändelser för
vilka priset har förhandlats.
Någon generell redovisning av Postnords avtalade priser går inte
att göra då avtalen ofta är förenade med affärssekretess. På brevmarknaden finns dock ett antal offentliga avtal att utgå ifrån, såsom
det statliga ramavtalet26 för brevförmedlingstjänster. Staten är en av
de största köparna av brevsändningar och skickar cirka 10 procent
av volymerna på den svenska brevsändningsmarknaden. I egenskap
av storkund med störst förhandlade volymer på brevmarknaden har
staten goda möjligheter att få förmånliga priser vid den statliga
upphandlingen. De organisationer som har möjlighet att avropa på
ramavtalet får en rabatt på 10 procent av Postnord på enstaka inrikes övernattbefordrade försändelser jämfört med vad en kund får
betala (exklusive moms) som köper ett frimärke hos Postnords
ombud (se figur 4.9).

26

Ramavtal Brevförmedlingstjänster 2015:2, Referensnummer 96-100-2014:001. Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen samt
ett antal statliga muséer, bolag, fonder och stiftelser.
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Prisskillnaden för 1:a klass enstaka och förhandlade osorterade
brevsändningar alltjämt ökande
För att ge en bild av prisutvecklingen för inrikes övernattbefordrade brevförsändelser kan priset för inrikes enstaka frimärkta brev
jämföras med priset för ett brev som skickas dels som 1:a-klass
osorterade brevsändningar enligt Postnords prislista27 och dels som
osorterade 1:a-klass brevsändningar enligt Postnords prislista i det
statliga ramavtalet.

27

Prislistan finns att hitta på Postnords webbplats, Postnord.com
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Vid jämförelsen bör man beakta att en köpare för att kunna köpa
en osorterad brevsändning till ovanstående priser måste lämna in
minst 500 stycken brev med samma format och vikt till Postnords
företagscenter eller brevterminal. Ett brev frankerat med ett frimärke kan postas på en av Postnords gula brevlådor. Dessutom
skedde, som tidigare nämnts, en höjning av lägsta portoklassen för
1:a-klass frimärkt under 2014 varför priset för 2015 i figur 4.10
gäller för ett 50 g brev för samtliga tjänster (övriga år 20 g).
I övrigt är priserna i figurerna i princip jämförbara och utredningen kan konstatera att prisskillnaden mellan det frimärkta
portot och Postnords officiella prislista för osorterad brevsändning
har minskat betydligt sedan 2006. Däremot har priset för ett osorterat brev köpt med det statliga ramavtalets prislista kostat mellan
0,5–1 krona mindre (cirka 12–19 procent) exklusive moms än priset
för en frimärkt försändelse. Ramavtalets låga pris är lite förvånande
eftersom det i dag inte råder någon konkurrens på brevmarknaden
för osorterade 1:a-klass brevsändningar. Däremot kan det låga priset
vara ett sätt möta konkurrensen från digitala kommunikationssätt.
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Prisutvecklingen för osorterade och sorterade brevsändningar

Kronor exklusive moms

För att visa ytterligheterna avseende prisutvecklingen på den svenska
brevmarknaden är det enklast att studera priserna på de brevtjänster för vilka det råder konkurrens på brevmarknaden. Genom
att jämföra prissättningen i Postnords prislista med Postnords priser i
det statliga ramavtalet kan läsaren få en uppfattning om ytterligheterna och utvecklingen av prissättningen på brevsändningsmarknaden som även är den största delmarknaden (se avsnitt 4.3.1).
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De två översta linjerna i figur 4.11 ovan visar priset i kronor för ett
20 g brev som ingår i en 1:a klass osorterad brevsändning skickad
med utdelning över hela landet (riks) om 500–4 999 stycken. Medan
priset/styck i Postnords officiella prislista har haft en någorlunda
jämn ökningstakt sedan 2006 är priserna för samma tjänst i det
statliga ramavtalet nere på i princip samma prisnivå som de hade
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2006. 2014 är skillnaden i pris för en ramavtalskund och en ickeramavtalskund som ska skicka en 1:a klass osorterad brevsändning
riks 86 öre, det vill säga 18 procent lägre, per 20 g brev. Det sänkta
ramavtalspriset på dessa sändningar skulle även det möjligtvis
kunna ses som ett sätt att möta konkurrensen från digitala kommunikationssätt.
Prisutvecklingen för en sorterad ekonomibrevsändning på
5 000–10 000 brev skickad till Postnords lågpriszon visar på motsatt effekt. I den statliga upphandlingen som gjordes 2011 och
gällde under 2012 till 2014 sänktes priset för sorterade ekonomibrevsändningar kraftigt. I upphandlingen som genomfördes 2015
återfördes priset till en högre nivå. Från att 2014 ha kostat 1,63 kronor per styck för en ramavtalskund att skicka ett 20 g brev i en
sådan sändning kostar det från och med den 1 april 2015 2,20 kronor,
vilket innebär en prisökning med 35 procent. Fortfarande erbjuds
dock ramavtalskunden en rabatt på 29 procent (89 öre) per brev
jämfört med en prislistekund som vill köpa samma tjänst. Prisjusteringen sedan 2014 är troligtvis en anpassning av ramavtalspriset till
Postnords nya prismodell för 2015.
Figuren ovan illustrerar att prisutvecklingen för brevsändningar
på den svenska brevmarknaden inte varit likriktad sedan 2006.
I stället indikerar den att priserna för icke avtalskunder har höjts
kontinuerligt medan de för avtalskunder inte har ökat alls i samma
takt. Detta synes vara en fortsättning på den utveckling som observerats alltsedan marknaden avreglerades på nittiotalet. Innan avregleringen var förekomsten av avtalade rabatter låg, och i princip
alla kunder erbjöds priser enligt samma fastställda prislista. Orsakerna till prisskillnaderna är alltså, förutom kundspecifika kostnadsbesparande prestationer och inlämnade årsvolymer, ett högt konkurrenstryck på sändningsmarknaden. Bring Citymail har kontinuerligt ökat sin totala marknadsandel från cirka 1,5 procent i mitten
av 1990-talet, via 8 procent år 2005 till dagens 14,4 procent räknat i
volym. På delmarknaden för sändningar som inte är övernattbefordrade är Bring Citymails marknadsandel cirka 23 procent räknat i volym.
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4.4

Postmarknaden

Den svenska paketmarknaden

Paketmarknaden definieras vanligtvis utifrån försändelsernas vikt
där försändelser under 35 kg brukar benämnas lättgods eller styckegods till skillnad från tunggods eller partigods som väger över 35 kg
och ofta lastas på pall. Den svenska paketmarknaden har aldrig varit
reglerad och det har rått en mer eller mindre hård konkurrens på
marknadens olika delar. Postnord är såsom utsedd tillhandahållare
av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige, den enda på paketmarknaden som omfattas av Post- och telestyrelsen tillsyn och då
på postförsändelser med vikt upp till 20 kg.
Från att tidigare ha utgjort en liten del av postmarknaden har
befordran av varor ökat närmast explosionsartat de senaste åren
genom den ökade e-handeln. I e-barometerns helårsrapport 201528
framgår att tillväxttakten inom detaljhandelns internetförsäljning är
fortsatt hög och ligger på 19 procent för helåret 2015, vilket kan
jämföras med en tillväxt på 5,7 procent för detaljhandeln totalt.29
Mindre varor som hemelektronik, skönhetsprodukter och böcker
kan med fördel även befordras som brevförsändelser och då ofta till
ett lägre pris än med paket. Gränsen mellan brev- och paketmarknaden är således inte helt tydlig. I takt med att kunderna vill ha
snabbare leveranser av varor direkt till verksamhetsstället blir även
gränsdragningen mellan traditionell distribution av paket respektive
kurir och expressbefordran också allt mer otydlig.
På den svenska inrikesmarknaden för lättgods hade Posten en
helt dominerande ställning fram till mitten av 1970-talet. Därefter
tilltog konkurrensen från den traditionella transportsektorn, när
företag som Bilspedition, ASG samt ett stort antal budfirmor började
köra paket från dörr till dörr mellan företag.30 De senaste decennierna
har internationella logistikföretag som DHL (som ägs av tyska
posten, Deutsche Post), DB Schenker (som ägs av Deutsche Bahn)
28

Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, E-barometern, Årsrapport 2015, 2016, Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.
E-handel definieras i e-barometern som försäljning av varor via internet som levereras
hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.
Det innebär att följande inte definieras som e-handel i e-barometern: Köp i butik som först
har bokats via internet; Försäljning av tjänster (till exempel resor, hotell och konsertbiljetter) som sker via internet; Nedladdningar av t.ex. musikfiler, filmer och applikationer;
Försäljning via internet mellan företag; Försäljning via internet mellan privatpersoner.
30
SOU 2009:82, En ny postlag.
29
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och Bring (som ägs av Posten Norge) fått fäste på den svenska paketmarknaden.
4.4.1

En uppskattning av volymfördelningen

Enligt Trafikanalys uppgifter för 2014 distribuerades fler än 90 miljoner paket med en vikt över 2 kg på den svenska paketmarknaden,
vilket var en ökning med 10 procent jämfört med 2013.31 DB Schenker
har gjort ett försök att åskådliggöra marknaden med hjälp av egna
och Postnords uppgifter i årsredovisningen 2014. Även om Brings
och DHL:s volymer baseras på rena uppskattningar ger figur 4.12
läsaren en uppfattning om hur styrkeförhållandena på den svenska
paketmarknaden ser ut. DB Schenkers volymer överstiger dock
markant Trafikanalys uppgifter vilket indikerar att det inte finns en
säker bild av marknaden i dag.

31

Trafikanalys, Postverksamhet 2014, statistik 2015:19.
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Källa: DB Schenker 2015.

Postnord är den aktör som är volymmässigt störst på den svenska
paketmarknaden. Schenker delar i diagramet upp marknaden på tre
olika delmarknader (B2C, B2B och C2C) beroende på om det är
ett företag (B) eller en privatperson (C) som skickar respektive tar
emot försändelsen. Postnord har störst volymer oavsett marknad,
Schenker näst störst och DHL och Bring Citymail delar på tredje
platsen beroende på delmarknad.
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Källa: Tillväxtanalys, 2015.

76

SOU 2016:27

SOU 2016:27

Postmarknaden

I syfte att illustrera var de paketombud som privatpersoner kan
vända sig till är placerade geografiskt har Tillväxtanalys tagit fram
en kartbild över Sverige (se figur 4.13). Antalet ombud i figuren
skiljer sig något från de uppgifter utredningen har fått av Post- och
telestyrelsen och DB Schenker. Det kan bero på att några siffror är
från 2014 eller att ombud för privatpersoner har definierats olika.
I Tillväxtanalys underlag ingår förutom paketombud för privatpersoner även Postnords företagscenter. Kartbilden ger dock en
bra bild av paketdistributörernas närvaro i landets olika delar. De
vita områdena på kartbilden är obebodda områden.
Postnord har ett ombudsnät för privatpersoner som 2014 uppgick till 1 535 postombud vars upptagningsområde täcker övervägande del av Sveriges hushåll.32 Därutöver erbjuder Postnord
utkörning och hämtning av paket via den traditionellt så kallade
lantbrevbäringen. Lantbrevbäringen är en service som är specifik
för Postnord och som ingen av de övriga logistikföretagen erbjuder
på regelbunden basis.33
Även DB Schenker har enligt egen uppgift ett ombudsnät med
cirka 1 450 Privpakombud för privatpersoner liksom DHL som har
1 300 Service Points. DHL erbjuder även ut- och inlämning i paketstationer och samarbetar med Bring vid utlämning av paket. Bring
förvärvade distributionsföretaget Bussgods/SmartPak under 2014.
Som tidigare framgått erbjuder Bring även distribution av varor i brev
genom dotterbolaget Bring Citymail och i samarbete med MTD.
Övriga företag på paketmarknaden är Jetpak som erbjuder hemleveranser för e-handelsföretag till konsument (B2C), tidningsdistributörer som breddar sin verksamhet med logistiktjänster och
internationella aktörer på bud- och kurirmarknaden som till exempel amerikanskägda UPS (United Parcel Service), holländska TNT
och amerikanskägda FedEx (Federal Express). Generellt har de
antingen blygsamma volymer eller saknar egna inrikes erbjudanden.
Deras internationella importvolymer till Sverige distribueras oftast
genom någon av de dominerande aktörerna i figuren ovan. Precis
som på den svenska brevmarknaden finns det även ett antal lokala
32

Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 50.
33
Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 32.
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aktörer med bud- och kurirverksamhet som erbjuder paketdistribution, men totalt sett har de förhållandevis låga volymer.34

4.5

Marknaden för bud- och kurirverksamhet

Användarnas behov av övernattbefordran av brev skulle till viss del
främst lokalt kunna ersättas av bud- och kurirtjänster. Därför har
utredningen försökt kartlägga vilka aktörer som erbjuder dessa
tjänster och i vilka delar av landet. Trafikanalys redovisar årligen
utvecklingen på den svenska bud- och kurirmarknaden.35 Vad som
är att betrakta som bud- och kurirverksamhet är dock inte entydigt.
Trafikanalys definierar bud- och kurirverksamhet som hämtning
av försändelse hos avsändare och transport av försändelsen från
avsändare till slutlig mottagare. År 2014 bedrev 298 företag budoch kurirverksamhet i Sverige. Bud- och kurirföretag har normalt
inga kontor som tar emot eller lämnar ut försändelser. De har
heller inga centrala sorteringsplatser. Företagen har däremot en
sambandscentral dit kunderna vänder sig. Denna sambandscentral
fyller också funktionen att dirigera buden eller kurirerna.
Verksamhetens karaktär kan delas in i tre kategorier:
 Bud/kurir som äger sitt fordon, har sitt eget företag och inga
anställda.
 Bud/kurir som äger sitt fordon och har eget företag men är
kopplad till ett större företag.
 Större företag med fordon och anställd personal.
Enligt Trafikanalys har flera av de större bud- och kurirföretagen
en betydande andel av lättgodsmarknaden.
Ovanstående beskrivning innebär att även ett antal av de paketdistributörer som utredningen har redogjort för i avsnitt 4.4 ingår i
Trafikanalys definition. Det gör att uppgifterna om företagens
antal, omsättning och kostnader blir mindre användbara för utredningen.

34
35

Uppgifter från DB Schenker 2015.
Trafikanalys, Postverksamhet 2014, statistik 2015:19.

78

SOU 2016:27

Postmarknaden

Trafikanalys redovisar inga närmare uppgifter om till vilka kundgrupper bud- och kurirföretagen vänder sig eller deras geografiska
täckning. En översiktlig beskrivning visar att näst intill samtliga
bud- och kurirverksamheter är lokalt verksamma, ungefär hälften
regionalt och en fjärdedel nationellt. Var i Sverige de bedriver sin
verksamhet framgår dock inte.
En tydligare beskrivning av bud- och kurirmarknaden, särskilt
brev- och paketmarknaden, hade varit att önska. Då hade delbetänkandet på ett mer heltäckande sätt kunna beskriva vilka alternativ
användarna har till övernattbefordrade brevförsändelser i form av
bud- och kurirtjänster.

4.6

Marknaden för oadresserad reklam

Kvantiteten oadresserad reklam och gruppreklam ökade kraftigt
mellan åren 2002 och 2008, och var då, på årsbasis, som mest uppe i
3,6 miljarder försändelser. Efter det har mängden oadresserat minskat
vartefter. 2014 hanterades 2,9 miljarder försändelser vilket var en
minskning med 0,7 procent jämfört med året innan.36 Marknaden
omsatte cirka 1,6 miljarder kronor under 2014 men omsättningen
kommer troligen vara någon eller några procent lägre under 2015,
någonstans mellan 1,5 och 1,6 miljarder kronor.

36

Trafikanalys, Postverksamhet 2014, statistik 2015:19.
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Källa: SDR 2015.

SDR uppskattar att ODR-aktörernas marknadsandelar fördelar sig
på Svensk Direktreklam (SDR) som har cirka 25 procent, Postnord
med cirka 70–72 procent och övriga cirka 3–5 procent. I kategorin
övriga finns främst Bring Citymail samt ett antal tidningsdistributörer (se figur 4.14). Geografiskt täcker Postnord alla Sveriges hushåll, SDR cirka 85 procent och Bring Citymail 56 procent (det
sistnämnda företaget har hittills inte erbjudit befordran av ODR i
någon större skala). ODR marknaden kännetecknas av hård konkurrens och vinstmarginalerna är mycket låga.

4.7

Marknaden för tidningsdistribution

Distribution av oadresserade tidningar ingår inte i den samhällsomfattande posttjänsten. Ur ett postregleringsperspektiv kan det
emellertid vara viktigt att i sammanhanget notera att större delen av
befolkningen inte gör skillnad på post och tidningar. Dessutom har
det under en längre tid pågått en diskussion om att brev och tidningar bör kunna samdistribueras för att spara pengar och skona
miljön. En kärnfråga i diskussionen har varit vilken produkt som
ska få styra tidpunkten för utdelningsturerna – breven eller tid-
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ningarna.37 Valet skulle i sin tur möjligtvis påverka vilken aktör som
skulle kunna komma ifråga för att hantera utdelningen av försändelserna. Därför kan det vara intressant att titta lite närmare på
vilka aktörer som finns på den svenska marknaden för tidningsdistribution.
I Trafikanalys kartläggning av tidningsmarknaden omfattar tidningsdistribution endast sista fasen i distributionen av dagstidningar. I den ingår tidningsbudets hämtande av tidning vid lokal
utlämningsplats och leverans till slutkonsumenten (prenumeranten). Tillhandahållandet av gratistidningar och liknande som inte
direkt levereras till slutkonsument räknas därför inte som tidningsdistribution och det gör inte heller själva transporten av tidningarna.38
På marknaden fanns totalt 23 aktiva företag 2014. Antalet har
ökat kraftigt över åren från 9 företag 1996 till 21 företag 2000.
Efter det har det varit runt 20 företag som sysslat med tidningsdistribution. Inom den här verksamheten finns ett antal stora och
medelstora företag utan någon klart dominerande aktör.
Distributionen av tidningar till slutkund (hushåll eller företag)
uppgick under 2014 till knappt 800 miljoner försändelser, en minskning på 200 miljoner eller 20 procent jämfört med 2013.39 Rörelseintäkterna uppgick till 4,6 miljarder kronor 2014 men vinsten endast
till 141 miljoner kronor, vilket ändå var en ökning med 28,7 procent jämfört med 2013. Tidningsdistribution redovisar en låg men
relativt stabil positiv vinstmarginal på 2 till 3 procent över tiden.
Siffrorna illustrerar branschens låga marginaler.
Sju av tidningsdistributörerna ingår i paraplyorganisationen MTD
som har nämnts i avsnitt 4.3.1. MTD täcker 97 procent av Sveriges
hushåll och är således en viktig aktör på marknaden för tidningsdistribution. I MTD ingår bland andra Tidningsdistribution AB
(TAB) som ägs till 100 procent av Postnord och som täcker 20 procent av hushållen. MTD ägs sedan januari 2014 förutom av Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter även av Bring Citymail, varför
37

Utanför tätort erbjuder Postnord, som tidigare nämnts, lantbrevbäring med paketutdelning och värdetjänster på vissa brevbärarturer. Postnord har pekat på de problem som skulle
uppstå ifall lantbrevbärarservicen skulle erbjudas tidigt på morgonen.
38
Trafikanalys, Postverksamhet 2014, statistik 2015:19.
39
MTD:s och Trafikanalys uppgifter skiljer sig något. MTD uppskattar antalet tidningsförsändelser till 900 miljoner stycken under 2014.
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MTD inte längre kan anses konkurrera med den senare operatören.
I takt med att tidningsvolymerna minskar blir det allt viktigare för
tidningsdistributörerna att komplettera med andra försändelser än
tidningar. Därav aktörernas expansion till närliggande marknader
såsom brev- och paketdistribution.40

40

Uppgifter från MTD 2015.
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5

Digitaliseringens påverkan
och substitutionseffekt

5.1

Den digitala agendan

Regeringen antog under hösten 2011 strategin ”IT i människans
tjänst – en digital agenda för Sverige” (digitala agendan).1 Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja
digitaliseringens möjligheter. Agendan är ett paraply för arbetet
med att digitalisera samhället och identifierar mål, områden att
samarbeta kring samt centrala aktörer för att genomföra strategin.
Digitaliseringskommissionen2 har haft regeringens uppdrag att
verka för att det IT-politiska målet i den digitala agendan uppnås
och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Flera av
delarna i den digitala agendan är relevanta för möjligheten att
ersätta fysiska brev med digital kommunikation.3
5.1.1

Ambition att öka användandet av digital post

Under hösten 2015 presenterade Digitaliseringskommissionen ett
förslag om att digital post ska utgöra ett förstahandsval för hantering av post från myndigheter.4 Ambitionen är att alla medelstora
och stora myndigheter ska ha anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden5 senast den 31 december 2017 och därmed kunna erbjuda
fysisk post i digital form. Parallellt med denna utveckling förväntas
1

Regeringskansliet: It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, (Dnr. N2011/342/ITP).
Digitaliseringskommissionen – en kommission för den digitala agendan (Dir. 2012:61).
3
SOU 2014:13, En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår.
4
SOU 2015:91, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden.
5
Mina meddelanden är en digital tjänst som utvecklats av Skatteverket i samverkan med
andra offentliga aktörer, i syfte att minska antalet brevutskick bland myndigheter.
2
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också företag och myndigheter att ansluta sig till tjänsten i och med
att fler typer av myndighetspost inkluderas i Mina meddelanden.
I dag är användandet av digitala brevlådor relativt litet i relation till
den omfattande användningen av digitala tjänster i Sverige. Utifrån
ambitionen att minska antalet brevutskick för myndigheter och öka
användandet av digital post föreslår Digitaliseringskommissionen
att ett så kallat ”opt-out”-system införs i Sverige. Förslaget innebär
att samtliga svenska medborgare, fysiska och juridiska personer, ska
registrera sig för antingen en digital brevlåda för offentlig myndighetspost alternativt fatta ett aktivt beslut om att behålla befintliga
rutiner (fysisk post). De beräknade konsekvenserna av att införa
ett ”opt-out”-system beräknas enligt Digitaliseringskommissionen
bli följande:
 Den uppskattade volymen post i form av antal miljoner brev
som skickas digitalt kommer öka från 1,4 miljoner 2015 till
250,6 miljoner år 2025.6
 En minskad miljöpåverkan på samhället, bland annat i form av
en minskning av 60 000 ton koldioxid i atmosfären vilket motsvarar cirka 30 miljoner mils bensinbilskörning under ett år eller
de samlade klimatpåverkande utsläpp som 10 000 svenskar orsakar
under ett år.
 En påskyndad digitaliseringsgrad av myndighetspost vilket kommer påverka de traditionella postvolymerna och behov av manuell
posthantering. Trots risk för en negativ sysselsättningseffekt
inom posthantering medför digital post en möjlighet att snabbt
nå alla delar av landet vilket i sin tur förbättrar möjligheterna för
offentlig service.7

6

250,6 miljoner brevförsändelser utgör cirka 10 procent av totalt befordrade brevförsändelser i Sverige 2014 (se tabell 4.1).
7
Digitaliseringskommissionen, Digitaliseringens transformerande kraft – Vägval för framtiden,
2015, SOU 2015:91.
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5.1.2

Digitaliseringens påverkan och substitutionseffekt

Ökad digitalisering förutsätter digital delaktighet

En viktig aspekt vid en ökad digitalisering i allmänhet och för digital post i synnerhet är vilka möjligheter medborgare har att kunna
använda internet och andra digitala tjänster i vardagen. Med en
ökad digitalisering av samhället öppnas nya möjligheter till delaktighet för grupper som tidigare delvis ställts utanför. De tekniska
hjälpmedlen ger till exempel grupper av personer med olika former
av funktionsnedsättningar nya möjligheter att kommunicera och ta
del av information.
Den svenska befolkningen är i ett internationellt perspektiv i hög
grad digitalt inkluderade. År 2013 var Sverige fjärde land i Europa
sett till måttet ”låg andel icke-användare av internet”. Sedan 2005
har Sverige tillsammans med Norge, Island och Danmark varit de
länder med minst andel av befolkningen som aldrig använt internet.
Andelen personer i Sverige som använder internet regelbundet ökar
och är nu över 92 procent i åldern 16–74 år. De skäl som anges för
att inte använda internet är oftast ointresse och krånglig teknik.
Det är främst bland pensionärer som icke-användarna finns – 20- och
30-talisterna och i viss mån 40-talisterna.8
E-tjänster används i dag som kommunikation mellan myndigheter å ena sidan och medborgare och företag å andra sidan, och har
potential att växa. I den digitala agendan pekas digitaliseringen ut
som ett viktigt område med stor inverkan på befintlig samhällsservice, däribland användandet av e-tjänster. En effektiv offentlig
förvaltning är betydelsefull för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Utvecklingen av offentliga tjänster som finns tillgängliga via internet går snabbt framåt.
Kommittén E-delegationen hade mellan åren 2009 och 2015 regeringens uppdrag att driva på utvecklingen av e-förvaltning i offentlig
sektor. I E-delegationens slutbetänkande understryks vikten av att
anpassa e-tjänster som svarar mot privatpersoner och företags behov.
Vidare ger delegationen rekommendationen att samtliga kontakter
med myndigheter i första hand ska ske genom digitala tjänster, då
det bättre svarar mot medborgares och företags behov, samtidigt
som det sänker myndigheternas administrativa kostnader och ökar
8

Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet, 2015 års undersökning av svenska folkets
internetvanor, www.iis.se
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deras effektivitet. Delegationen pekar dock på att de analoga kanalerna alltid kommer att kvarstå som ett komplement till de digitala
tjänsterna, med hänsyn till behov hos enskilda medborgare och
deras rätt att ta del av offentlig service. Det är en förutsättning att
det finns en god tillgång till bredband i hela landet för att öka användandet av digitala tjänster. Därutöver utgör tillgång till digital
utrustning, utbildning, språkförutsättningar, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och möjlighet att erhålla e-legitimation förutsättningar för att alla ska kunna använda digitala tjänster.9

5.2

Bredbandsstrategin

En del av den digitala agendan är att det ska finnas en fungerande
infrastruktur. För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda
digitala tjänster behövs en grundläggande infrastruktur med väl
fungerande elektroniska kommunikationer. Enligt regeringens bredbandsstrategi10 är målet att 90 procent av alla privatpersoner och
företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Av strategin framgår
att offentliga aktörer har en avgörande betydelse för att nå målsättningen i strategin genom sin roll som infrastrukturägare, användare
av IT och bredband och som ansvariga för regional och lokal planering.
Tillgången till 100 Mbit/s bredband är i dag relativt god över
hela Sverige, se tabell 5.1. Det finns dock skillnader i form av att
det i tätbebyggda områden finns ett större utbud av leverantörer än
på landsbygden och att det på landsbygden i vissa fall fortfarande
saknas tillgång till bredband alternativt att bredbandet har låg kvalitet och kapacitet. Tillgången till bredband kan vara trådbunden och
levereras då via det fasta telenätet, ett kabel-tv nät eller ett fiberbaserat nät. Är den trådlös levereras den via ett mobilt nät. Med
olika accesstekniker är det möjligt att erbjuda bredbandstjänster
såsom internetaccess med varierande innehåll och egenskaper.

9

E-delegationen, Förutsättningar för att nå målen för e-förvaltningsutvecklingen, SOU 2015:66.
Regeringskansliet, Bredbandsstrategi för Sverige (dnr N2009/8317/ITP).

10
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Källa: Bredbandskartan.se

Det uppsatta målet om 100 Mbit/s i regeringens bredbandsstrategi
är ett relativt högt satt mål i förhållande till den hastighet privatpersoner behöver för att kunna använda sig av till exempel myndigheters e-tjänster. I praktiken kan en privatperson använda sig av
majoriteten av myndigheters e-tjänster med endast 1–2 Mbit/s men
det kan dock ta längre tid än vid en snabbare uppkoppling.11
År 2020 kommer det årligen finnas fullgod tillgång till digitala
alternativ för ungefär 85–90 procent av befolkningen, enligt de
beräkningar och prognoser Post- och telestyrelsen genomför. Det
är framför allt i glesbygd det kommer vara svårt att uppnå målet om
100 Mbit/s.
11

Uppgifter från Post- och telestyrelsen 2016.
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De flesta har möjlighet till internetuppkoppling
om minst 1 Mbit/s

Hushåll och arbetsställen i Sverige har rätt till en grundläggande
internetuppkoppling, så kallat funktionellt tillträde till internet.
I den svenska regleringen är tjänsten sedan den 1 februari 2012
definierad som att kunna ta emot data på en nivå om 1 Mbit/s.12
För att kunna ta emot e-post så kan 1 Mbit/s vara tillräckligt om
inte eventuella bifogade filer är alltför stora.
Post- och telestyrelsen gör årligen en mätning av tillgången till
internet som presenteras i den så kallade bredbandskartläggningen.
Enligt den senaste kartläggningen hade mer än 99,99 procent av alla
hushåll och 99,99 procent av alla arbetsställen i Sverige möjlighet
till internetuppkoppling om minst 1 Mbit/s i oktober 2014. Antalet
hushåll och arbetsställen som saknade sådan tillgång var cirka 200
respektive 100 stycken. I likhet med tidigare års kartläggningar så
finns de flesta områden som fortfarande saknar uppkoppling i
Jämtland och Norrlands inland i övrigt.13
Enligt Tillväxtanalys uppgifter uppgick antalet arbetsställen utan
närhet till internetuppkoppling på 1 Mbit/s till 81 stycken 2013.14
En övervägande del av dessa arbetsställen har verksamhet i områden som har mellan eller mycket låg tillgänglighet till service (se
figur 5.2 ovan). 69 stycken är företag med 1–4 anställda, 7 stycken
med 5–9 anställda och 5 stycken med 10–49 anställda. Ett litet antal
boende och företagare i glest befolkade områden kommer därmed
under de närmsta åren att vara i fortsatt behov av att kunna kommunicera med brev, då de inte har fungerande digitala alternativ.
Utbyggnaden av bredband pågår hela tiden och enligt Post- och
telestyrelsens bredbandskartläggning hade totalt 99,89 procent av
befolkningen och 99,71 procent av arbetsställena i oktober 2014
täckning av accesstekniker som medger upp till 10 Mbit/s i faktisk
överföringshastighet. Tack vare utbyggnaden av bredband via 4G
12
Se 5 kap. 1 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation och 29 a § förordning (2003:396)
om elektronisk kommunikation.
13
Post- och telestyrelsen, Bredbandskartläggning 2014, En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, PTS-ER-2015:11.
14
Skillnaden mot Post- och telestyrelsens uppgift beror dels på en differens i använd skala
där Tillväxtanalys redovisar arbetsställen per 500 metersruta medan bredbandsdata från Postoch telestyrelsen redovisas som andel arbetsställen med tillgång till bredband per 250 metersruta. Dels använder Post- och telestyrelsen ett äldre koordinatsystem (RT90) än det system
(Sweref99) som Tillväxtanalys använder.
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(LTE) i områden utanför tätort och mindre orter har skillnaden
mellan områden i och utanför tätort och mindre orter minskat
mellan oktober 2013 och oktober 2014.

5.3

Övergången för stat, kommun och landsting

Svenska myndigheter, kommuner, företag, banker, försäkringsbolag med flera digitaliserar sin verksamhet i en allt snabbare takt.
Som tidigare nämnts finns även en ambition från regeringen att öka
digitaliseringen av svenska myndigheter.
Myndigheter, företag och andra organisationer har redan i dag i
stor utsträckning utvecklat och infört olika typer av e-tjänster för
medborgarna. Det kan gälla allt från att beställa varor och tjänster
genom e-handel, utföra betalningar, till att deklarera, anmäla vård
av barn eller boka läkarbesök och beställa recept. Elektroniska
kommunikationstjänster blir också allt viktigare för medborgarna
när det gäller att ta del av nyheter och övrig samhällsinformation
och samhällsdebatt. År 2013 hade till exempel 74 procent av kommunerna någon form av e-tjänst som riktar sig till allmänheten och
bland myndigheter var samma andel 46 procent.15 Vissa aktörer har
till och med tagit bort möjligheten för privatpersoner att kunna
kommunicera eller ansöka via fysiska blanketter och brev. Vid
kontakt med en myndighet som Försäkringskassan har till exempel
över 600 000 personer avsagt sig pappersutskick via brev och har
i stället valt att få digitala utbetalningsbesked.16
5.3.1

Mina meddelanden ska ersätta breven

Såsom utredningen beskrev i 5.1.1 har myndigheter, kommuner
och landsting möjlighet att ansluta sig till tjänsten Mina meddelanden.
Med tjänsten kan mottagarna ta emot, läsa och samla sin myndighetspost digitalt. Det enda mottagarna behöver är en e-legitimation
och en digital brevlåda godkänd för Mina meddelanden. Denna
15

Post- och telestyrelsen/Stelacon, Undersökning av myndigheters och kommuners införande
av IPv6, 2013, PTS-ER-2013:5.
16
www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/pressmeddelande_2014/
800_000_anvander_fks_mina_sidor-app
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tjänst är i dag frivillig och innebär att mottagaren får posten i en
egen säker digital brevlåda och kan öppna och läsa den oberoende
av tid och plats. Syftet med tjänsten är att möjliggöra en övergång
från papper till säker digital post. Det leder i sin tur till en bättre
service gentemot privatpersoner och företag samtidigt som de gemensamma offentliga resurserna används mer effektivt.
I dag är nio myndigheter och tre kommuner17 anslutna till Mina
meddelanden.18 Skatteverket, Bolagsverket och Försäkringskassan
är de myndigheter som har flest funktioner anslutna. Genom tjänsten kan privatpersoner och företag bland annat få ta del av olika
beslut, bekräftelser, informationsbrev och påminnelser. De kommuner som är anslutna erbjuder hantering av vissa ärenden som
innehåller sekretessbelagd eller känslig information samt tillståndsansökningar. I de flesta fall är det dock långt ifrån alla delar av
aktörernas utskick som omfattas av Mina meddelanden.
För flera offentliga aktörer som anslutit sig till Mina meddelanden antas antalet fysiska utskick av brev kunna minska fram till
år 2020.19 Bolagsverket och Skatteverket uppger dock att behovet
av att kunna skicka övernattbefordrade brev kommer att kvarstå då
flera myndigheter endast har postadress som kontaktväg till företag
och privatpersoner, och att myndigheter i de flesta fall inte kan
tvinga privatpersoner och företag att ansluta sig till en e-tjänst. Det
finns dock undantag, exempelvis kring ersättning för RUT- och
ROT-avdrag som endast kan göras digitalt. Prognosen för övergången till digitala alternativ är relativt svag, då antal anslutna mottagare till Mina meddelanden-tjänsten ökar mycket långsamt.
Skatteverket har samtidigt haft ett regeringsuppdrag att följa
upp statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden och
även att verka för att de flesta företag ska använda sig av Mina meddelanden. Den senare delen av uppdraget har nyligen redovisats i en
rapport från den 29 februari 2016.20 Skatteverket rekommenderar i
rapporten bland annat att en omfattande informationskampanj ska
genomföras under 2017 som ska uppmana privatpersoner och före17
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Tomelilla
kommun, Transportstyrelsen, Tullverket och Värnamo kommun och Trollhättans Stad.
18
www.minameddelanden.se/mm/digitalpostfranmyndigheter.html
19
Intervju med Skatteverket, Försäkringskassan och Tomelilla kommun.
20
Skatteverkets rapport med dnr 131 340553-15/113 för rapportering av uppdrag
N2015-3779-EF.
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tag att ansluta sig till Mina meddelanden senast den 1 januari 2018.
Vidare föreslår Skatteverket en obligatorisk anslutning för lämpliga
myndigheter avseende relevanta flöden och för aktiebolag den
1 januari 2018 med vissa undantag. Syftet med åtgärderna är att
uppnå en språngvis ökning av digital post upp till minst dansk nivå.
Fram till mars 2015 hade 115 000 privatpersoner och företag valt
att ta emot myndighetspost digitalt i den statliga brevlådan Min
myndighetspost eller i Bring Citymails digitala brevlåda Digimail.
Även Kivra som har cirka 600 000 befintliga användare är ansluten
till Mina meddelanden. Genom det digitala brevlådeföretaget Kivra
kan man, förutom myndighetspost, även få post från företag som
elbolag och försäkringsbolag.
5.3.2

Känslig information skickas i dag med brev

Av förvaltningslagen framgår att offentliga aktörer har relativt stor
frihet vad gäller meddelandegivning via brev. Utifrån denna frihet
har till exempel Högsta domstolen sedan hösten 2015 valt att övergå
från traditionell postkommunikation till att huvudsakligen använda
sig av e-post. Övergången innebär att i princip all skriftväxling i
pågående mål med enskilda parter, åklagare, advokater och biträdande jurister samt myndigheter och andra aktörer i samtliga måltyper ska ske med e-post. Även avgöranden ska på motsvarande
sätt expedieras via e-post. Endast i vissa undantagssituationer ska
kommunikation ske via traditionell post.21
I vilken mån som myndigheter och andra offentliga aktörer kan
digitalisera den kommunikation som tidigare har skett via brev
beror i stor utsträckning på hur känslig informationen är. Generellt
kan sägas att det främst är försändelser med personuppgifter av
känslig karaktär som kräver särskild säkerhet. Det innefattar uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter
om hälsa och sexualliv. Utöver det som regleras i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) gäller samma sak för uppgifter rörande
lagöverträdelser och ekonomiska förhållanden för privatpersoner.
21
www.dagensjuridik.se/2015/08/hogsta-domstolen-overger-posten-ska-kommunicera-helte-post
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För att information som tidigare skickats med post ska kunna förmedlas digitalt krävs att meddelandefunktionen har höjd säkerhet
genom kryptering och stark autentisering. Det innebär i praktiken
att informationen inte kan skickas via till exempel e-post eller SMS,
eftersom de funktionerna inte erbjuder tillräcklig säkerhet.
Hur uppgifter ska lämnas ut regleras i en rad olika författningar
som ersätter eller kompletterar bestämmelserna i personuppgiftslagen. Exempelvis reglerar polisdatalagen (2010:361) hur polisväsendet ska hantera olika uppgifter och behandling av personuppgifter inom socialtjänsten regleras i socialtjänstlagen (2001:453)
och lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Även Migrationsverket hanterar i stor utsträckning känsliga uppgifter. Hur stor andel av dessa aktörers brevutskick som
innehåller känsliga uppgifter är dock inte känt.
För landstingen utgör en stor del av brevförsändelserna av kallelser, till exempelvis screening för mammografi, som har en sådan
informationsklassning att det inte får förmedlas via e-post. I kommunikationen mellan myndigheter, kommun och landsting används
fax i stor utsträckning, men för viss känslig information är det inte
möjligt. I de fallen används bland annat rekommenderade brev.
En stor del av brevflödena uppges också bestå av fakturor via
pappersutskick, vilket beror på att fakturamottagarna inte är anslutna till autogiro eller e-faktura.22 Hur flödena av pappersfakturor
kommer ändras beror därigenom på om fakturamottagaren i framtiden väljer att ta emot sina fakturor digitalt. I en förstudie som
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort inför kommuners anslutning till Mina meddelanden pekar de ut elektronisk fakturering
som en möjlighet för anslutna myndigheter att minska antalet
fysiska brevutskick i framtiden.23 Enligt Sveriges Kommuner och
Landsting har kommuner i dag en rad olika typer av information
som skickas med brev, rörande bland annat avfallshantering, bygglovshantering, information till nyinflyttade och företagare samt
samråds- och ansökningshandlingar. Därutöver gör kommuner
även utskick som är mer integritetskänsliga och som därigenom
inte kan ske via exempelvis okrypterad e-post. Det inkluderar kommunikation från skolor, vården och socialtjänsten.
22
23

Intervju SKL, Stockholms läns landsting.
SKL 2014, Anslutning Mina meddelanden – Förstudierapport.
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Slutsatser

Det finns i Sverige i dag en uttalad målsättning att fortsatt öka
digitaliseringen av samhället genom att samhällsservicen i allt högre
grad digitaliseras. En förutsättning för en ökad digitalisering är dels
en fortsatt utbyggnad av höghastighetsbredband med avstamp i
regeringens bredbandsstrategi. En annan förutsättning är att allt
fler personer blir digitalt delaktiga och kan använda den service och
de tjänster som successivt digitaliseras.
Det finns en uttalad vilja hos offentliga aktörer att digitalisera
mycket av dagens fysiska brevhantering. Exempelvis förväntas kommunikationen med myndigheter till viss del kunna ersättas med
e-tjänster och digitala brevlådor. Ett exempel är som tidigare beskrivits tjänsten Mina meddelanden.
Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i att digitalisera brev. Digitaliseringstakten hämmas emellertid av olika anledningar. Bland annat har offentliga och privata aktörer små möjligheter att tvinga den man vill meddela sig med att använda digitala
lösningar som till exempel e-tjänster och Mina meddelanden. Likaså
erbjuds inte heller alltid digitala alternativ för samtliga ärenden som
en privatperson eller företag kan ha till en myndighet eller kommun. Det finns här en problematik som både handlar om vad avsändaren erbjuder och vad mottagaren är villig att ta emot eller har
förmåga att ta emot.
I de fall digitala alternativ i stor utsträckning har ersatt fysiska
brev har det gett påtagliga kostnadsbesparande effekter. Som tidigare beskrivits i avsnitt 5.1.1 har Digitaliseringskommissionen föreslagit att digital post från myndigheter ska utgöra ett förstahandsval via tjänsten Mina meddelanden. Antalet digitala brev kommer
enligt beräkningarna öka från dagens 1,4 miljoner till 250,6 miljoner inom en 10 års period om förslaget genomförs. Stora positiva
miljöeffekter utifrån minskade koldioxidutsläpp förväntas också
uppstå. Samtidigt kan konstateras att även om det finns en outnyttjad
potential i att digitalisera post och brev kommer digitaliseringen
inte fullt ut att kunna ersätta fysiska brev och post. Det kommer
fortfarande finnas tillfällen när privatpersoner, företag och offentliga aktörer behöver skicka och ta emot fysiska brev. Till exempel
när formkrav kräver utväxlande av fysiska originalhandlingar eller
innehållet är av sådan känslig natur att digital kommunikation an-
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tingen inte är möjlig eller i vart fall mindre lämplig. Det kan också
vara så att brevet innehåller en sak, som till exempel en bankdosa,
som inte går att skicka digitalt.
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Övernattbefordran

6.1

Kartläggning av behoven

Nedanstående tabell 6.1 visar de som har skickat brev med Postnord
uppdelat i fyra användargrupper: offentlig sektor, finansiella företag, övriga företag och privatpersoner. De som skickar flest brevförsändelser, oavsett om det avser övernattbefordrade brev eller
inte, är gruppen övriga företag. År 2015 skickade denna grupp
58 procent av samtliga brevförsändelser i Sverige medan finansiella
företag, såsom försäkringsbolag och banker, stod för 18 procent av
det totala antalet försändelser. Den offentliga sektorns andel uppgick inte till mer än 16 procent och privatpersonernas andel till
8 procent av antalet totala försändelser 2015.

Källa: Postnord.

Andelen skickade försändelser per grupp har inte förändrats märkbart den senaste femårsperioden. Privatpersoner är den grupp vars
brevförsändelser har minskat mest procentuellt jämfört med 2011
då de stod för nästan 10 procent av det totala antalet.
Det är även intressant att titta på fördelningen av övernattbefordrade och inte övernattbefordrade försändelser mellan de
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olika grupperna. Inte helt oväntat var så mycket som 86 procent av
privatpersonernas brevförsändelser övernattbefordrade 2015, enligt
Postnord. År 2011 uppgick andelen endast till 76 procent. Postnord
förklarar ökningen med den växande e-handeln och att privatpersoner skickar färre julkort i dag än tidigare. Eftersom julkorten
vanligtvis frankeras med ekonomibrevsporto och därmed befordras
inom tre arbetsdagar ökar andelen övernattbefordrade brev när
antalet julkort sjunker.
Utredningen har inte fått ta del av övriga användargruppers
respektive andel av övernattbefordrade brev. Postnord har däremot
uppgett att företagen i snitt skickar 35 procent av brevvolymerna
med övernattbefordran och resterande 65 procent med befordran
inom tre dagar. Fördelningen har varit densamma den senaste femårsperioden.
Det kan vara vanskligt att slå fast behovet av övernattbefordran
genom att titta på med vilken befordringshastighet användarna
skickar brev i dag. Ett användande av en tjänst kan bero på fler
saker än ett behov, såsom vana, låg prisskillnad i jämförelse med
tjänster som har lägre befordringshastighet, okunskap och enkelhet. Av den anledningen har utredningen ansett det nödvändigt att
även beakta de undersökningar som har gjorts, i vilka bland annat
användarnas behov av övernattbefordran har studerats.
6.1.1

Marknadsundersökningar

Post- och telestyrelsen har undersökt privatpersoners
och små företags behov av att skicka brev
I takt med att kommunikationsmönstren ändras och allt fler privatpersoner använder sig av internet när de kommunicerar med omvärlden förändras behovet av att kunna skicka brev som kommer
fram nästa arbetsdag. Post- och telestyrelsen har låtit ett marknadsundersökningsföretag genomföra två undersökningar med avseende
på privatpersoner respektive små företag i glesbygd under 2015.1
Syftet med undersökningarna har varit att ta reda på hur privatpersoners och små företag i glesbygds behov av posttjänster ser ut
1

Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7. Undersökningen
har utförts av Stelacon.
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i dag och hur de kan komma att se ut i framtiden. Undersökningen
rörande privatpersoner genomfördes med hjälp av en webbenkät
under maj 2015 och omfattar 2 115 privatpersoner med olika grad
av tillgänglighet till tätorter och service. Undersökningen av små
företag i glesbygd genomfördes i form av telefonintervjuer med
200 småföretagare under september 2015. Företagen delades upp i
tre olika typer: inga anställda, 1–4 anställda och 5–9 anställda. Hälften
av företagen är verksamma i områden med låg tillgänglighet och
hälften i områden med mycket låg tillgänglighet enligt Tillväxtanalys indelning (se nedan). Undersökningen hade mestadels fasta
svarsalternativ, men utgick också från de posttjänster som verksamheten använder i dag.
Servicenivån i undersökningarna mättes utifrån Tillväxtanalys
femgradiga skala av tillgänglighetsindex. Tillväxtanalys har inom
ramen för sin analysplattform för geografisk analys (GIS-analys)
Pinpoint Sweden tagit fram en indelning av Sverige utifrån geografisk tillgänglighet. Metoden bygger på indexerad tillgänglighet
till olika tätortsstorlekar. Tillgänglighetsindexet väger samman närhet till tätort och respektive tätorts storlek. Indexet har en indelning i fem kategorier utifrån grad av tillgänglighet till olika stora
tätorter: mycket hög, hög, mellan, låg och mycket låg tillgänglighet. Tillgänglighetsindex ger en bild av Sverige, där den geografiska
spridningen av befolkningen har fått styra. Modellen togs fram i
syfte att identifiera områden med liknande förutsättningar vad
gäller tillgänglighet. Exempelvis kan ett område i norra Sverige ha
samma nivå av tillgänglighet som i mellersta eller södra delarna i
landet (se figur 6.1).
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Källa: Tillväxtanalys WP/PM 2010:10.
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För att undersöka om användare med olika förutsättningar har
olika behov av de framtida posttjänsterna tillämpade Post- och telestyrelsen tillgänglighetsindex för undersökningens urval inom både
privatperson- och företagssegmentet. De svarande privatpersonerna rekryterades via en webbpanel som säkerställde en jämn fördelning med avseende på respondenternas ålder och kön.
Frågeunderlaget bestod framför allt av fasta svarsalternativ och
för att förtydliga innebörden av vissa posttjänster och nuvarande
postlagstiftning gjordes även förtydliganden med illustrationer och
faktarutor. Marknadsundersökningsföretaget har konstaterat att
det inte finns något i undersökningens resultat som antyder att
kvinnor och män har olika behov eller värderar posttjänster olika.
Utredningen har därför valt att i figurerna nedan redovisa svaren
oberoende av kön.
Utredningen har undersökt samhällsviktiga aktörers
och skyddsvärda gruppers behov av att skicka brev
I syfte att identifiera och kartlägga vilka grupper i samhället som
har behov av att övernattbefordran även i framtiden ingår i den
samhällsomfattande posttjänsten har utredningen med hjälp av ett
konsultföretag genomfört en kartläggning av en mängd olika aktörers användning av post- och brevtjänster.2
För att besvara uppdragets frågeställningar har konsultföretaget
intervjuat myndigheter, kommuner, länsstyrelser, landsting och
företag, samt bransch- och intresseorganisationer. Även organisationer som företräder småföretag, personer med funktionsnedsättning, äldre personer och personer och företag på gles- och landsbygd har intervjuats. Urvalet av intervjupersoner har gjorts med
utgångspunkt i de olika behov grupperna kan antas ha av övernattbefordran av brev trots tillgång till digitala alternativ. I syfte att ta
reda på gruppernas behov av övernattbefordran av brev i dag och
framöver har utredningen ställt frågor kring exempelvis nuvarande
behov och användning av brev, i vilken utsträckning nuvarande
användning av posttjänster kan ersättas med digitala alternativ samt
vilka konsekvenser olika förändringar i pris och befordringstider
2

Utredningen har använt sig av konsultföretaget Ramböll för undersökningen.
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bedöms få för grupperna. Därutöver har intervjuer med myndigheter som Tillväxtanalys, Statistiska Centralbyrån (SCB), Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen fungerat som stöd för
informationsinhämtning. Totalt har 29 intervjuer genomförts.
6.1.2

Privatpersoner

Hur ofta skickar befolkningen brev?
Post- och telestyrelsens undersökning visar att hur ofta privatpersoner skickar brev inte varierar mellan olika områden av tillgänglighetsindex. Frekvensen av skickade brev i relation till respondentens ålder bedöms därför vara mer intressant att analysera. De
flesta privatpersoner uppger att de skickar brev en eller flera gånger
i månaden eller om året. Svaren visar också att ju högre ålder på
respondenten, desto mer frekvent uppger respondenten att denne
skickar brev (figur 6.2).
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När privatpersoner skickar brev behöver breven sällan komma fram
till mottagaren vardagen därpå. Endast 7 procent av de tillfrågade
privatpersonerna uppger att de en eller flera gånger i veckan skickar
brev som måste komma fram nästa arbetsdag. 68 procent har svarat
att de bara skickar brev som behöver nå mottagaren nästföljande
vardag en eller flera gånger om året eller ännu mer sällan.
När frågan analyserades med avseende på kön respektive tillgänglighetsindex återfanns inga systematiska skillnader i svaren.
Därför redovisas svaren på frågan ”Hur ofta postar du brev som
måste komma fram till mottagaren vardagen därpå” på totalnivå
(figur 6.3).

40%
35%
35%
30%
24%

25%

22%

20%
15%
10%

9%
7%
3%

5%
0%
En eller flera En eller flera En eller flera Mer sällan än
gånger i
gånger i
gånger om en gång om
veckan
månaden
året
året

Aldrig

Vet ej/vill
inte svara

Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

De typer av brev som avsändarna bedömer behöver nå mottagaren
övernatt är gratulationskort, myndighetsbrev till exempel till Skatteverket eller Försäkringskassan, sjukvårdsärenden, lånehandlingar
till bank och felanmälningar.
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Privatpersoner prioriterar närhet och frekvens högre
än övernattbefordran
Privatpersonerna fick rangordna fyra olika kriterier när brev
skickas till dem: att platsen där breven tas emot ligger nära bostaden, att de själva har möjlighet att välja platsen där de tar emot
breven, frekvensen i utdelningen och snabbhet i brevbefordran.
Rangordningen visade hur viktig respondenten ansåg att kriteriet
är, där 1 motsvarar mest viktigt och 4 motsvarar minst viktigt.
Nedan presenteras hur privatpersonerna prioriterade kriterierna,
med avseende på förstahandsval. Det kriterium som ofta anses vara
mest viktigt är utdelning nära bostaden och därefter utdelning varje
dag. Svaren i undersökningen visar att det inte finns någon större
skillnad i hur kvinnor och män har prioriterat utdelning varje dag
eller utdelning till en viss plats. Däremot har respondenter i högre
åldrar prioriterat utdelning varje dag i första hand i mycket högre
omfattning än de yngre. Respondenterna valde oftare övernattbefordran framför möjlighet att själv få välja utdelningsplats.
Resultatet i figuren nedan redovisas endast per tillgänglighetsindex
och på totalnivå men inte uppdelat på kön och ålder (figur 6.4).
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Mycket låg tillgänglighet

46%

Låg

47%

Mellan

35%
36%

37%

Hög

41%

41%

Mycket hög tillgänglighet

51%

36%
0%

20%

13% 5%
14% 8%

43%

31%

Totalt

15% 4%

46%
40%

60%

10% 6%
11% 7%
12% 6%
80%

100%

Utdelning varje dag
Att platsen där jag tar emot ligger nära min bostad
Att brevet har kommit fram snabbt (övernatt).
Att jag själv kan välja platsen för där jag tar emot brevet.
Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Privatpersoner har positiv betalningsvilja för övernattsbefordran
I Post- och telestyrelsens undersökning fick respondenterna svara
på frågan ”Hur mycket skulle du som mest kunna tänka dig att
betala extra för en tjänst som ser till att brevet ska nå mottagaren
vardagen efter att det har postats? (Porto 7 kronor + extra tjänst)”.
När svaren analyseras med avseende på tillgänglighetsindex framkommer att det inte finns systematiska skillnader i betalningsvilja
beroende på var i landet respondenten befinner sig. Det finns inte
heller någon tydlig uppdelning i betalningsvilja med avseende på
kön.
Betydligt mer intressant är när svaren i stället relateras till respondentens ålder. En majoritet av respondenter under 34 år har en
positiv betalningsvilja (+10 kronor eller mer). Hos respondenter
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35 år eller äldre har mellan 30 och 40 procent en positiv betalningsvilja (figur 6.5). Figur 6.2 visar att personer som är 45 år och äldre
skickar brev mer frekvent, så troligtvis påverkas betalningsviljan
också av hur ofta brev skickas. Svaren kan också indikera att fler
äldre uppfattar det som en grundläggande samhällservice att kunna
skicka brev övernatt och att de inte ska behöva betala extra för
tjänsten. Yngre personer använder sig i större utsträckning av andra
kommunikationssätt när ett meddelande ska befordras snabbt och
är därför mer villiga att betala lite extra när de skickar brev som ska
nå mottagaren övernatt.

75 år och över

7%

65-74

5%

55-64
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45-54

8%

35-44

4% 8%

25-34
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23%
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23%

24 år och under 2 6% 14%
Totalt

63%

32%
22%

41%
26%

27%
20%

30%
56%

40%

60%

80%

7+50 kronor (totalt 57 kronor)

7+40 kronor (totalt 47 kronor)

7+30 kronor (totalt 37 kronor)

7+20 kronor (totalt 27 kronor)

7+10 kronor (totalt 17 kronor)

7+0 kronor (totalt 7 kronor)

100%

Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Sett till respondenternas svar i fritext om varför de inte är intresserade av att betala mer, anser många att priset 7 kronor är tillräckligt
högt för tjänsten. En vanlig åsikt är att övernattbefordran borde
ingå med dagens prissättning.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att privatpersoner inte
längre skickar brev så ofta. De försändelser som respondenterna
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anger bör nå mottagaren övernatt skulle med lite planering kunna
skickas med någon dags fördröjning utan att det skulle få allvarliga
konsekvenser för avsändaren. Andra aspekter såsom närhet till
platsen där breven tas emot och antal utdelningsdagar prioriteras i
högre utsträckning oavsett var de som har svarat bor. Personer som
är 45 år och yngre skickar färre brev per år än de övriga, men de är å
andra sidan villiga att betala mer för ett övernattbefordrat brev än
de äldre generationerna.
Privatpersoner med särskilt behov av övernattbefordran
För att undersöka om det finns grupper bland privatpersonerna
som har särskilt uttalade behov av övernattbefordran har utredningen låtit intervjua organisationer med insikt om behov hos äldre
personer, personer med funktionsnedsättning, personer på landsbygden och personer med utländsk bakgrund. Intervjuer har genomförts med Handikappförbunden, Pensionärernas Riksförbund (PRO),
Hela Sverige ska leva och Myndigheten för delaktighet. I intervjuerna blir det tydligt att det är svårt att beskriva gruppernas
behov av att skicka brev (och ännu svårare övernattbefordrade brev)
eftersom grupperna varken är homogena eller har gemensamma
behov. Det framkommer dock att användningen av digitala tjänster
skiljer sig åt mellan grupperna, vilket också påverkar behovet av att
skicka fysiska brev.
Äldre har fortsatt behov av att skicka brev
Försäkringskassan och Skatteverket uppger att äldre personer i
större utsträckning än befolkningen i sin helhet väljer att kommunicera via brev med myndigheterna. PRO och Myndigheten för
delaktighet bekräftar att äldre personer har ett fortsatt behov av att
skicka och ta emot fysiska brev. Det med hänsyn till att tillgång
och kunskap om digitala alternativ många gånger är lägre hos äldre
personer jämfört med befolkningen i stort. PRO uppger dock att i
allmänhet är äldre personer inte särskilt beroende av att snabbt
kunna skicka och ta emot brev samt andra försändelser genom
exempelvis övernattbefordran.
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Tillgängligheten och användbarheten hos digitala alternativ styr
personer med funktionsnedsättnings möjligheter till digital
kommunikation
Enligt Myndigheten för delaktighet beror personer med funktionsnedsättnings behov av att kunna skicka och ta emot brev samt
övernattbefordran på hur anpassade de digitala alternativen är till
individens specifika behov. För att exempelvis personer med kognitiva funktionshinder ska kunna använda e-tjänster i stället för brev
krävs att e-tjänsterna är utformade på ett sådant sätt att de är enkla
att använda och förstå. Företrädare för myndigheten menar även
att hemsidor och andra digitala kommunikationsmöjligheter bör
vara utformade på ett sådant sätt så att hjälpmedel, till exempel talsyntes, kan användas. Behovet av övernattbefordran hänger ofta
nära samman med individens behov av att kommunicera med
offentliga aktörer. Andra situationer där det är svårt att ersätta brev
med digitala alternativ är när det finns krav på att redovisa intyg
och vidimerade dokument. Försäkringskassan har i en intervju uppgett att sjukskrivna personer i större utsträckning än andra grupper
kan behöva kommunicera via brev. Det beror på att några landsting
och i sin tur vårdcentraler ännu inte är anslutna till Försäkringskassans tjänst Mina sidor och läkarintyg därför måste skickas in
med brev.
Personer på landsbygd och personer med utländsk bakgrund
har samma behov som övriga befolkningen
Det har inte varit möjligt att fastställa om privatpersoner på landsbygd har större eller mindre behov av att skicka brev med övernattbefordran än personer i tätort, baserat på de intervjuer utredningen har låtit genomföra. Enligt Hela Sverige ska leva och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) finns dock ett fortsatt behov hos
privatpersoner på landsbygden av att kunna skicka och ta emot
försändelser snabbt då det utgör en del av serviceutbudet på landsbygden.
Enligt Myndigheten för delaktighet finns det inte några särskilda skäl till varför personer med utländsk bakgrund skulle ha
större eller mindre behov av att skicka fysiska brev med övernattbefordran än andra användargrupper.
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Slutsatser
Utifrån intervjuerna är det svårt att dra några generella slutsatser
om behovet av övernattbefordran hos grupper som exempelvis
personer med funktionsnedsättning, äldre, utlandsfödda och personer på lands- och glesbygd. Generellt har digitala alternativ till viss
del kunnat svara upp mot behovet av att skicka information snabbt.
Samtidigt skiljer sig behoven åt inom grupperna eftersom individerna i en specifik grupp ofta har olika behov. Baserat på ålder är
det särskilt äldre personer som fortsatt har behov av att kommunicera via brev då den digitala kompetensen och kunskapen om digitala alternativ är lägre hos dem än hos andra åldersgrupper. Det har
dock inte varit möjligt att identifiera något särskilt behov hos äldre
av att kunna skicka övernattbefordrade brev. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna använda digitala alternativ som substitut till fysiska brev är särskilt beroende av de digitala
alternativens användbarhet och tillgänglighet.
6.1.3

Företag

Små företag i glesbygd
Frekvensen av hur ofta småföretagare skickar brev skiljer sig inte
om de är verksamma i områden med låg tillgänglighet eller med
mycket låg tillgänglighet till tätort. Mer intressant är i stället att
analysera hur småföretagarna har svarat i relation till företagets
storlek. I figur 6.6 presenteras angivet antal skickade brev utifrån
antal anställda i företagen.
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20%

60%
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40%
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80%

100%

Varje dag

En eller flera gånger i veckan

En eller några gånger i månaden

En eller några gånger om året

Mer sällan än en gång om året

Aldrig

Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Resultat från undersökningen antyder att företag med 1–4 och 5–9
anställda skickar brev något mer frekvent än företag utan anställda
och att många skickar brev en eller flera gånger i veckan. Företag
utan anställda skickar oftast brev några gånger i veckan eller i några
gånger i månaden. Utifrån den totala sammanräkningen i figur 6.6
har resultatet per företagsstorlek viktats efter verklig förekomst i
områden med låg och mycket låg tillgänglighet.
Företagarna tillfrågades om vad som är viktigast för verksamheten när de ska skicka brev. Respondenterna hade att välja på tre
svarsalternativ: Att breven ska komma fram till mottagaren så snabbt
som verksamheten behöver, att breven ska kunna skickas vid en
tidpunkt som passar verksamheten eller att breven ska kunna skickas
från en plats som passar verksamheten. Svaren visar inte på några
systematiska skillnader mellan företag, med avseende på tillgänglighetsindex eller antal anställda. På totalnivå värdesätter företagare
oftast att brev ska skickas och komma fram till mottagaren så snabbt
som verksamheten behöver. I andra hand prioriteras frekvensen,
det vill säga att utdelningen görs så många dagar i veckan som behövs (figur 6.7).
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49%
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1-4 anst

29%
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40%
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22%
60%

26%
80%

100%

Ska komma fram till mottagaren så snabbt som verksamheten behöver
Ska skickas vid en tidpunkt som passar verksamheten
Ska skickas från en plats som passar verksamheten
Ska delas ut så många dagar i veckan som verksamheten behöver
Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Snabbt innebär dock inte alltid att utdelning ska ske arbetsdagen
därpå. Ungefär en tredjedel av företagen anser att snabbhet är viktigt
och att utdelning ska göras efter en dag medan två tredjedelar anser
att snabbhet kan innebära utdelning efter två respektive tre dagar
(figur 6.8).
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Mycket låg tillgänglighet

38%

Låg tillgänglighet

33%

Totalt

35%

0%
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20%

Efter 2 dagar

46%

31%

16%

36%

35%

40%

60%

30%

80%

100%

Efter 3 dagar eller längre

Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Enligt intervjuade företag är anledningen till behovet av övernattbefordran att kunderna förväntar sig snabb service, att verksamheten är planerad utifrån snabb befordran av brev och att långsammare befordran ger merarbete och negativa ekonomiska konsekvenser i form av sämre likviditet och fakturahantering.
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Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

Företag inom olika branscher
För att kartlägga företagares behov av att skicka och ta emot övernattbefordrade brev har utredningen låtit genomföra intervjuer
men med ett annat fokus än Post- och telestyrelsen. Sex stycken
intresse- och branschorganisationer har intervjuats. Urvalet av
organisationer ska fånga olika typer av företags behov av övernattbefordran av brev.
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Förutsättningar och behov hos företag skiljer sig åt
Små företag (0–49 anställda) har inte samma möjligheter som större
företag (minst 50 anställda) att förhandla om lägre priser för utskick av brev. Det är svårt att dra några generella slutsatser om
företagens beroende av övernattbefordran eftersom deras behov
varierar. Behoven ser olika ut beroende på var i Sverige företagen
finns, hur stora de är och vilken typ av verksamhet de bedriver. Av
intervjuerna med företrädare för branschorganisationer framkommer tydligt att det finns skillnader mellan branscher när det gäller
behovet av att skicka övernattbefordrade brev.
Företag har fortsatt behov av att skicka brev
Enligt organisationerna Företagarna och Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF) har de flesta företag fortsatt behov av övernattbefordran av
brev. Behovet beskrivs som att företag, i likhet med privatpersoner
och myndigheter, är beroende av att kunna skicka och ta emot brev
snabbt eftersom det finns en förväntan hos myndigheter, kunder
och leverantörer att företagen ska kunna kommunicera snabbt.
Förväntningarna på snabb kommunikation gäller dock både digital
kommunikation och fysiska brev.
För företagens del handlar behov av brev om att kunna svara
mot kundernas behov och efterfrågan. Till exempel kan kunder
efterfråga möjligheten att ta emot fakturor via fysiska brev. Företagens behov omfattar även kommunikationen med andra företag,
bland annat att kunna hantera avtal snabbt. Enligt Företagarna,
LRF och organisationen Hela Sverige ska leva är möjligheten till
övernattbefordran av brev framför allt viktig för företag som är
verksamma utanför städerna. Enligt LRF är behovet av övernattbefordran större när företag saknar god bredbandsuppkoppling.
I olika sammanhang påverkas företagens behov av att skicka
fysiska brev också av krav och riktlinjer från myndigheter. Till
exempel har företagen skyldighet att skicka in sin årsredovisning
till Bolagsverket. Enligt huvudregeln ska årsredovisningen skickas
via post, men om det av tidsskäl inte är möjligt kan den i stället
skickas via e-post.
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Allt fler företag övergår till digital kommunikation, men brev skickas
fortfarande i många sammanhang
Företag använder i olika stor utsträckning digitala alternativ för
kommunikation. Faktorer som företagets storlek, verksamhet och
geografiska läge kommer fortsatt ha betydelse för företagets behov
av att skicka fysiska brev. Från intervjuer med företrädare för olika
branscher som Företagarna, LRF, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen och Privattandläkarna framkommer att företag kommunicerar allt mer via digitala alternativ, som e-post. Företagen har
framför allt i stor utsträckning övergått till digitala alternativ när
det handlar om att skicka in blanketter till myndigheter (87 procent
av företagen).
Företagens användande av digitala kanaler skiljer sig kraftigt åt.
Till exempel var det endast 20 procent av företagen som lämnade in
offerter i elektroniska upphandlingsverktyg under 2013.3 Även företagens användning av e-fakturering, där fakturor skickas elektroniskt
till andra företag eller privatkunder skiljer sig åt mellan företagen.
E-fakturor används främst av företag med fler än 250 anställda.
Under 2013 skickade 64 procent av dessa företag e-fakturor som
kan processas automatiskt i en mottagares IT-system. Motsvarande
andel för företag med 1–9 anställda var 7 procent.4 Detsamma gäller
för de moms- och skattedeklarationer företagen kan utföra via
internet där 66 procent av företag med 10 anställda eller fler hanterar sina moms- och skattedeklarationer via internet.5
Sedan januari 2016 finns en utvecklad version av e-faktura till
småföretag som använder internetbank för betalningar. Tidigare
har det bara varit möjligt att ta emot e-fakturor och använda sin
internetbank som privatperson med personnummer, men nu kan
även företag med organisationsnummer använda tjänsten. Den nya
lösningen kommer att öppna upp för enklare elektronisk fakturering mot mindre och medelstora företag. Ett flertal banker såsom
3

Digitaliseringskommissionen, Digitala Sverige, Område Entreprenörskap och företagsutveckling, indikator Skicka och ta emot e-faktura och indikator E-upphandling.
www.digitalasverige.se
4
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter- -amne/Naringsverksamhet/Naringslivetsstruktur/IT-i-foretag/15311/15318/Behallare-for-Press/369370/
5
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Naringsverksamhet/Naringslivetsstruktur/IT-i-foretag/15311/15318/Andel-foretag-som-anvander-Internet-vid-kontaktermed-myndigheter-for-olika-andamal/
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Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Danske bank har redan
anslutit sig till tjänsten.6
Ny teknik underlättar även för småföretagare och små föreningar att ta betalt för sina tjänster. Numera kan kortläsare kopplas
till mobiltelefon eller surfplatta, vilket möjliggör kortbetalning på
platser där det finns mobiltäckning.7
Ett alternativ till att skicka brådskande försändelser med övernattbefordrade brev är att använda sig av expresstjänster. Även vid
ett borttagande av övernattkravet kommer användarna att kunna
köpa Postnords expresstjänst. I dagsläget kostar det 145 kronor att
skicka ett 50 g C5 expressbrev och som levereras i mottagarens
postlåda senast klockan 10 vardagen efter att det har postats.8
Slutsatser
Trots användning av digitala alternativ anser sig företagen ha ett
fortsatt behov av övernattbefordran av brev. Framför allt är de
beroende av att skicka och ta emot fysiska brev utifrån förväntan
från kunder, leverantörer och myndigheter. Det största behovet av
övernattbefordran av brev hos företag återfinns i glesbygd och på
landsbygd vilket bland annat hänger samman med företagens tillgång till bredband. Nästan hälften av de intervjuade företagen i
områden med låg och mycket låg tillgänglighet föredrar att brev
som skickas ska komma fram så snabbt som verksamheten behöver. Det innebär att andelen företag som anger att övernattbefordran är viktigast i valet mellan olika alternativ motsvarar cirka 16 procent9 av samtliga företag i undersökningen.
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att de små företagen i glesbygd fortfarande har behov av snabb befordran av brevförsändelser i högre grad än privatpersonerna. Snabbhet behöver
dock inte innebära att breven ska nå mottagaren övernatt. Brevbefordran inom två arbetsdagar är tillräckligt för att tillgodose
merparten av glesbygdens småföretagares behov.
6

www.mynewsdesk.com/se/21-grams-ab/pressreleases/21grams-slaepper-e-faktura-tillsmaafoeretag-i-internetbank-1291085
7
www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/
betaltjanster/Pages/tips-for-foreningar.aspx
8
www.postnord.com
9
46 procent anger snabbhet som viktigast för verksamheten och av dessa anser 35 procent
att verksamhetens behov är ”övernatt”. Behovet av övernatt motsvarar totalt sett en andel
(0,46 * 0,35 = 0,16) cirka 16 procent av alla företag i enkäten.
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Samhällsviktiga aktörer

Utredningen har även kartlagt behovet av övernattbefordran hos
ett urval av företrädare för samhällsviktiga funktioner. Ett tjugotal
företrädare som representerar myndigheter, kommuner, landsting,
bankväsendet och försäkringsbolag har intervjuats.10 För att identifiera samhällsviktiga aktörer har utredningen använt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps (MSB) definition av viktiga samhällsfunktioner. I uppräkningen nedan finns elva samhällssektorer
inom vilka merparten av viktiga samhällsfunktioner och samhällsviktiga verksamheter finns:11
 Energiförsörjning
 Finansiella tjänster
 Handel och industri
 Hälso- och sjukvård samt omsorg
 Information och kommunikation
 Kommunalteknisk försörjning
 Livsmedel
 Offentlig förvaltning
 Skydd och säkerhet
 Socialförsäkringar
 Transporter
Urvalet syftar till att ge en god bild över de största brevflödena hos
samhällsviktiga aktörer. Bland utvalda myndigheter finns det emellertid stora skillnader när det gäller behovet av att skicka övernattbefordran. Tabellen nedan illustrerar hur volymerna fördelar sig mellan
fyra svenska myndigheter som skickar stora mängder brev i dag.
10

De representanter för samhällsviktiga aktörer som har intervjuats av Ramböll är Försäkringskassan, Bolagsverket, Skatteverket, SKL Kommentus, Sverige Kommuner och Landsting, Tomelilla kommun, Stockholms läns landsting, Datainspektionen, Valmyndigheten,
Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, SCB, Tullverket, Tillväxtanalys, Länsstyrelsen i
Jämtland, Privattandläkarna, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Skandia Liv.
11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Handlingsplan för skydd av samhällsviktig
verksamhet 2013, Publ.nr: MSB597, s. 14.
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12

13

14

Myndigheter, kommuner och landsting
Flertalet myndigheter, kommuner och landsting som intervjuats
uppger att det i många fall är angeläget att ärenden hanteras skyndsamt. Bland annat menar Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sveriges Kommuner och
Landsting (som representerar kommuner och landsting) att de har
behov av att skicka övernattbefordrade brev vid brådskande ärenden,
samtidigt som de inte alltid kan använda sig av exempelvis e-post för
försändelser som innehåller känsliga uppgifter.15 En närmare beskrivning av myndigheternas möjlighet att övergå till digitala alternativ återfinns i avsnitt 5.3.
För befordran av känsliga uppgifter, som exempelvis information om medicinsk diagnos och behandling, från myndigheter krävs
i dag att informationen skickas på ett snabbt och säkert sätt. Det
innebär i praktiken att det inte är möjligt att skicka information via
exempelvis e-post eller SMS. Enligt Datainspektionen hänger flera
offentliga aktörers behov av att skicka övernattbefordrade brev
samman med möjligheten att kunna förmedla uppgifter som omfattas av sekretess på ett säkert sätt.16

12

Avser endast utskick mellan januari–oktober 2014.
Avser endast utskick mellan januari–oktober 2014.
14
Antalet försändelser avser Europaparlamentsvalet maj 2014 samt Riksdags-, landstingsoch kommunvalet september 2014. De redovisade volymerna är därmed betydligt högre än
normalt.
15
Vad som klassas som känsliga uppgifter framgår av 13 § personuppgiftslagen (2010:1969).
16
Intervju med Datainspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting och Privattandläkarna.
13
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Såsom utredningen beskrev i avsnitt 5.3.2 hanterar såväl offentliga som privata aktörer stora mängder känslig information inom
hälso- och sjukvård samt omsorgssektorn. Privata företag inom
hälsa, vård och omsorg omfattas av samma regelverk avseende
informationshantering som offentlig hälso- och sjukvård.17 De
privata vårdgivarnas kommunikation via fysiska brev omfattar
framför allt överföring av patientuppgifter18, eftersom det måste
göras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.
En vårdgivare kan dock under särskilda omständigheter och efter
en behovs- och riskanalys, besluta att påminnelser och kallelser till
vård och behandling kan skickas med SMS eller oskyddad e-post.
Det finns ingen tillgänglig statistik över hur stor andel av de privata
vårdgivarnas kommunikation som sker genom brev och hur stor
andel som sker via digitala kanaler.
I dag använder bland annat merparten av de privata tandläkarna
SMS för att skicka påminnelser och kallelser till sina patienter.19
Även inom Folktandvården används SMS för att skicka kallelser
och påminnelser till patienter som har uppgett sitt mobilnummer.
Folktandvården i Uppsala läns landsting räknar med att spara
hundratusentals brev per år genom att skicka kallelser med SMS.20
Liten prisskillnad gör att många offentliga aktörer använder sig
av övernattbefordran av brev
Det finns i dag inga lagstadgade krav för offentliga aktörer att
skicka handlingar med övernattbefordran. Däremot uppger myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sverige Kommuner och Landsting att
de ofta använder sig av övernattbefordran för att korta handläggningstider och för att kunna ge bättre service till privatpersoner
och företag. Det gäller särskilt i de fall där kostnaden för övernattbefordran endast är marginellt högre. Till exempel anger Tull17
Socialstyrelsens föreskrifter Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14).
18
Uppgifter om personer som erhåller, eller är registrerade för att erhålla, hälso- och sjukvård.
19
Intervju Privattandläkarna.
20
www.lul.se/nyheter#/pressreleases/folktandvaarden-i-uppsala-laen-foerst-ut-med-smskallelse-1152514
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verket, Försäkringskassan och Länsstyrelsen i Jämtlands län att det
oftast saknas riktlinjer för vilka försändelser som ska skickas med
övernattbefordran respektive ej övernattbefordran. I stället är det
ofta upp till den enskilde tjänstemannen eller handläggaren att besluta om handlingar ska sändas med övernattbefordran eller inte.
Skäl för val av övernattbefordran kan bero på ärendets karaktär och
interna krav på snabb handläggning. Skatteverket, som i dag har
relativt stora brevflöden, uppger att antalet brev som myndigheten
skickar förväntas minska samtidigt som andelen övernattbefordrade brev förväntas öka framöver. Kammarkollegiet upphandlar
ramavtal för de statliga myndigheternas brevförmedlingstjänster.21
Enligt ramavtalet, som gäller till och med den 31 mars 2017, är
skillnaden i pris mellan övernattbefordrade och ej övernattbefordrade brev liten (se avsnitt 4.3.2). Det finns därmed inte något incitament att skicka billiga brev med längre befordringstid för myndigheterna.
Försäkringsbolag och banker förlitar sig till viss del fortfarande
på brev trots tillgängliga digitala kommunikationskanaler
Försäkringsbolag är exempel på företag som har en samhällsviktig
verksamhet och som fortsatt anser sig ha behov av att skicka brev,
bland annat avtal om tecknad försäkring och uppsägningar av försäkringar. Försäkringsbolagen uppger att det inte finns fullgoda
digitala alternativ som kan ersätta brev. Till exempel måste information om uppsägning ske skriftligen.22 I de fall försäkringen sägs
upp i förtid gäller 14 dagars uppsägningstid från det att information
om uppsägningen skickats. Försäkringsbolagen uppger att de då i
första hand väljer att skicka informationen via brev, då de inte kan
vara säkra på att informationen når fram till försäkringstagaren i tid
om den skickas via exempelvis e-post. Det finns dock oftast inget
lagstadgat krav på att försäkringsbolagen måste skicka information
via brev, men den rättsliga tolkningen de själva gör innebär att de
oftast utgår från att skicka fysiska brev.
21
www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/transport-och-tjanstefordon/Flytt--ochformedlingstjanster/brevformedlingstjanster1/
22
Se 1 kap. 3 och 7 §§ Försäkringsavtalslagen (2005:104).
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Företrädare för försäkringsbranschen uppger att den information som de kommunicerar till kunder oftast inte är brådskande
och i allmänhet inte kräver övernattbefordran. Ett exempel på det
är bekräftelser av tecknad försäkring. Enligt de intervjuade företrädarna finns ingen prognos för hur arbetet och utvecklingen avseende behovet av övernattbefordran kommer att se ut framöver.
Intervjuade företrädare för ett av de största försäkringsbolagen i
Sverige uppger att branschens behov av att skicka övernattbefordran
kommer att minska ytterligare i takt med att försäkringsbolagens
arbete med att utveckla bättre möjligheter för säker och papperslös
kommunikation fortskrider.
Enligt ett av de största försäkringsbolagen i Sverige pågår ett
aktivt arbete i branschen för att öka användningen av elektroniska
kommunikationsfunktioner, som e-post och Mina sidor på företagens webbplatser. En utmaning för försäkringsbolagen att utveckla digitala kommunikationskanaler handlar om att kunderna
sällan besöker sitt försäkringsbolags webbplats. Försäkringsbranschens målsättning är att möjliggöra för ytterligare elektronisk kommunikation, men det finns ingen prognos över hur arbetet kommer
att fortgå framöver.
Banker kommunicerar oftast med kunder via brev eller internetbankens meddelandefunktion. Enligt Svenska Bankföreningen finns
det fortfarande viss typ av information som kräver att den skickas
med brev. Enligt företrädare för branschorganisationen Svenska
Bankföreningen saknas i dag information på branschnivå om bankernas behov av övernattbefordran. Ett sådant behov kan dock vara
fullmakter vid exempelvis husköp då originalhandlingar behöver
komma fram snabbt och undertecknas av flera parter.
Bankernas kommunikation med kunder regleras dessutom av
banksekretessen. Den omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Okrypterad e-post uppfattas inte som tillräckligt
säker för att garantera banksekretessen. Risken för e-postrelaterade
bankbedrägerier har bidragit till att banker i dag inte kommunicerar
med kunderna via e-post.
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Slutsatser
Behovet av att skicka brev skiljer sig mellan de olika samhällsviktiga
aktörerna. Myndigheter, kommuner och landsting använder sig
gärna av övernattbefordrade brev i de situationer de behöver hantera
ärenden brådskande. Särskilt gäller det när det finns lagstadgade krav
som gör att de måste handlägga ärenden skyndsamt. Likaså är brev
ofta att föredra framför e-post eller andra digitala alternativ när
offentliga aktörer kommunicerar känsliga uppgifter. Därmed finns
ännu inte ett direkt samband mellan en ökad digitalisering av myndigheters tjänster och att de i samma takt kommer att sluta skicka
fysiska brev.
Offentliga aktörers val av leveranssätt avgörs ofta av möjligheten att kunna ge bättre service till privatpersoner och företag när
det saknas krav på att skicka övernattbefordrade brev. Många
gånger har inte offentliga aktörer några riktlinjer för i vilka fall
övernattbefordran ska användas.
Liksom för övriga samhället digitaliseras stora delar av bankers
och försäkringsbolags kommunikation med kunderna, men det
finns fortfarande tillfällen då de behöver skicka brev. Bland annat
har de ett fortsatt behov när de ska skicka information som omfattas av sekretess eller när formkrav vid fullmakter och fastighetsköp kräver undertecknande i original. Något tydligt behov av just
övernattbefordran har inte framkommit vid kontakter med banker
och försäkringsbolag.
6.1.5

Föreningar

År 2014 fanns det drygt 1 200 ideella föreningar registrerade hos
Bolagsverket. För att kartlägga och beskriva föreningars behov av
övernattbefordran av brev har utredningen låtit intervjua PRO,
Hela Sverige ska leva och Handikappförbunden i syfte att få en
uppfattning om olika typer av föreningars behov av att skicka brev.
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Låg kännedom om faktiska behov
Kartläggningen visar att möjligheter till övernattbefordran och
kvalitet i posthanteringen inte är en prioriterad, eller inte ens en
aktuell fråga, för många föreningar. Majoriteten av de som kommit
till tals har inte någon uttalad uppfattning kring sin förenings
faktiska behov av övernattbefordran och att skicka brev. Mot bakgrund av detta och det begränsade antalet intervjuer är det svårt att
ge en samlad bild av de faktiska behov som föreningar har.
Föreningar övergår alltmer till digital kommunikation
I intervjuerna framkommer att föreningar, i likhet med företag och
samhället i övrigt, tenderar att övergå till att kommunicera elektroniskt genom exempelvis e-post och föreningens webbplats i stället
för med brev. I dag omfattar föreningars behov av att skicka brev
bland annat utskick av föreningstidningar och inbetalningskort för
medlemsavgift. Föreningar har tidigare haft möjlighet att använda
så kallat föreningsporto, som motsvarar ej övernattbefordran till ett
något lägre pris. Postnord tog bort föreningsportot ur sortimentet
den 1 januari 2015 och föreningar skickar i dag sina brev med antingen övernattbefordran eller ej övernattbefordran.23
Intervjuerna med företrädare för föreningar ger inga tydliga svar
på vilken befordringshastighet föreningar väljer i dag. Inom ramen
för kartläggningen har det därmed inte varit möjligt att besvara
frågan i vilken utsträckning föreningar föredrar övernattbefordran
av brev framför en tjänst med längre befordringshastighet. Otydligheten i svaren tolkar utredningen som att föreningarnas behov av
att skicka brev inte i första hand handlar om möjlighet till övernattbefordran. Fler och fler föreningar övergår till att använda elektronisk kommunikation med sina medlemmar via exempelvis e-post
och föreningens webbplats.

23

Postnord Föreningsbrev faktablad:
www.PostNord.se/en/Documents/PDF/foreningsbrev-faktablad.pdf
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Tillförlitlighet allt viktigare

Trots att digital kommunikation i ökad utsträckning ersätter fysiska
brev finns det fortfarande tillfällen när privatpersoner, företag och
offentliga aktörer behöver skicka och ta emot fysiska brev. Bakgrunden till behoven, till exempel avsaknad av digitala kommunikationslösningar, varierar mellan grupper och situationer. Fysiska
brev kan behöva skickas till följd av lagkrav eller mottagarens
önskemål om att till exempel känsliga uppgifter ska skickas skriftligt. Behovet av en snabb befordran är dock inte lika tydligt. För att
få garanterad leverans övernatt finns det ofta andra befordransmöjligheter som till exempel expressbrev och bud.
En fråga som utredningen har ställt sig i analysen av redovisade
intervjuer är om det egentligen är hastigheten med vilken breven
befordras som är avgörande för användarna eller om det är precisionen avseende dag för mottagandet? Det framkommer inte av
de undersökningar som utredningen har redovisat ovan, men den
brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom har låtit genomföra en liknande kartläggning av de brittiska användarnas behov av posttjänster 2012.24 I Ofcoms undersökning tillfrågades 4 085 privatpersoner och 1 126 företag om deras behov av posttjänster. En av
slutsatserna som Ofcom kunde dra var att de flesta respondenterna
ansåg att en lägre befordringshastighet än övernatt i många fall
skulle motsvara deras behov. De flesta svarande använde sig av
Royal Mails 1:a-klasstjänst25 men det kunde delvis förklaras av att
användarna uppfattade övernattjänsten som tillförlitligare. En annan
förklaring var att respondenterna ansåg att valet av 1:a-klasstjänsten
i sig tydliggjorde för mottagaren att försändelsens innehåll var
viktigt. Det som också framkom i Ofcoms undersökning var att
de brittiska användarna uppskattade det höga kvalitetkravet på
91,5–93 procent som är kopplat till Royal Mails 1:a-klasstjänst.
Svaren indikerade att den enkelhet och förutsägbarhet ett högt

24
Ofcom: Review of postal users’ needs. An assessment of the reasonable needs of users in
relation to the market for the provision of postal services in the United Kingdom, 27 mars 2013.
25
Kvalitetskravet är att 91,5 procent av de som har betalats med frimärken eller med levereras till mottagaren påföljande arbetsdag förutom till några undantagna områden. För övernattbefordrade försändelser som har betalats på annat sätt (men som inte är försäkrade)
gäller att 93 procent av dessa ska ha levererats till mottagaren påföljande arbetsdag. Se nedan
kap. 6.3 Kvalitetskrav i andra europeiska länder.
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kvalitetskrav medför värderades högre av användarna än det faktum
att brevet når mottagaren snabbt.
Två marknadsundersökningar som Postnord lät genomföra 2015
tyder på att så skulle kunna vara fallet även i Sverige.26 I rapporten
har företaget både belyst mottagar- och avsändarperspektivet avseende i vilken form kommunikation mellan medborgare och företag/myndigheter ska ske.27 På frågan ”Vilken kanal är bäst när
kommunikationen ska gå snabbt?” har endast 8 procent av mottagarna och 6 procent av företagen/myndigheterna svarat att brev är
att föredra. Både privatpersoner och företag/myndigheter föredrar
e-post och sms vid snabb kommunikation.
I Post- och telestyrelsens nyligen publicerade rapport framkommer också att 44 procent av de personer som är missnöjda med
kvaliteten i postutdelningen där de bor (14 procent) har svarat att
det beror på att posten inte kommer fram på utsatt tid. Svaren ska
inte förväxlas med missnöje rörande leveranstidpunkten. 23 procent har svarat att de är missnöjda på grund av att tidpunkten på
dagen då posten levereras inte passar dem.28
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att det är nödvändigt att begrunda vad som är viktigast vid befordran av brev när
regleringen nu ses över. När snabb kommunikation i allt högre
grad sker digitalt kan i stället brevets tillförlitlighet komma att bli
mer betydande för dess värde som kommunikationsmedel.

26

Postnord, Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor, 2015.
Mottagarperspektivet har tagits fram med hjälp av webbintervjuer med 1 000 privatpersoner, som utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldern 18 år och
uppåt. För avsändarperspektivet har 1 000 telefonintervjuer genomförts med ett representativt urval av företag och myndigheter, som i sin verksamhet kommunicerar med privatpersoner.
28
Post- och telestyrelsen, Befolkningens användning av posttjänster 2016, PTS-ER-2016:6,
s. 21–22.
27
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6.2

Kvalitetskravets påverkan på Postnord

6.2.1

Utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande
posttjänsten

I 2 § postförordningen anges att Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt postlagen. I denna egenskap har Post- och
telestyrelsen den 11 september 2015 i tillståndsvillkor för Postnord
beslutat att Postnord ska tillhandahålla hela den samhällsomfattande posttjänsten, vars omfattning och tillämpning framgår av
3 kap. 1 och 2 §§ postlagen.29 Bedömningen att utse Postnord har
skett bland annat mot bakgrund av att den begränsade konkurrensen på den svenska postmarknaden är bräcklig.
Mätning av befordringstid
Enligt tillståndsvillkoren ska Postnord tillämpa en gemensam europeisk standard för att mäta befordringstiden för enstaka försändelser för att Post- och telestyrelsens kontroll av kvalitetskravet vid
övernattbefordran, ska bli tillförlitlig. Syftet med den europeiska
standarden är att tillhandahålla ett antal gemensamma minimikrav på
hur befordringstiderna inom ett medlemsland och mellan medlemsländer ska mätas. Det som ska mätas är ”the end-to-end transit
time” det vill säga tiden från det att ett brev samlas in i operatörens
system (kommer under postoperatörens ansvar) till dess att brevet
slutligen delas ut under postoperatörens ansvar. Mätningarna sker
genom att ett antal personer skickar och tar emot testbrev. På
Postnords uppdrag genomförde TNS-SIFO en undersökning
under 2014 med hjälp av cirka 164 000 brev för övernattbefordran.
Post- och telestyrelsen har följt upp resultaten för 2014 i sin rapport
Svensk Postmarknad 2015.30

29

Post- och telestyrelsens beslut den 11 september 2015, Dnr: 15-8920.
Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 56.
30
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Postnord uppfyller kvalitetskravet
Enligt uppgift från Postnord visar mätresultaten från 2015 att
89,75 procent av breven som ska befordras övernatt kunde delas ut
första vardagen efter inlämning. Det är en försämring jämfört med
2014 då 93,26 procent (med en statistisk felmarginal på 0,12 procent) delades ut första vardagen efter inlämning. Resultatet är ett
genomsnitt för hela landet och för årets alla månader.
Enligt Postnords leveransvillkor för övernattbefordrade brev
ska breven normalt delas ut första vardagen måndag–fredag efter
inlämningsdagen. Med försening avses, enligt Postnord, brev som
delas ut eller aviseras mottagaren väsentligt senare än den dag
utdelning eller avisering normalt skulle ha skett. Postnord lämnar
följaktligen inte några löften om att samtliga brev som Postnord tar
emot för övernattbefordran delas ut nästkommande utdelningsdag.
När Postnord erbjuder en högre kvalitet för övernattbefordran än
85 procent har det kommersiella skäl. Det är inte kommersiellt
gångbart att erbjuda en tjänst för övernattbefordran där kunden får
acceptera att 15 procent av de inlämnade försändelserna systematiskt kan komma fram senare än vad kunden har betalat för.
6.2.2

Postnords kostnads- och produktionsstruktur

Postnord har uppgett till utredningen att kostnadsutvecklingen per
försändelse sedan millennieskiftet har följt volymnedgången förhållandevis väl. Det har kunnat uppnås genom att Postnord har
genomfört omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar.
Utan dessa åtgärder hade kostnaderna per försändelse varit avsevärt
högre. Trenden är dock väldigt tydlig med att kostnaden per försändelse ökar då volymen minskar, menar Postnord, samtidigt som
fortsatta möjliga rationaliseringsvinster blir allt färre. Postnord
konstaterar att tjänster som kräver mindre infrastruktur och som
enklast kan samproduceras med andra tjänster visar den lägsta
kostnadsökningen. De tjänster som däremot kräver mer omfattande infrastruktur och därmed är direkt kostnadsdrivande har
betydligt större problem att hantera en volymminskning. Postnord
noterar också att möjligheten till effektiviseringar verkar ha en
avtagande effekt, det vill säga att det med tiden blir svårare och
svårare att hantera en volymnedgång. Den slutsatsen är rimlig då de
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enklare effektiviseringarna görs tidigare och de mer omfattande
omställningarna kräver mer tid och investeringar samt att de kan
leda till andra negativa effekter, skriver operatören.
För enstaka år när volymminskningarna har varit mindre än vad
Postnord har prognostiserat, har ändå planerad effektivisering
kunnat genomföras, vilket har lett till att kostnaden per försändelse
har kunnat minskas i än högre utsträckning. Sambandet borde
kunna hänföras till tidsfaktorn eftersom det är lättare att effektivisera verksamheten då det finns tid till omställningar.
Postnord har utvecklat en distributionsmodell som ökar flexibiliteten i hela distributionskedjan, både för kunderna och för
Postnord. Det rör sig i korthet om att integrera distributionskedjan
för brev- och logistikverksamheterna som i dag till största del är
skilda från varandra vad gäller upphämtning, sortering, transporter
och distribution. Arbetet med denna integrerade produktionsmodell påbörjades under 2014 och kommer att vara slutfört år 2020.
En stor del av breven som Postnord befordrar hanteras endast
inom samma terminalområde som de lämnas in i, vilket gör att de
inte behöver transporteras mellan områdena. För att klara av att
upprätthålla övernattbefordran av inrikes brev är flygtransporter
helt nödvändiga. År 2014 transporterade Postnord 706 miljoner
inrikesbrev övernatt. Av dessa adresserade försändelser transporterades 22 procent med flygplan. Merkostnaden för flygtransporterna
uppgår netto (det vill säga när tillkommande kostnader för en eventuell avveckling beaktats) till 250–300 miljoner kronor per år.
6.2.3

Befordran av gränsöverskridande post

Kvalitetskraven för den gränsöverskridande posten inom EU mäts
av International Post Corporation (IPC) i det så kallade UNEXsystemet. Under 2014 överträffades målen inom EU för 17 året i
rad avseende förstaklassbrev. UNEX-systemet visade att 90,6 procent av breven levererades inom tre dagar från att de postats och att
97,8 procent hade levererats inom fem dagar. Mätningen sker från
det att brevet postats i ursprungslandet till dess att det levererats
till den slutliga adressaten i mottagarlandet, inklusive tiden för insamling, sortering och transport. Genomsnittstiden för att befordra
brev i Europa är drygt två dagar. Inom 3 dagar har 90,6 procent av
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breven levererats och inom 5 dagar har 97,8 procent av breven
kommit fram.
För Postnords del visar mätningen för gränsöverskridande brev
under 2015 att 93 procent av brev ankommande till Sverige hade
delats ut inom 3 dagar. Av brev avgående från Sverige hade 89,5 procent delats ut i mottagande land inom tre dagar.
Det finns även en annan mätning av gränsöverskridande brev
inom ramen för REIMS-samarbetet (24 länder) som mäter befordran av brev upp till 250 g (Bulky).

6.3

Kvalitetskrav i andra europeiska länder

För att ge en bild av vad en rimlig nivå på kvalitetskrav för inrikes
befordrade försändelser i Sverige skulle kunna vara har utredningen
studerat hur kraven ser ut i ett antal europeiska länder (se bilaga 3).
Länderna har valts ut utifrån att de på ett eller annat sätt har
liknande geografiska förutsättningar som Sverige i form av storlek,
tillgänglighet och i några fall befolkningstäthet. Utredningen har
också gjort en sammanställning av kvalitetskraven för de studerade
ländernas gränsöverskridande post för att kunna jämföra med de
svenska kraven enligt postförordningen. I nedanstående tabell är
kvalitetskraven för respektive nationell insamling och utdelning
(D+n) där D representerar inlämningsdagen och n antalet arbetsdagar mellan dagen för inlämning (innan senast angiven inlämningstid) och utdelning till mottagaren.
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Källa: Ländernas lagstiftning.
* Enstaka brevförsändelser.
** Enstaka kontantbetalda brevförsändelser.
*** 93 procent för försändelser som inte är frankerade med frimärken och frankeringsmaskin.
**** Brev och vykort.
***** Kvalitetskravet gäller för brevförsändelser mellan vissa kommuner.

6.3.1

Kvalitetskraven skiljer sig åt mellan länderna

Det som blir tydligt vid en genomgång av de olika nationella kvalitetskraven i Europa är att de skiljer sig åt i många avseenden såsom
omfattning och befordringshastighet. I flera länder ingår till exempel
inte brevsändningar i den samhällsomfattande posttjänsten varför
man i dessa länder har valt att låta kvalitetskraven endast omfatta
enstaka brev och ibland bara kontantbetalda brev. I Danmark är
övernattkravet för brev så högt satt som 93 procent (men som ett
genomsnitt av befordran av A-, B-, och C-post) medan Spanien
inte har något krav på övernattbefordran överhuvudtaget. Där har
de i stället valt att ha ett kvalitetskrav på 93 procent för brev som
lämnas in för utdelning inom tre arbetsdagar.
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Trenden går mot kvalitetskrav på tjänster med längre
befordringstid
Två länder, Finland och Frankrike, har valt att lagstifta om att det
ska finnas tjänster med utdelning inom två arbetsdagar med så höga
kvalitetskrav som 95 procent respektive 93,5 procent. I Frankrike
kallar man tvådagarstjänsten för det gröna brevet, vilket syftar på
att det befordras på ett miljövänligare sätt än det övernattbefordrade. Av det remissvar som Posten Norge lämnade i samband med
utarbetandet av Norges nya postlag, som gäller från och med den
1 januari 2016, tolkar utredningen att även Posten Norge skulle föredra ett krav på en tjänst liknande D+2 framför dagens kvalitetskrav
(se 6.3.3).
I Finland har regeringen påbörjat en översyn av postlagstiftningen och i samband med den kommer troligtvis kvalitetskraven
också att ses över. Något som talar för det senare är att orsaken till
att kvalitetskravet på övernattbefordrade brev inte avskaffades i
samband med den senaste ändringen av den finska postlagen, var en
politisk kompromiss (se 6.3.2). I takt med att kommunikationsmönstren förändras i Finland kan de tveksamheter som då rådde
kring ett borttagande av övernattkravet ha skingrats.
Italien övergick vid årsskiftet 2015/2016 från att ha ett kvalitetskrav för övernattbefordrade brev på 89 procent till att endast ha
övernattkrav på 80 procent för post mellan specifika kommuner.
Det högsta kvalitetskravet på den snabbaste befordran över hela
landet är från och med 1 januari 2016 98 procent för utdelning
inom fyra arbetsdagar.
6.3.2

Diskussioner som ledde fram till dagens kvalitetskrav
i Finland

Innan den senaste finska postlagen infördes 2011 fanns det endast
kvalitetskrav på tjänsten för övernattbefordran (D+1) i Finland.
Kravet var då detsamma som gäller i dag i Sverige, det vill säga
85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran skulle
delas ut första vardagen räknat från inlämningsdagen och 97 procent inom 3 dagar.
2010 föreslog den finska regeringen att kvalitetskraven inte
längre skulle gälla för tjänsten övernattbefordran utan i stället för
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en tjänst som innebar utdelning inom två arbetsdagar (D+2). Det
nya kravet innebar att 95 procent av breven skulle delas ut inom två
dagar och 98 procent inom tre dagar. Regeringens förslag antogs
dock inte fullt ut i riksdagen och de krav som infördes är resultatet
av en politisk kompromiss. Kravet på övernattbefordrade brev fick
vara kvar om än på en lägre nivå än tidigare, 80 procent. En annan
skillnad i den nya lagen är att den operatör som tillhandahåller den
samhällsomfattande posttjänsten inte är tvungen att tillhandahålla
övernattbefordrade brev, men om den gör det ska kvalitetskraven
för tjänsten gälla. Motiveringarna i propositionen som föregick den
finska postlagen, vid införandet av tvådagarsbefordran 2011 löd:
Ändringen av kvalitetsnormen för brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna möjliggör generellt en effektivisering av tjänsteprocessen
samt t.ex. vid behov en sammanslagning av tidningarnas tidiga utdelning och postens dagsutdelning. Genom ändringen kan man minska de
fasta kostnaderna för sorteringsnätet, mängden nattarbete och sortering för hand samt effektivisera utdelningen.31
Arbetsgruppens förslag till postlag ansåg till sin målsättning och
sina syften generellt sett vara god och korrekt inriktad. Tryggandet av
de samhällsomfattande tjänsterna likvärdigt överallt i Finland samt
skapande av förutsättningar för konkurrens sågs överlag vara goda
mål.32
Det är motiverat att kvalitetsnormen ska ställas för brev som
levereras över två nätter också därför att behov av att använda brev
som levereras över en natt håller på att minska. Elektroniska medel
finns tillgängliga och används allt mer i sådana situationer som kräver
snabb kommunikation.33

Värt att notera är att de flesta brev som skickas i Finland köps av
företag och de omfattas därmed inte av den samhällsomfattande
posttjänsten. Det beror på att endast brev betalade av ”allmänt
använda kontantbetalningssätt”, såsom kontanter, kreditkort och
frimärken ingår, men inte fakturerat porto.

31

RP 216/2010 rd, s. 58.
RP 216/2010 rd, s. 64.
33
RP 216/2010 rd, s. 105.
32
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Befordringstider före och efter de nya kvalitetskravens
införande
På Kommunikationsverkets webbplats framgår hur Posti har uppfyllt kvalitetskraven på övernattbefordran och D+2 befordran sedan
2007.34 Diagrammet visar att nästan 95 procent av de brev som
lämnades in för övernattbefordran delades ut påföljande dag 2007.
För halvåret 2015 uppgick siffran till drygt 87 procent vilket visar
att Posti fortsätter att överskrida kvalitetskravet på 80 procent om
än med lägre marginal än tidigare. På grund av inkörningsproblem
kunde inte Kommunikationsverket uppvisa tillförlitliga mätningar
av befordran D+2 förrän 2012. Det visade sig då att Posti hade
svårt att uppnå kravet på 95 procent och att endast 93 procent av
breven för D+2 befordran nådde mottagaren på utsatt dag. Detsamma gällde påföljande år. 2014 uppnåddes däremot kravet med
97 procent och vid halvåret 2015 uppmättes ett resultat på 98 procent. En översyn av den finska postlagen har precis påbörjats och i
den kan även kvalitetskraven komma att behandlas på nytt.
6.3.3

En ny postlag i Norge den 1 januari 2016

Den norska riksdagen har antagit en ny postlag som gäller från och
med den 1 januari 2016. Eftersom befordringstiderna bestäms i
tillståndsvillkor och de inte kommer vara på plats förrän till sommaren är det ännu oklart om de tidigare kvalitetskraven kommer
att kvarstå. Posten Norge framförde dock i sitt remissvar till den
nya postlagen att postdistributionen präglas av en hög andel fasta
kostnader (terminal, transport och utdelningsnät) i vilken övernattkravet är en dimensionerande faktor. De menade även att de regulativa kraven på befordringstider är kostnadskrävande eftersom tjänsterna måste produceras i minst två strömmar (A-post och B-post).
Såsom kommunikationsmönstren i samhället utvecklar sig kommer
det inte vara marknadsmässigt befogat att tillhandahålla två adresserade brevströmmar med gällande krav på A-post (minst 85 procent
övernatt). Ett alternativ som Posten Norge ansåg skulle uppfylla
dagens kundbehov väl och vara en mer kommersiellt hållbar lösning skulle vara att dagens två brevströmmar (A- och B-post) slås
ihop till en adresserad brevström.35
34
35

www.viestintavirasto.fi/sv/statistikochrapporter/statistik/2013/poststatistik.html
Information från Posten Norge.
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Länderna har genomfört postdirektivets krav
för gränsöverskridande post

Vid genomgången av de studerade ländernas regelverk blir det
tydligt att i de flesta postlagar och förordningar uttrycks explicit
att postdirektivets krav på gränsöverskridande post ska säkerställas.
Skrivningen saknas däremot i den svenska postlagen. Samtliga länder har valt att sätta direktivets kvalitetskrav att 85 procent av de
gränsöverskridande breven ska delas ut inom tre arbetsdagar förutom Frankrike som ställer kravet något högre till 90 procent.

6.4

Följder av ett borttaget kvalitetskrav

Som den internationella utblicken visar har flera länder i Europa
kvalitetskrav på längre befordringstider än övernatt. Utredningen
har frågat några av postmarknadens intressenter hur ett borttaget
kvalitetskrav på övernattbefordran skulle påverka bland annat
Sveriges efterlevnad av postdirektivets kvalitetsnorm.
6.4.1

Fortsatt regional övernattbefordran

Enligt Postnord skulle cirka 80 procent av volymerna även i framtiden i praktiken befordras övernatt även om det inte finns ett
kvalitetskrav på övernattbefordran. På utredningens begäran har
Postnord tagit fram ett förslag till hur ett tvådagarskrav skulle kunna
fungera i dag. Enligt Postnord skulle Sverige i en sådan situation
förmodligen delas in i två regioner efter postnummertillhörighet, en
nordlig region med en gräns ovanför Gästrikland och Dalarna och en
sydlig region. Av de brev som lämnas in i den norra regionen skulle
sannolikt samtliga brev delas ut med övernattbefordran i den norra
regionen medan de brev som ska delas ut i den södra regionen
skulle få tvådagarsbefordran. Av de brev som lämnas in i den södra
regionen skulle cirka 90 procent delas ut med övernattbefordran i
den södra regionen och cirka 18 procent i den norra regionen. Resterande brev skulle delas ut med tvådagarsbefordran. Detta innebär
enligt Postnord att konsekvenserna för samhällsviktig kommunikation skulle bli marginella, då merparten av denna kommunikation
är inomregional. Det kan dock få konsekvenser för de e-handelsföretag som i dag har ett kundlöfte om övernattbefordran och som
använder sig av brevbefordran för leverans av sina varor.
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Krav för gränsöverskridande brev kommer att uppfyllas

För gränsöverskridande försändelser gäller i dag vissa kvalitetskrav
enligt bilaga II i 2008 års postdirektiv. Sverige har inte några särskilda krav för den gränsöverskridande posten eftersom de nationella kraven förutsätts innebära att även de gränsöverskridande
kraven uppfylls. Om övernattbefordranskravet tas bort kan det
därmed få konsekvenser för Postnords möjligheter att uppfylla
kraven i postdirektivet för de gränsöverskridande breven. Enligt
Postnords bedömning skulle kraven kunna uppfyllas även med en
nationell befordringstid om två dagar. Detta förutsätter att 50 procent av breven som importeras till Sverige delas ut övernatt och att
avsändarlandet klarar sin del av processen som i dag. Postnord har
lagt resultatet i UNEX 2013 till grund för denna bedömning. För
exportförsändelser innebär kravet att mer än 50 procent av försändelserna måste gå ut övernatt och att övriga går ut efter 2 dagar.
Postnord flyger i dag ut post både från Arlanda och från Köpenhamn. Enligt Postnord kan de gränsöverskridande breven inte
separeras i distributionen eftersom produktionsprocessen är integrerad och uppfyller normerna.
Post- och telestyrelsens bedömning är att om det nationella
grundkravet blir tvådagarsbefordran går detta inte att förena med
ett krav på att enbart 85 procent av de nationella breven ska ha nått
fram inom utsatt tid om kraven i postdirektivet samtidigt ska
uppfyllas. En lägsta nivå bör från denna utgångspunkt i stället ligga
på cirka 90 procent. I kapitel 8 redogör utredningen för de överväganden som kan bli aktuella med anledning av detta som till
exempel ett höjt kvalitetskrav för inrikes brev och ett särskilt krav
för gränsöverskridande post.
6.4.3

Osäker påverkan på e-handeln

För den växande e-handeln är snabb leveranstid och snabba returer
en viktig faktor för att kunna vara konkurrenskraftig. Huvuddelen
av e-handlare och konsumenter är främst beroende av servicen i
paketdistributionen/ombudsnätet vilket, enligt Post- och telestyrelsen, inte berörs av förändrade krav på övernattbefordran. Men,
i takt med att e-handeln växer, växer också andelen av varor som
kan distribueras som brev direkt till mottagarens postlåda. Här kan
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det möjligen, enligt Post- och telestyrelsen, finnas en risk att ett slopat krav på övernattbefordran har en negativ effekt på e-handelns
utveckling, inte minst i mer avlägsna delar av landet där förändringar i övernattkravet sannolikt får en större effekt.
Det är även så att de flitigaste e-handelskonsumenterna bor i de
mer glesbefolkade delarna av landet. Fler och fler e-handelsföretag
prioriterar dock precision i leveransen snarare än snabbhet. I en
undersökning som Postnord har låtit göra rörande små- och medelstora företags syn på logistik framkommer att 80 procent av företagen anser att förbättrad leveransprecision är ett viktigt syfte med
deras logistikarbete.36
Forskningen, genom logistikprofessor Mats Abrahamsson vid
Linköpings universitet (2015 års vinnare i Postnord Logistics
Awards), tyder på samma sak. Enligt Abrahamsson handlar leveranser om mycket mer än snabbhet. För vissa serviceföretag, till
exempel sådana som säljer reservdelar till bilar, är snabbheten i leveranserna avgörande, men för de flesta är förutsägbarhet viktigare än
snabbhet. För en stor del av handeln är tryggheten i att veta att en
vara kommer den tid man har utlovat väl så betydelsefullt.37
Något som bör betänkas är att saker med värde lämpligen bör
skickas med försändelser med någon form av spårningsmöjlighet
och därmed inte som ett vanligt brev. Enligt 2 kap. 7 § postlagen
har avsändaren endast rätt till ersättning från postbefordringsföretaget vid förlust, skada eller försening av brev om det särskilt
har avtalats mellan företaget och avsändaren.
Det är samtidigt värt att notera att det inte finns något lagstadgat
kvalitetskrav för paketdistribution trots att behoven av tillförlitliga
pakettjänster ökar. På paketmarknaden finns däremot ett kommersiellt tryck på snabb, säker och flexibel paketdistribution vilket
ändå driver utvecklingen framåt.

36
Postnord, Vardagslogistik. – En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik, 2007,
s. 3.
37
www.postnord.com/sv/media/artiklar/artiklar/2015/har-ar-logistikprofessorns-logiskavinnartips/
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Oenighet råder om konkurrenssituationen kommer
att påverkas eller inte

Bring Citymail bedömer att ett borttagande av kravet på övernattbefordran inte skulle ha någon negativ inverkan på konkurrenssituationen. Det kan innebära ökade förutsättningar för Postnord
att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten på rimliga
villkor i hela landet och får anses vara mindre ingripande än andra
åtgärder för att hantera relativa kostnadsökningar till följd av
minskade brevvolymer, såsom att kraftigt öka avståndet till postlådan för boende i landsbygd. Bring Citymail konstaterar också att
förutsättningarna för samdistribution av post och morgontidningar
förbättras om kravet på övernattbefordran tas bort.
Västsvensk Tidningsdistribution menar å sin sida att ett borttaget kvalitetskrav på övernattbefordran kommer att innebära en
nackdel för tidningsdistributören som besöker brevlådorna varje
dag. Orsaken är att Postnords incitament att samordna med tidningsdistributörerna för att uppnå kravet försvinner om övernattbefordranskravet tas bort. Enligt Västsvensk Tidningsdistribution
skulle ett borttaget krav också innebära att dagstidningar med spridning i de områden som Postnord är ensamma på skulle försvinna.
Redan i dag reduceras möjligheterna för morgontidningarna att
komma ut varje dag i takt med att upplagorna minskar. Det borde
vara högst intressant att samordna post med morgontidningar och
samtidigt möjliggöra övernattbefordran, enligt Västsvensk Tidningsdistribution.
Även SDR ser en fara med ett borttagande av kravet på övernattbefordran. Konsekvensen kan bli att servicen försämras för
näringsidkare och konsumenter samt att svagare grupper i samhället löper risk att marginaliseras. Ett borttagande kommer att innebära en kostnadslindring för Postnord när det gäller brevförmedling.
Det är då mycket viktigt, enligt SDR, att detta inte medför en snedvridning av konkurrensen inom andra postala tjänster genom att
Postnord kan korssubventionera mindre lönsamma tjänster.
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Ett befordringskrav i tiden

Enligt Post- och telestyrelsen bör förutsättningarna för att nu ändra
på kraven när det gäller övernattbefordran av brev ta sin utgångspunkt i att brevet hade en annan roll vid den tidpunkt då övernattbefordran av brev ansågs vara den servicenivå som skulle tillförsäkras
alla medborgare. Då fanns det inget generellt e-postnät, möjligheten att scanna och skicka dokument elektroniskt fanns inte heller
och den numera mycket utvecklade bud- och kurirbranschen bestod av ett mindre antal kurirföretag.
I dag skickas en överväldigande del av alla skriftliga meddelanden elektroniskt varför volymen brev, sedan millennieskiftet,
minskar med 3–5 procent om året. För tidskritiska eller på annat
sätt viktiga försändelser anlitas allt oftare en bud-/expressfirma.
Således konstaterar Post- och telestyrelsen att bilden av det faktiska behovet av övernattbefordran i dag torde se helt annorlunda
ut än när det bestämdes att det är denna servicenivå som medborgarna, oavsett var i landet de bor, skulle garanteras. Det är
emellertid svårt att uppskatta hur stor denna förändring verkligen är.
Hur många som skulle beröras av ett borttaget kvalitetskrav på
övernattbefordran beror, enligt Post- och telestyrelsen, på hur omfattande en sådan ändring måste göras för att den ska fungera logistiskt. En modell med ett partiellt undantag från kravet på övernattbefordran skulle sannolikt vara komplicerad att reglera på ett ändamålsenligt sätt med diverse gränsdragningsproblem, bristande precision i regelgivningen och andra svårigheter.
Ett generellt krav på tvådagarsbefordran skulle, enligt Post- och
telestyrelsen, sannolikt på något sätt påverka samtliga mottagare av
post men samtidigt möjliggöra ytterligare kostnadsbesparingar i
utdelningsledet. Ett ändrat krav behöver inte automatiskt innebära
att samtliga brev delas ut den andra dagen efter den när det lämnats
in. Kravet på 5-dagarsservice kommer att finnas kvar vilket medför
att vissa volymer brev, beroende på när och var de lämnats in och
var de ska delas ut, kan komma att delas ut dagen efter det att de
postats. Enligt Post- och telestyrelsen kan en tvådagarsutdelning
också möjligtvis ge utrymme för generösare tömningstider för
brevlådorna, vilket är något som brukar efterlysas av många användare. Visserligen blir breven troligen utdelade en dag senare men
samtidigt kommer man att ha större möjligheter att, till skillnad
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mot vad som i dag gäller för vissa avlägset boende, i större utsträckning kunna skicka ett svar på brev samma dag som man fått det och
på så sätt ta igen den förlorade dagen.
Ett krav på tvådagarsbefordran torde, enligt Post- och telestyrelsen, vara förhållandevis lättreglerat eftersom det är generellt
och inte behöver kringgärdas med diverse undantag och inte heller
behöver lämna utrymme för ett större antal alternativa lösningar
som en effektiv brevbefordran kräver. En sådan lösning kan också
uppfattas som mera rättvis eftersom den drabbar alla i landet på
ungefär samma sätt.
Kvalitetskravet vid tvådagarsbefordran
Kvalitetskravet i postförordningen bör enligt Postnords uppfattning
ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran. Postnord
föreslår ett kvalitetskrav om 85 procent, det vill säga att 85 procent
av breven ska vara framme senast den andra vardagen räknat från
inlämningsdagen. En sådan förändring skulle förbättra möjligheterna att uppfylla koncernens miljökrav genom att flygtransporter
kan undvikas. Dessutom har användarnas behov av övernattbefordran minskat, inte minst till följd av den digitala utvecklingen, där
kraven på skyndsamhet kan uppfyllas genom digitala alternativ.
Postnord bedömer att det i dag inte finns några användare som är
beroende av övernattbefordran av brev och som inte kan ersätta
dessa med andra alternativ, som paketleveranser övernatt. Enligt
Postnord finns det dock många kunder som ser övernattbefordran
som en fördel.
Genom att fortsatt hålla kvalitetsnormen för befordran på en
hög nivå (85 procent) säkerställs, enligt Postnord, att kvalitetsnormen uppfylls av den som staten utsett att tillhandahålla den
samhällsomfattande posttjänsten.
Post- och telestyrelsen anser att en rimlig följd av ett eventuellt
borttagande av kravet på övernattbefordran vore att kraven på en
tvådagarsbefordran blir väsentligt högre än enbart det som krävs
för att leva upp till postdirektivets krav. En nivå på cirka 90 procent
kan vara tillräcklig från denna utgångspunkt. Om Postnord får
större flexibilitet vad gäller befordringstid borde emellertid högre
krav ställas på att utlovad befordringstid verkligen uppnås. Postnord
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har i dag en kvalitet som överstiger kravet på 85 procent för övernatt. En anpassning till den reglerade miniminivån kan innebära en
väsentlig försämring för vissa avsändare och mottagare. Ett krav på
åtminstone 95 procent för tvådagarsbefordran är, enligt Post- och
telestyrelsens bedömning, inte orimligt. Det är även rimligt att
ställa dessa högre krav i syfte att säkerställa att kvaliteten inte urholkas på sikt.

6.5

Behov av posttjänster

I utredningens uppdrag ingår att bedöma behovet av övernattbefordrade brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten.
Utredningen ska, enligt utredningsdirektivet, även bedöma behovet
av posttjänster i olika typer av gles- och landsbygd. Med en posttjänst avses insamling, sortering, transport och utdelning av adresserade försändelser som väger högst 20 kg mot betalning. I avsnitt 6.5
redogörs därför för vissa aktörers behov av posttjänster utöver de
som avser övernattbefordrade brev. Eftersom detta delbetänkande
främst avser brevbefordran är redogörelsen översiktlig och en djupare analys kommer att göras i slutbetänkandet.
6.5.1

Samhällsviktiga aktörer har behov av posttjänster

Samhällsviktiga aktörer har behov av att i varierande utsträckning
skicka olika typer av postförsändelser. Baserat på intervjuer med
Försäkringskassan och Tullverket framkommer att myndigheterna
har behov av att skicka paketförsändelser med exempelvis kontorsmaterial och större kvantiteter av handlingar. Offentliga och privata
aktörer inom vården skickar även andra typer av försändelser som
exempelvis prover för analys. Inom landsting, som hanterar en
större mängd prover, sker dock transporter av prover oftare genom
egna logistiklösningar.38
Apoteket använder Postnords standardtjänster för leverans av
mediciner med brev eller postpaket till kunderna vid distanshandel.
Varor som inte skickas som brev är till exempel temperaturkänsliga
38

Intervju Stockholms läns landsting.
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varor, sådana som kräver extra säker leverans (som sömnmedel eller
lugnande) eller stora förpackningar.
Enligt 9 § förordningen (2009:659) om handel med läkemedel
ska öppenvårdsapoteken tillhandahålla förordnade läkemedel och
varor så snart det kan ske. Om läkemedlet eller varan inte finns på
öppenvårdsapoteket ska det kunna tillhandahållas inom 24 timmar
från det att läkemedlet efterfrågades om inte beaktansvärda skäl
föreligger. Enligt förarbetena påverkas tidsregeln bland annat av
faktorer som partihandelns transporttider. Angående tillgängligheten i glesbygd är det enligt regeringen väsentligt att beakta den
tid det tar att transportera läkemedlet eller varan till öppenvårdsapoteket och i vissa fall bör ett riktmärke på 48 timmar gälla.39
Apoteken är alltså till viss del beroende av posttjänster men inte
nödvändigtvis övernattbefordrade brev.
I samtal med försäkringsbolag har det inte framkommit några
exempel på posttjänster, utöver brev, som de har behov av. Enligt
Svenska Bankföreningen finns det ett visst behov för banker att
skicka exempelvis bankdosor med post.
6.5.2

Stort behov av posttjänster i glesbygd och på landsbygd

Postservicen är av stor betydelse för privatpersoner och företag
som bor och verkar på landsbygden.40 Andelen företag är större i
glesbygdskommuner jämfört med riket som helhet, vilket förklaras
av ett stort antal mikroföretag (1–10 sysselsatta). Enligt LRF, med
många medlemmar på gles- och landsbygd, betyder det att det finns
ett stort antal aktörer på glesbygden med betydande behov av att
kunna skicka och ta emot fysisk post som till exempel fakturor,
paket och postförsändelser.
Samtidigt ökar e-handeln kraftigt i glesbygd och i glesbefolkade
regioner. Det beror dels på det låga butiksutbudet på landsbygden,
dels att allt fler kedjor inom detaljhandeln satsar på e-handel.41

39

Prop. 2008/09:145, Ny postlag, s. 192 ff.
Utredningen Service i glesbygd: Service i glesbygd, SOU 2015:35.
41
Utredningen Service i glesbygd, Service i glesbygd, SOU 2015:35.
40
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Företag på landsbygd har behov av snabba postförsändelser
I likhet med hela riket har behovet av att skicka brev bland företag
på landsbygden minskat under de senaste åren, samtidigt som behovet av att skicka paket ökat. Enligt LRF har företag på landsbygden generellt mer begränsade möjligheter att ta sig till fysiska
butiker än företag i tätort. Därför anges möjligheten att kunna
skicka och ta emot paket vara särskilt viktig i gles- och landsbygd.
LRF och Hela Sverige ska leva beskriver att företag på landsbygden
har större behov av korta befordringstider än privatpersoner. Av
denna anledning använder företagen också digitala alternativ i den
mån det är möjligt. Enligt LRF har befordringstiderna olika stor
betydelse beroende på vilken typ av post som används. Vad gäller
exempelvis böcker och tidningar är behovet av korta befordringstider generellt sett mindre än för paketförsändelser med produkter
(med exempelvis reservdelar) som är nödvändiga för den löpande
verksamheten. I det sammanhanget uppges också tiden på dygnet
som företagarna får posten utdelad ha betydelse då verksamheten
kan störas av att viktiga försändelser inte levereras förrän sent på
eftermiddagen.
Antal serviceställen har minskat
I början av 2000-talet ersattes dåvarande cirka 1 300 postkontor
med 1 452 ombud som utförare av paket och brevtjänster.42 Reformen innebar delvis förbättrad tillgänglighet i form av bättre öppettider. För att säkerställa ett rikstäckande servicenät har Postnord
främst ingått samarbetsavtal med dagligvarubutiker som ingår i
Axfood, COOP och ICA-grupperna. Samarbetsavtalet har kompletterats med avtal med fristående aktörer på platser där det saknas ombud via de större butikskedjorna.
Antalet serviceställen har dock minskat mellan 200943 och 201444
inom samtliga områdestyper. Störst procentuell minskning har skett
42

Post- och telestyrelsen, Tillgänglighet i Postens servicenät – en lägesbeskrivning och analys,
2004, PTS-ER-2004:38, s. 15.
43
Den sista december 2009 fanns det 338 företagscenter, 1 586 postombud, 152 frimärksombud med utlämning och 2 150 vanliga frimärksombud. Post- och telestyrelsen, Service och
konkurrens 2010, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2010:07, s. 33.
44
I december 2014 fanns det 1 535 postombud, 274 företagscenter och 2 350 frimärksombud. Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige,
PTS-ER-2015:3, s. 50.
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på glesbygden, där antalet serviceställen minskade med 21,2 procent. Orsaken till det minskade antalet är att Postnord såg över
servicenätet i samband med att en ny avtalsperiod med centrala
samarbetspartner inleddes 2010/11. 350 stycken ombud byttes ut
och berörda mottagare hänvisades antingen till nyetablerade ombud eller till redan befintliga sådana.45 I den nyligen avslutade
avtalsomgången inför en ny femårsperiod har Postnord lyckats behålla samtliga ombud utom 15. Detta ska jämföras med att man har
en årlig omsättning på 26–28 ombud på grund av nedläggningar
med mera.
Utanför tätorter tillhandahålls i dag den främsta postservicen via
lantbrevbärare där det också finns möjlighet att hämta aviserade
försändelser, skicka brev och paket och köpa frimärken. Cirka
780 000 hushåll och företag betjänas i dag av lantbrevbärare.46
En alltmer utsatt distribution av post på landsbygden
Distributionen av post påverkas av en alltmer glesbefolkad landsbygd. Det har i sin tur har fått konsekvenser för den service som
Postnord tillhandahåller i termer av att lantbrevbärarrutter fått
läggas om och att postlådor fått flyttas.47 För aktörer på landsbygden utgör tillgängligheten till insamlings- och utdelningsställen
en viktig faktor vad gäller distribution av post. Avstånd till insamlings- och utdelningsställen har även stor betydelse för företagare på landsbygden som kan få lägga en allt större del av sin arbetstid på att åka till servicepunkter om avstånden blir längre. Samtidigt
innebär ett ökat resande en större belastning på miljön.
I Sverige finns cirka 14 procent av alla hushåll utanför tätort.
Bland de hushållen hade 96,1 procent mellan 0–500 m till en postlåda under 2013. Det är en liten minskning jämfört med senaste
mätningen 2006, där 96,8 procent av alla hushåll utanför tätort hade
500 m eller mindre till en postlåda.48
45
Post- och telestyrelsen, Service och konkurrens 2012, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER
2012:10, s. 27.
46
Tillväxtanalys, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2014, Analys av utvecklingen i landets olika regioner, Rapport 2015:04.
47
Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 49–51.
48
Post- och telestyrelsen, Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort, 2013,
PTS-ER 2013:13.
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Källa: Post- och telestyrelsen, Undersökning av avstånd till postlådor utanför tätort, 2013.
PTS-ER 2013:13.

Företag på landsbygd är beroende av posttjänsten för leveranser
Företag på landsbygd är i högre grad beroende av posttjänster än
företag i tätort eftersom kostnaderna för alternativa leveransmöjligheter, såsom budfirmor, är högre för dem. Ett grundläggande krav
som innefattas av den samhällsomfattande posttjänsten är att Postnord
ska kunna dela ut post till alla mottagare varje vardag oavsett var i
landet mottagaren bor. Det finns dock omständigheter som möjliggör undantag från femdagarsutdelningen. I slutet av 2014 omfattades cirka 900 avlämningsställen49 av undantaget, vilket är en minskning från föregående år. Minskningen kan delvis förklaras av ett
minskat antal fastboende i den yttersta glesbygden och att fler
brevbärarkontor gjort förändringar i sina lantbrevbärarlinjer.50
Eventuella försämringar i posttjänsten har större påverkan på företag
på landsbygden än företag i tätorter till följd av brist på alternativ.

49
Ett avlämningsställe kan vara både en företagsadress och en privatadress. Eftersom undantagen i de allra flesta fall rör glesbebodda områden är företags- och privatadressen oftast densamma.
50
Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 55, Behovet av femdagarsutdelning på landsbygden har även pekats ut i tidigare utredningar (se SOU 2015:35).
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Slutsatser
Fungerande postservice har fortsatt stor betydelse för landsbygden.
Med en bättre tillgång till fullgod bredbandsuppkoppling på glesoch landsbygden minskar hindren för användning av digitala brevtjänster. Dock pekar intervjuer med företrädare för aktörer på landsbygden på att den bredbandsinfrastruktur som finns i dag inte fullt
ut kommer att kunna ersätta behovet av posttjänster. Det gäller
inte minst paket eftersom tillgängligheten till handel är sämre på
landsbygden än i övriga delar av landet. Företagare är den grupp
som i störst utsträckning är i behov av korta befordringstider, för
att snabbt kunna ta emot produkter nödvändiga för företagens löpande verksamhet. Dagens övernattkrav gäller emellertid endast för
brevförsändelser upp till 2 kg. Det innebär att det är upp till marknaden att bestämma befordringshastigheten för tyngre försändelser.
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7.1

Det svenska pristakets syfte och effekt hittills

Syftet och behovet av ett pristak kan förändras över tid. Det nuvarande pristaket infördes 1998 i den dåvarande postförordningen
(1993:1709) med huvudsakligt syfte att skydda konsumenter mot
överpriser. Regeringen ville framför allt säkerställa rimliga priser
för de konsumenter som saknade alternativ till Posten AB (dagens
Postnord). Ett annat viktigt syfte med pristaket var att motverka
korssubventionering mellan Postnords ej konkurrensutsatta och
konkurrensutsatta posttjänster.
Pristaket utvärderades i Post- och kassaserviceutredningens
slutbetänkande Postmarknad i förändring (SOU 2005:5). Enligt
utredningen var behovet av ett pristak inte längre väsentligt. I betänkandet föreslogs, som nämnts i avsnitt 3.4.1, att prisregleringen
i postförordningen skulle upphävas med hänsyn till att nya förslag
om skydd mot diskriminerande prissättning och andra diskriminerande villkor för den samhällsomfattande posttjänsten, på ett bättre
sätt skulle komma tillrätta med problem som korssubventionering.
Likväl har pristaket fått vara kvar till i dag.
7.1.1

Ett avskaffat pristak leder sannolikt till högre priser

För att bedöma hur ett avskaffande av pristaket på brev under 500 g
skulle kunna påverka priserna på dessa produkter har utredningen
undersökt dels prisutvecklingen på enstaka övernattbefordrade
brev i Sverige jämfört med motsvarande tjänster i andra nordiska
länder (avsnitt 7.1.2), dels prisutvecklingen på reglerade (lättare) brev
jämfört med icke-reglerade (tyngre) brev i Sverige (avsnitt 7.1.3), dels
tittat på Post- och telestyrelsens nordiska jämförelse av bland annat
porto för utrikes brev- och postpaket (avsnitt 7.1.4).
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Av dessa tre jämförelser bedömer utredningen att den första är
mest relevant, då den fokuserar på de tjänster som omfattas av pristaket. Prisutvecklingen i andra nordiska länder antyder att priserna
kan gå upp om pristaket tas bort, särskilt om brevvolymerna minskar i motsvarande takt.
Brev över 500 g följer troligen snarare utvecklingen på paketmarknaden, där dynamiken ser annorlunda ut. Det har skett en
betydande utveckling på paketområdet och trots det är svenska
paketpriser höga i ett internationellt perspektiv.
Post- och telestyrelsens undersökning visar också att det svenska
portot för utrikes brev (vilka inte omfattas av pristaket men heller
inte är konkurrensutsatta) är bland de högre i jämförelsen. Det kan
delvis förklaras av terminalavgifter men inte helt och hållet. Sammantaget bedömer utredningen att det finns tecken på att ett avskaffande av pristaket skulle leda till högre priser.
7.1.2

Nordisk jämförelse av prisutveckling på inrikes brev

För att se vilken effekt pristaket har haft i Sverige efter år 2005 kan
det vara intressant att jämföra prisutvecklingen på brev i Sverige (se
avsnitt 4.3.2) med utvecklingen i de andra nordiska länderna. På så
sätt kan man få en indikation på om den gällande pristaksregleringen hindrat Postnord från att höja priset på enstaka inrikes övernattbefordrade postförsändelser som väger upp till 500 g. Detta
skulle kunna vara fallet om portopriserna i de övriga nordiska länderna har ökat mer än de har gjort i Sverige.
För att jämförelsen ska bli relevant är det viktigt att ta hänsyn
till eventuella skillnader mellan Sverige och övriga nordiska länder
vad gäller prisreglering och hur stora volymfallen har varit. Tabell 7.1
beskriver prisregleringarna i Sverige och övriga nordiska länder.
Danmark, Finland och Norge är alla mer eller mindre relevanta
jämförelseländer vad gäller prisutvecklingen sedan 2005. Särskilt
prisutvecklingen i Danmark och Finland, som inte har något pristak på övernattbefordrade brev, är relevant för att kunna säga något
om vad som skulle hända i Sverige om pristaket togs bort.
För Sverige gäller ett pristak på övernattbefordrade brev (A-post)
upp till 500 g. För B-post finns ingen reglering, men priserna på
B-post (längre befordringstid än övernatt) begränsas naturligt av
priserna på övernattbefordrade brev.

146

SOU 2016:27

Pristak

Anm: *) Norge får en ny postlag den 1 januari 2016, och det är ännu oklart exakt hur regleringen
kommer att se ut framöver.
Källa: Postlagen (2010:1049), Postlagförslag i Danmark 2010/1 LSF 44, Posten Norge (2015),
FICORA (2015).

Figur 7.1 nedan visar prisutvecklingen (2005–2015) för Sverige och
jämförelseländerna för A-post i den lägsta viktklassen exklusive
moms och figur 7.2 visar hur brevvolymerna har utvecklats i samma
länder (för perioden 2005–2014). Tidsserierna visar att prisuppgången varit större i de tre andra länderna än i Sverige, men att
brevvolymerna också har minskat kraftigare i jämförelseländerna.
Volymerna har emellertid fallit en hel del även i Sverige med nästan
en fjärdedel över perioden. Detta kan antas ha lett till ökade kostnader, vilket dock inte har reflekterats av högre priser. En tolkning
av detta skulle kunna vara att den nuvarande prisnivån i Sverige
möjligen kan vara något låg.
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Nominella
priser, exkl.
moms, SEK
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2005

2006

2007

Danmark

2008

2009
Sverige

2010

2011

2012

2013

Norge

2014

2015

Finland

Anm: Lägsta viktklasser: brev upp till 20 g i Finland, Norge, samt Sverige fram till 30 mars 2014;
brev upp till 50 g i Danmark, samt i Sverige från 1 april 2014. Vad som ser ut som prisfall beror
generellt på variationer i växelkurser över perioden, dock med undantag för Finland, där portot faktiskt
gick ned mellan 2010 och 2011.
Källa: DHL Letter Price Survey Europe (2005–2015); Post- och telestyrelsen (2015a);
www.posti.fi/private/pricesandinstructions/ och
www.posten.no/en/home/_attachment/543919?_ts=1499a237780

De svenska priserna har legat lägst under hela perioden. Det bör
noteras att i Danmark, där prisnivån generellt sett legat högst, har
den lägsta viktklassen gällt brev upp till 50 g under hela perioden.
I Finland och Norge gäller 20 g som lägsta viktklass, medan man i
Sverige höjde den lägsta viktklassen från 20 till 50 g under 2014.
Det bör beaktas vid en prisjämförelse.
Mellan 2005 och 2015 gick det svenska A-postportot upp med
27 procent medan brevvolymerna föll med 23 procent fram till
första kvartalet 2014 (som är senast tillgängliga data). Prisökningen
har varit mycket mer uttalad i de övriga tre länderna. Störst prisuppgång har skett i Danmark, särskilt efter 2010 då pristaket för 50 g
A-post togs bort. Över hela perioden är prisuppgången 123 procent
mätt i danska kronor. Det är emellertid i Danmark som volymutvecklingen varit mest uttalad. Brevvolymerna har fallit med hela
55 procent över perioden, se figur 7.2.
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Anm. Förändring i totala brevvolymer 2005–2014.
Källa: Postnord (2014).

Man bör också notera att den relativa prisskillnaden på A-post och
B-post ökat starkt sedan 2010 i Danmark och att det skett en kraftig
substitution från A-post till B-post. Figur 7.3 visar hur prishöjningen på A-post 2011 sammanföll med en kraftig volymminskning
av A-post men också en stark ökning av B-post.1 Priset på B-post
(som kräver ex-ante-godkännande) är därför ett mer relevant mått
på hur mycket det kostar att skicka ett brev i Danmark.

1

Procentuellt ökade mängden B-brev lika mycket som A-breven minskade, men från en
lägre nivå. Den totala brevvolymen minskade alltså även mellan 2010 och 2011 i Danmark,
som en del i den långsiktiga trenden mot lägre brevvolymer.
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Finland har upplevt den näst högsta prisuppgången, 108 procent
över perioden, medan prisuppgången i Norge varit något lägre med
75 procent. Samtidigt har brevvolymerna gått ned ungefär lika
mycket i Finland som i Sverige över perioden (23 procent) medan
de gått ned något kraftigare i Norge (32 procent).
Sammantaget ser utredningen alltså att prisökningarna varit
större i de andra nordiska länderna. Detta kan endast delvis kopplas
till större minskningar i brevvolymer. Jämförelsen med andra länder
tyder på att om pristaket togs bort så skulle Sverige troligen se en
större prisökning på A-post än vad som har varit fallet hittills.
7.1.3

Prisutveckling på brev över och under 500 g i Sverige

Det är också av intresse att se hur priserna på tyngre brev har utvecklats i Sverige över den senaste tioårsperioden. Brev över 500 g
omfattas inte av pristaksregleringen i Sverige. Prisutvecklingen på
dessa tyngre brev är därför relevant som jämförelsemått – om priset
på icke-reglerade produkter gått upp snabbare än priset på brev i
den lägsta viktklassen skulle detta peka mot att ett avskaffande av
pristaket kan leda till större prishöjningar.
Figur 7.4 nedan visar prisutvecklingen över perioden för brev
upp till 500 g, 1 000 g och 2 000 g. För de båda första kategorierna
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har prisökningen varit 27 procent medan den för brev upp till
2 000 g varit 6 procent mellan 2005 och 2015. En jämförelse visar
att de brev som faller precis inom prisregleringen (upp till 500 g),
och de som ligger strax utanför regleringen (500–1 000 g) har sett
exakt samma prisökning. Orsaken är att Postnord använder sig av
multiplar i sin prissättning, vilket innebär att portot för ett brev
som väger 1–50 g är ett valörlöst frimärke medan det är två valörlösa frimärken för brev som väger 51–100 g, fyra valörlösa frimärken för brev som väger 101–250 g och så vidare. Ett oviktat genomsnitt för brev mellan 500 g och 2 000 g visar en prisökning på
17 procent. Detta kan jämföras med prisuppgången på 20 g-brev
som var 25 procent under perioden vilket beror på att Postnord
höjde den lägsta viktgränsen för enstaka brev till 50 g från och med
1 april 2014.
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Källa: Postnord.

Sammantaget finns det inga tecken på att brevprodukter som ligger
utanför prisregleringen skulle ha ökat i pris snabbare än de reglerade produkterna – tvärtom har de tyngre breven haft en något
långsammare prisutveckling än de lättare, reglerade breven.

151

Pristak

SOU 2016:27

7.1.4

Nordisk jämförelse av porto för utrikes brevoch postpaket

Post- och telestyrelsen har i rapporten Konsumentpriser för brevoch paket från 20142 jämfört prisutvecklingen för andra bastjänster
än inrikes brev mellan några nordiska länder. Post- och telestyrelsen har bland annat jämfört Postnords prissättning av utrikes brev
och postpaket med de priser som Norska Posten, Posten Danmark,
Itella, Postur Island, Deutsche Post och Royal Mail har på motsvarande tjänster. Av analysen framgår att de svenska priserna för
utrikesbrev3 upp till 500 g vare sig är lägst eller högst jämfört med
övriga länders priser. Däremot erbjuder Postnord bland de högsta
priserna på viktklasserna mellan 500 g och 2 kg.
Post- och telestyrelsens rapport visar också att Postnord är dyrast
på inrikes postpaket upp till 20 kg jämfört med övriga studerade
nordiska operatörer. De svenska priserna är även bland de högsta
på postpaket till Europa och övriga världen.
Post- och telestyrelsen konstaterar i slutsatserna att det finns
klara skillnader i de prissättningsprinciper som tillämpas av de olika
operatörerna. Myndigheten finner det förvånande eftersom priserna i samtliga undersökta länder ska vara kostnadsorienterade.
Parametrar som vikt och antal försändelser borde därmed ha ungefär
samma tyngd i de olika operatörernas prissystem. Post- och telestyrelsen avslutar rapporten med att konstatera att Postnords i jämförelsen förmånliga pris på inrikesbrev troligtvis är ett resultat av
det svenska pristaket.

7.2

Alternativ till pristak

För att på bästa sätt främja konkurrensen på postmarknaden så att
den kommer både konsumenter och producenter till godo, bör
olika alternativ till prisreglering övervägas. Ett alternativ är att ha
ett pristak som reglerar hur mycket Postnord får höja priserna på
marknaden för enstaka brevförsändelser. Ett annat alternativ är att i
stället främja konkurrensen genom att undanröja de hinder som
finns för en effektiv konkurrens. Huruvida ett pristak är rätt lösning beror på syftet med regleringen.
2
Post- och telestyrelsen, Konsumentpriser för brev och paket – en internationell jämförelse,
PTS-ER-2014:3.
3
Portot delas upp på Europabrev och porto till Övriga världen.
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Om det huvudsakliga ändamålet enbart är att skydda ett litet
antal ”sårbara” konsumenter kan ett pristak visa sig vara en dyr
lösning. Ett pristak garanterar ett högsta pris för alla konsumenter,
inklusive många som har råd med ett högre pris. Det kan därför
vara billigare att rikta regleringen endast till sårbara konsumenter,
till exempel genom en subvention av ett antal gratis frimärken per
år eller genom möjligheter till att skicka ”frisvar” som bekostas av
myndigheten som ska ha tillbaka en ifylld blankett. Det skulle ge
postoperatören större flexibilitet samtidigt som de sårbara konsumenterna skyddas. Om det är kostsamt att implementera och administrera en sådan subvention kan ett bibehållet pristak, men med
begränsad omfattning, vara ett alternativ.
I slutbetänkandet från Post- och kassaserviceutredningen (SOU
2005:5) finns det en utförlig genomgång av de tre huvudsakliga
alternativ till prisreglering som anges i ekonomisk teori, nämligen
självkostnadsbaserad prisreglering, pristaksreglering och marginalreglering.
Självkostnadsreglering innebär att postoperatören endast medges täckning för en på förhand fastställd kapitalavkastning på den
del av balansräkningen som fordras för att tillhandahålla de reglerade tjänsterna. Självkostnadsbaserad prisreglering är resurskrävande
eftersom man inte alltid kan utgå från företagets redovisning utan
även måste ta ställning till hur kostnader fördelats mellan olika
produkter, om periodiseringar är rimligt gjorda och om företagets
kostnader är skäliga.
Med en pristaksreglering har postoperatören starka drivkrafter
att sänka kostnaderna, eftersom varje krona som kan sparas ökar
vinsten. Drivkrafterna att investera blir emellertid svagare eftersom
det finns en osäkerhet om möjligheten till avkastning på investeringen. Om taket sätts för högt kan pristaksregleringen ge postoperatören stora överskott.
Marginalreglering innebär att de företag som köper en grossisttjänst av ett vertikalt integrerat företag ersätter detta för den kostnad som bortfaller i detaljistledet. Metoden anses ge en lämplig
balans mellan kraftfullhet och regleringskostnad. Den kan dock
under vissa förhållanden verka begränsande för möjligheten att
etablera nya företag och ger inte någon drivkraft att hålla nere kostnaderna i grossistledet.
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7.3

För- och nackdelar med ett pristak

För att kunna utvärdera ett pristak som ekonomiskt verktyg måste
utredningen ta ställning till vad ett lämpligt alternativ skulle kunna
vara. I Sveriges fall är det lämpligt att betrakta en ex-post priskontroll som ett relevant alternativ till en pristaksreglering.4 Detta
innebär en reglering som låter Post- och telestyrelsen vidta åtgärder
om myndigheten observerar en oacceptabelt stor prisökning på
Postnords produkter. Om regeringen skulle ta bort pristaket skulle
Post- och telestyrelsen även fortsättningsvis övervaka postmarknaden och ingripa i de fall myndigheten inte anser att de tidigare
pristaksreglerade priserna är kostnadsorienterade, icke-diskriminerande, öppna för insyn och rimliga.
Precis som andra typer av prisregleringar har ett pristak olika
påverkan på olika intressenter, beroende på deras målsättningar och
agenda. För vissa målsättningar kan ett pristak vara mer effektivt än
en ex-post priskontroll, och vice versa.
För den reglerande myndigheten är en fördel med ett pristak att
man kan motverka överpriser till en relativt låg kostnad. Ett pristak
kan minska risken för korssubventionering mellan å ena sidan
produkter som innefattas och å andra sidan produkter som inte
innefattas av pristaket. Ett pristak kräver inte lika mycket arbete
under tiden det är i kraft, i jämförelse med en ex-post priskontroll
som kräver övervakning och utvärdering vid varje prisbeslut. När
ett pristak används krävs denna typ av resurser endast vid takets
omprövning vid periodens slut. Dessutom riskerar ex-post reglering leda till att konkurrenter hinner slås ut från marknaden innan
avgöranden i högsta instans ägt rum. Pristaket måste utformas
noggrant och den reglerande myndigheten måste ta hänsyn till
variabler som den inte har kontroll över. En potentiell nackdel med
ett pristak är att det inte garanterar att priserna inte blir för låga,
det vill säga lägre än kostnaderna under de perioder då pristaket
gäller. Detta kan undvikas med en regelbunden ex-post kontroll.
Ett pristak som inte möjliggör stora prisökningar kan dock medföra incitament för effektivitet men också för att minska tjänsternas kvalitet. Vid betydande och hastiga minskningar i volymer
riskerar ett system med pristak att priserna faller under kostna4

Jämförelsen är gjord av Copenhagen Economics på uppdrag av Utredningen.
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derna i högre grad än ett system med ex-post priskontroll. Är pristakets konstruktion för generös avseende möjliga prisökningar kan
följden bli att operatören kan ta ut för höga vinster på de pristaksomfattade tjänsterna. Det är till nackdel både för portoköparna och
för konkurrenterna eftersom det möjliggör korssubventionering av
andra tjänster.
För postoperatören, Postnord i detta fall, innebär däremot ett
pristak generellt mindre osäkerhet om spelets regler. Det är en fördel att veta säkert vilken prisnivå som är tillåten, vilket minskar den
regulatoriska bördan på postoperatören.
För konsumenterna ger ett pristak en försäkran om rimliga priser
vilket kanske är det viktigaste i deras ögon.
För att komma fram till vilken prisreglering som är lämpligast
att ha på den svenska postmarknaden, går utredningen i följande
avsnitt igenom effekterna av prissättningsreglerna i postlagen respektive den troliga marknadssituationen i framtiden.

7.4

Prissättningsreglernas effekt

Utredningen har i uppdrag att analysera effekterna av prisregleringens ökade skydd mot otydlig prissättning och diskriminering vid
prissättning av en samhällsomfattande tjänst. Redan för 10 år sedan
argumenterade Post- och kassaserviceutredningen för att pristaket
kan tas bort när priserna på brevmarknaden är kostnadsbaserade,
öppna och tydliga samt icke-diskriminerande. Grunderna för slutsatserna byggde dock på att det prismässiga skyddsvärdet för kunderna var för litet i förhållande till hur betungande regleringen var
för Posten, vilket inte var någon odiskutabel hållning. Efter den
senaste postlagsändringen 2010 har visserligen tillsynsmyndighetens åtgärder lett till en prissättning som är mer öppen för insyn,
men konkurrensförhållandena är ännu långt ifrån tillfredsställande.
7.4.1

Fortfarande otillfredsställande konkurrensförhållanden

Utredningen har bett samtliga operatörer på brevmarknaden och
Post- och telestyrelsen att uttala sig om huruvida prissättningsreglerna avseende icke-diskriminerande prissättning och prissättning öppen för insyn fungerar såsom lagstiftaren avsett. Samman-
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fattningsvis är samtliga aktörer förutom Postnord eniga om att
reglerna än så länge inte fungerar som tänkt. Ett borttaget pristak
skulle därför riskera att medföra korssubventionering från de tjänster
som inte är konkurrensutsatta (vars prissättning i dag är reglerad av
pristaket) till andra tjänster som är konkurrensutsatta. Även om
lagstiftaren eller myndigheten tydliggör definitionen av kostnadsorienterad prissättning kommer det vara svårt för Post- och telestyrelsen att säkerställa att Postnords kostnadsfördelning görs på
objektiva grunder så att varje tjänst får bära sin del av kostnaderna.
Någon objektiv grund för kostnadsfördelning existerar knappast ur
ett teoretiskt perspektiv, utan det måste alltid göras godtyckliga
uppdelningar i företag med samproduktion av olika produkter.
Vilka kostnadsfördelningsprinciper som ska råda är inte givet, men
tämligen avgörande för konkurrenssituationen.
7.4.2

Det finns ett fortsatt behov av pristak trots reglering
om icke-diskriminerande prissättning som är öppen
för insyn

Otydligt regelverk
Tillsynsmyndighetens möjligheter att agera exempelvis gentemot
att enskilda priser inte är kostnadsorienterade, är begränsade så
länge det inte finns en tydlig regulatorisk definition av begreppet
kostnadsorientering. Det finns även otydligheter vad gäller hur
kostnaderna ska fördelas och redovisas så att kostnaderna hänförs
till rätt tjänst på ett objektivt sätt. Postnord och Post- och telestyrelsen har de senaste åren haft olika syn på innebörden av bland
annat kostnadsorienterad prissättning, icke-diskriminering och insyn, vilket har resulterat i långdragna domstolsprocesser med oviss
utgång. Det otydliga regelverket leder därmed till att det inte får
avsedd effekt.
Post- och telestyrelsen har påbörjat ett arbete med att utarbeta
föreskrifter som ska förtydliga regelverket. Arbetet försvåras dock
av att ingen annan regleringsmyndighet i Europa än så länge har
tagit fram en definition av vad som avses med kostnadsorienterad
prissättning inom postsektorn. Med hänsyn till frågans komplexitet
så finns det inte någon tidplan för när föreskriftsarbetet ska vara
avslutat. Om pristaket tas bort innan föreskrifterna har trätt i kraft
kan det leda till ökad korssubventionering.
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Postnord agerar därmed fortfarande med stöd i sin starka ställning på marknaden, vilket förhållningssättet avseende särskild prissättning för kundgruppen förmedlare från och med den 1 januari
2016 visar.5 Post- och telestyrelsen har med anledning av detta
agerande förelagt Postnord att vid prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor för årsvolymrabatter
till alla kunder inklusive så kallade förmedlare. Detta föreläggande är
för närvarande föremål för rättslig prövning i förvaltningsdomstol.6
Enligt tillsynsmyndigheten har Postnord, och kommer med all
sannolikhet att under överskådlig tid fortsätta att ha, en mycket
dominerande ställning på marknaden. I avsaknad av en effektiv
konkurrens behövs det därför ett skydd mot överprissättning på de
delar av marknaden där Postnord kan agera utan att ta hänsyn till
konkurrenter eller kunder. En bättre konstruktion av pristaket som
tar hänsyn till hur marknaden utvecklas är fullt tillräckligt för att
åtgärda de potentiella problem som dagens pristaksreglering kan ge
upphov till på sikt. Ett borttaget pristak kommer med all sannolikhet att leda till en högre generell prisbild för brevtjänsterna. Utöver
den uppenbara konsekvensen att allmänhet och företag därmed
drabbas av högre portokostnader finns det även andra, såväl positiva som negativa konsekvenser, enligt Post- och telestyrelsen.
Postnord bestämmer prisbilden
Post- och telestyrelsen har framfört till utredningen att pristaket
åtminstone fram till 2014 inte har lett till att Postnord gjort några
ekonomiska förluster vare sig på brevtjänsterna totalt eller på
enstaka brevtjänster sammantaget, vilka är de som direkt påverkas
av pristaket. Tvärtom så är det de reglerade delarna av den svenska
marknaden som i huvudsak bidrar till ett positivt resultat för
koncernen. Postnord är den dominerande aktören på marknaden
som sätter den prisbild till vilken övriga aktörer har att förhålla sig.
Ett högre marknadspris kan skapa bättre förutsättningar för konkurrenter att uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet samt lägre
trösklar för lokala aktörer att etablera sig.
5

www.Postnord.se/sv/foretag/skicka/inrikes/brev/Sidor/nya-villkor-for-formedlare.aspx
Förvaltningsrättens i Stockholm mål nr 27651-15 avseende prövning av Post- och telestyrelsens beslut den 8 december 2015 med dnr 15-11718.
6
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Risk för korssubventionering
Friheten att sätta de listpriser Postnord önskar skapar emellertid,
enligt Post- och telestyrelsen, ett större utrymme för riktade rabatter
som kan skada konkurrensen på marknaden. Det gör även att
allmänhet och företrädesvis mindre företag utan förhandlingsstyrka
får finansiera rabattgivningen till starkare kunder. Den skillnad som
finns mellan listpriser och det pris som vissa (nyckel)kunder får
betala i praktiken är redan i dag ett problem för konkurrenter till
Postnord, vilket på sikt är ett hot mot en långsiktigt hållbar konkurrens. Ett slopat pristak kan därmed få allvarliga konsekvenser
för konkurrensen på marknaden.
Även Bring Citymail anser att det finns risk för avsevärda portohöjningar på den icke konkurrensutsatta marknaden för enstaka
brevförsändelser om pristaket tas bort eller omarbetas väsentligt.
Bring Citymail anser att det då finns en överhängande risk att
Postnord höjer priset där konkurrens saknas (enstaka A-post), för
att kunna konkurrera genom underprissättning på områden där det
finns konkurrens (industriell B-post). En sådan korssubventionering
med åtföljande prisdumpning på områden där det finns konkurrens
kan riskera att omintetgöra förutsättningarna för konkurrenterna.
Marknaden är skör och Postnord har en dominerande ställning på
den totala brevmarknaden med en marknadsandel på över nittio procent baserat på omsättningen. En avvecklad pristaksreglering skulle,
enligt Bring Citymail, med största sannolikhet försämra konkurrensen på postområdet och riskerar medföra att den på lång sikt
helt försvinner. Detta skulle särskilt drabba små företag, privatpersoner och ideella föreningar som även fortsättningsvis bör omfattas av ett skyddsintresse. Vad gäller risken för korssubventionering, anser Bring Citymail att det är tveksamt om reglerna om insyn
och icke-diskriminering ger tillsynsmyndigheten relevanta verktyg
för att kunna upptäcka och belägga korssubventionering och därmed missbruk av Postnords dominerande ställning.
MTDs uppfattning är att så länge Postnord har kvar sin dominerande ställning på brevmarknaden bör pristaket finnas kvar. Det
bör inte tas bort förrän det finns alternativa distributionsmöjligheter till postlådan och det är utrett i vilken utsträckning samhällsnyttan ska vägas in. MTD bedömer att risken är överhängande att
Postnord kommer höja priset på de nu pristaksbelagda tjänsterna om
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pristaket tas bort. Operatören hänvisar till den drastiska prishöjning
som har skett på Postnords motsvarande tjänster i Danmark.
Enligt Postnord gör sig Post- och kassaserviceutredningens synpunkter fortfarande gällande (se avsnitt 3.4.1) och pristaket bör
därför tas bort. Operatören uppger att Sverige har en väl fungerande marknad för posttjänster och kunderna kan välja alternativa
posttjänster till de som ryms inom samhällsuppdraget, såväl hos
Postnord som hos deras konkurrenter. Det innebär att operatören
även efter ett borttagande av pristaket kommer att prissätta dels
efter kostnadsnivån, dels efter förutsättningarna på marknaden.
Det är en förutsättning för att vara fortsatt konkurrenskraftig på en
krympande marknad.
Postnord framhåller att konkurrensen från digitala kommunikationslösningar har lagt ett naturligt pristak för prissättningen för
brevtjänster samtidigt som det relativa värdet för hushållen av portokostnaderna har minskat till följd av digitaliseringen. Om pristaket
tas bort möjliggör det en mer kostnadsorienterad prissättning och
en följsamhet i priserna i förhållande till volymnedgången. Postoch telestyrelsen kommer fortfarande ha möjlighet att ingripa mot
alltför höga priser för de skyddsvärda grupperna genom dels kravet
på kostnadsorientering, dels bestämmelsen om rimlig prissättning.
Postnord föreslår att det i postförordningen införs en definition av
kostnadsorientering som utgår från det konkurrensrättsliga LRAICbegreppet (Long Run Average Incremental Cost).
Oro för korssubventionering av tjänster som ligger utanför
den samhällsomfattande posttjänsten
SDR, Postnords konkurrent på marknaden för oadresserad direktreklam (se avsnitt 4.6), är oroade över att Postnord använder intäkter
från brevförsändelser, adresserad direktreklam och paket för att slå
ut konkurrensen på marknaden för oadresserad direktreklam. Enligt
SDR ägnar sig Postnord åt underprissättning på så sätt att operatören prissätter de oadresserade produkterna lägre än de egna verkliga
produktionskostnaderna. Eftersom Postnord använder samma infrastruktur för brev som för oadresserad direktreklam, får breven subventionera underprissättningen. SDR hänvisar till Post- och telestyrelsens rapport Svensk postmarknad 2015 i vilken myndigheten
uppmärksammade just nämnda problem.
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Enligt rapporten har Post- och telestyrelsen informerat Postnord
om att tjänsten oadresserad direktreklam har en ofullständig kostnadstäckning samtidigt som den volymmässigt utgör den största
tjänsten. Tjänsten trafikerar samma brevbärarnät som de samhällsomfattande posttjänsterna. Myndigheten förtydligar samtidigt att
de inte har mandat att vidta några åtgärder för att reglera prissättningen av tjänsten eftersom den inte omfattas av definitionen
av den samhällsomfattande posttjänsten.7
Postnord har uppgett att företaget inte korssubventionerar mellan
sina tjänster oavsett om dessa ingår i den samhällsomfattande posttjänsten (och därmed kontrolleras av Post- och telestyrelsen) eller
ligger utanför den samhällsomfattande posttjänsten eller utgör en
kombination av dessa. Postnord har kostnadstäckning för sina
ODR-priser på den svenska marknaden på en konkurrensrättsligt
korrekt nivå, long run average incremental cost. Postnord framhåller att konkurrenslagen genom förbudet mot missbruk av dominerande ställning även förbjuder korssubventionering och underprissättning.

7.5

Privatpersoner och småföretagare har behov
av ett reglerat porto

Utredningen ska bedöma om det finns grupper som är skyddsvärda
ur aspekten att de inte har något alternativ till att anlita Postnord
vid brevbefordran om portot skulle höjas vid ett borttaget pristak.
Därför har utredningen låtit undersöka dels privatpersoners prioriteringar vid brevbefordran dels utvalda gruppers tillgång till och
intresse av digitala alternativ. Sammanfattningsvis har utredningen
kommit fram till att det även i framtiden kommer att finnas grupper
som har behov av att portot hålls på en reglerad nivå, framför allt
småföretagare i glesbygd och på landsbygd och äldre privatpersoner. Hur stort behovet av ett reglerat porto är har dock varit svårt
att fastställa eftersom det saknas statistik över mängden brev som
dessa grupper skickar och utredningen har inte tidsmässigt haft
möjlighet att genomföra sådana studier.
7

Post- och telestyrelsen, Svensk Postmarknad 2015, Postmarknaden i Sverige, PTS-ER-2015:3,
s. 40.
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Privatpersoner vill inte ha prisförändringar på portot

I Post- och telestyrelsens undersökning av användarnas behov av
posttjänster (se kapitel 6.1.1) fick privatpersonerna rangordna fyra
egenskaper som är centrala när de ska skicka brev: inga prisförändringar på portot, att det finns olika prisklasser att välja mellan, snabbhet i brevbefordran och närhet till platsen från vilken brev skickas
(gul brevlåda). För privatpersoner är ”inga prisförändringar” en högt
prioriterad egenskap när brev skickas. Ett stabilt pris är betydelsefullt, oavsett respondentens ålder eller kön. I områden med mycket
låg tillgänglighet8 prioriteras ”att brevet kommer fram snabbt (övernatt)” något oftare än ”inga prisförändringar” (figur 7.5). Resultatet
bör dock tolkas med försiktighet eftersom antal respondenter i segmentet är lågt varför den statistiska felmarginalen för övernatt är
hög. I kapitel 6 (figur 6.3) visar svaren i Post- och telestyrelsens
undersökning att det är relativt sällan som privatpersoner skickar
brev som måste komma fram till mottagaren dagen därpå. Troligtvis bidrar det låga användandet av brevtjänster till de relativt låga
andelar av respondenter som föredrar svarsalternativen ”befordringstider i olika prisklasser” och ”närhet till gula brevlådor”.

8

Se avsnitt 6.1.1 för beskrivning av Tillväxtanalys indelning av Sverige utifrån ett tillgänglighetsindex.
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Inga prisförändringar på porto
Jag kan välja olika befordringstider i olika prisklasser.
Att brevet kommer fram snabbt (övernatt).
Jag har nära till (många utplacerade) gula brevlådor.
Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

På en annan fråga i Post- och telestyrelsens undersökning fick
privatpersonerna välja mellan två olika alternativ (figur 7.6). I alternativ ett var portot oförändrat och brevet skulle komma fram till
mottagaren inom två dagar. I alternativ två skulle portot öka från
7 kronor till 17 kronor men brevet skulle nå mottagaren vardagen
därpå. Övervägande del av respondenterna, oavsett tillgänglighetsområde, har svarat att de föredrar en oförändrad prisnivå. Troligtvis
speglar valet av alternativ 1 det faktum att det är relativt sällan (en
eller flera gånger om året eller ännu mer sällan) som privatpersonerna skickar brev som måste komma fram till mottagaren vardagen
därpå.
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två vardagar.
Portopriset ökar från 7 till 17 kronor. Men brevet kommer fram till mottagare
vardagen därpå.
Vet ej/vill ej svara
Källa: Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.

När respondenternas svar analyseras mot hur ofta de skickar brev
(figur 6.2) visar resultatet att de användare som skickar brev en
eller flera gånger i veckan (14 procent) oftare väljer alternativ 2
jämfört med de som aldrig skickar brev av vilka 8 procent väljer
alternativ 2. Dock är det så många som 20 procent av de som
skickar brev varje vecka som svarat ”Vet ej/vill ej svara”.
Resultaten tyder ändå på att de som skickar brev mer frekvent
till viss del är villiga att betala extra för befordran övernatt. På samma
sätt analyseras svaren mot betalningsviljan för ett nytt porto som
skulle garantera att brevet kommer fram över en natt. Respondenterna med positiv betalningsvilja till ett sådant porto har i högre
utsträckning också valt ett ökat portopris enligt alternativ 2 ovan.
Av ovanstående drar utredningen slutsatsen att privatpersoner
anser att det är viktigt att det finns möjlighet till snabb befordran
av brev. Som utredningen har nämnt i avsnitt 6.1.2 är de som inte
skickar brev så ofta i högre grad villiga att betala mer för över-
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nattbefordran än de som skickar brev en eller flera gånger i månaden.
Det innebär att det finns ett utrymme för prisdifferentiering av
porto med avseende på befordringstid. Är privatpersoner tvungna att
välja mellan ett väsentligt höjt porto och övernattbefordran föredrar de flesta respondenter ett oförändrat porto för en brevtjänst
som är snabb men inte nödvändigtvis behöver vara mottagaren
tillhanda nästföljande arbetsdag. Detta innebär dock inte att samtliga privatpersoner i Sverige är i behov av ett skydd mot portohöjningar.
7.5.2

Privatpersoners tillgång till internet och digitala
kompetens varierar

För att privatpersoner ska kunna ersätta en del av dagens brevtjänster med digitala alternativ utgör tillgång till bredband och digital kompetens två viktiga förutsättningar. I följande avsnitt redogörs för i vilken utsträckning privatpersoner har möjlighet att kommunicera digitalt.
I dag har 93 procent av Sveriges befolkning tillgång till internet
och 92 procent använder det. Det dagliga användandet ökar i alla
åldersgrupper och 90 procent har tillgång till bredband hemma.9

9

Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2015.
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Källa: Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2014.

Landsbygdsbor utan tillräcklig bredbandsuppkoppling
är fortsatt beroende av att skicka brev
Företrädare för LRF och Hela Sverige ska leva bekräftar att det
fortfarande hushåll på landsbygden som saknar tillgång till fullgod
internetuppkoppling för att delvis kunna sköta sin kommunikation
digitalt. Det finns därmed privatpersoner som varken har något
alternativ för rikstäckande brevbefordran eller digitalt alternativ till
Postnord. Denna grupp minskar dock varje år i och med den ständiga utbyggnaden av bredband. Såsom utredningen har konstaterat
i 5.2.1 så var det 2014 endast 200 hushåll som tekniskt inte hade
tillgång till ett tillträde på 1 Mbit/s, vilket räcker till för att skicka
e-post.
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Digital kompetens kan påverka i vilken grad
brev behöver skickas
Förutom den rent fysiska tillgången till bredband finns det även
grupper i samhället där den digitala kompetensen är så pass låg att
de i stället behöver använda sig av brevtjänster. Dessa grupper finns
både på gles- och landsbygd såväl som i tätbebyggda områden där
uppkopplingen redan i dag är god. Totalt är det i dag cirka 850 000
svenskar som inte använder internet, framför allt personer som är
76 år eller äldre. Inom denna åldersgrupp är andelen som inte
använder internet 61 procent. I samtliga åldrar är dock andelen som
inte använder internet stadigt sjunkande. Ointresse men även krånglig teknik och bristande kunskap är faktorer som påverkar framför allt äldres användning av internet. För personer med funktionsnedsättning finns det framför allt problem för en grupp personer
med syn- och motorikproblem att hantera en dator och därmed
också internet.10
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Källa: Digidel & Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013.

10

Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2015.
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Även om det framför allt är gruppen äldre som använder internet
minst så är äldre i Sverige bland de mest uppkopplade i världen med
80 procent användare. Det finns också en stor vilja hos många av
icke-användarna att öka användandet, framför allt i gruppen yngre
seniorer (66–75 år) och i gruppen 56–65 år där 30 procent av ickeanvändarna vill lära sig att använda internet. Totalt upplevde
65 procent av Sveriges befolkning att de var digitalt delaktiga under
2014 (figur 7.9). En digital delaktighet är en grundförutsättning för
att aktivt ta till sig och utnyttja nya tjänster. Det mäts genom att
undersöka i hur hög grad medborgare upplever sig delaktiga i det
digitala samhället. Framför allt är det i åldern 16–45 år som personer känner sig som mest digitalt delaktiga.
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Källa: Internetstiftelsen i Sverige, Svenskarna och internet 2014.

Grupper i svagare ekonomisk ställning inte lika vana
internetanvändare
Sett till olika grupper finns det en viss skillnad i tillgången till internet i hemmet mellan inrikes- och utrikes födda. Det finns också en
skillnad mellan kvinnor och män i gruppen utrikes födda, där en
större andel kvinnor har tillgång till internet hemma jämfört med
utrikes födda män. Som tabellen nedan visar är skillnaderna större
sett till olika inkomstgrupper, där framför allt kvinnor med inkomst
under 25 000 kronor i månaden saknar tillgång till internet i hemmet i betydligt större utsträckning än de med hög inkomst.
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Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2015.

Utifrån hur den digitala delaktigheten ser ut i Sverige tycks det finnas
särskilda grupper i samhället som fortsatt kommer att ha behov av
att skicka brev i stället för att till exempel använda sig av e-tjänster.
Det innefattar bland annat personer med funktionsnedsättning,
äldre och utrikes födda. Sett till socioekonomisk status är det vidare
tydligt att personer med lägre inkomst inte har tillgång till internet i
hemmet i samma utsträckning som höginkomsttagare. Även om
det saknas uppgift om inkomst för en stor del av personerna i
SCB:s sammanställning (tabell 7.2), kan man sluta sig till att det
kan finnas ett större behov av att skicka brev för personer med låg
inkomst. Denna grupp kan då också följaktligen vara särskilt känslig för prishöjningar på porto.
7.5.3

Småföretagare i glesbygd är mest känsliga
för portohöjningar

Som framkommit i tidigare kapitel har såväl små och medelstora
som stora företag behov av att använda sig av brevtjänster. Enligt
organisationerna Företagarna, LRF och Hela Sverige ska leva är det
främst mindre företag på landsbygden som är mest känsliga för en
eventuell höjning av portot. De menar att småföretagare, jämfört
med exempelvis privatpersoner, har större behov av att kunna skicka
brev. Bland annat har möjligheten att skicka brev stor betydelse för
småföretagarnas möjligheter att både skicka och ta emot fakturor.
För att förändringar i nuvarande posttjänst ska vara möjliga menar
Företagarna att det krävs att företagen har kapacitet och möjlighet
att hantera sina kontakter via internet. Det är fortfarande en mycket
liten del av småföretagen som använder e-fakturor.
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Enligt LRF är det inte bara en höjning av portot som kan öka
företagens kostnader för posthantering. En försämring av tillgängligheten till in- och utlämningsställen innebär ofta att företagare
måste åka längre sträckor och därmed ägna mer tid för att skicka
och hämta brev som är viktiga för företagens verksamhet.
Som utredningen har redovisat i avsnitt 5.2.1 var det 81 arbetsställen som 2013 inte hade närhet till internetuppkoppling på
1 Mbit/s. Övervägande del är småföretagare med 1–4 anställda. Av
dessa fanns 41 stycken i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet. Merparten av dessa verksamhetsställen fanns i Lappland,
Jämtland och Småland.
7.5.4

Oklart hur många brev de skyddsvärda grupperna
skickar

Sett till olika ålderskategorier skickar äldre personer brev oftare än
yngre, vilket har illustrerats tidigare i figur 6.2. Figuren nedan visar
att 38 procent av Sveriges privatpersoner har uppskattat att de årligen lägger mellan 51–200 kronor på brev, och ytterligare 24 procent lägger över 200 kronor på brev under ett år.11 Hur stora utgifter denna grupp har är dock inte möjligt att kvantifiera utifrån
tillgänglig data.

11

Post- och telestyrelsen, Befolkningens användning av posttjänster 2016, PTS-ER-2016:6.
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Källa: Post- och telestyrelsen, Befolkningens användning av posttjänster, PTS-ER-2016:6.

Enligt intervjuade företrädare för exempelvis äldre personer, personer med funktionsnedsättning, småföretag och företag på landsbygd är det mycket svårt att göra kvantitativa skattningar av hur
många brev de olika grupperna skickar respektive deras behov.
Utifrån tillgänglig statistik kan det dock konstateras att äldre i
större utsträckning än yngre skickar brev. Om konsumtionsmönstret är något som gäller för en viss generation snarare än för en särskild åldersgrupp är svårt att uttala sig om. Det blir därför svårt att
göra en prognos för hur stor andel av befolkningen som fortsatt
kommer att skicka många brev.
De grupper som även i framtiden kommer att skicka brev
är priskänsliga
Utifrån kartläggningen har det framkommit att det finns personer
som befinner sig i ett digitalt utanförskap med låg digital kompetens, som utan åtgärder för att minska utanförskapet kommer att
behöva fortsätta skicka brev i den omfattning som sker i dag.
Främst är det äldre personer men även personer med utländsk bakgrund och personer med viss typ av funktionsnedsättning som
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kommer att behöva skicka brev även i fortsättningen. En viktig
förutsättning för att minska privatpersoners beroende av Postnord
är att myndigheter tar fram e-tjänster som har en hög användarvänlighet som därmed gör tjänsterna tillgängliga för samtliga medborgare. Utöver gruppen äldre finns det i dag ingen statistik över
vilka brevvolymer som till exempel personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning skickar. I de grupper
som använder internet i minst utsträckning är också den socioekonomiska statusen sämre och det är tydligt att de grupperna har
en lägre inkomst och eventuella portohöjningar kan komma att påverka de grupperna negativt.
Små företag i glesbygd och på landsbygd är skyddsvärda
Små företag i glesbygd och på landsbygd är troligtvis mer känsliga
för förändringar av nuvarande pristak än vad privatpersoner inom
samma områden är, eftersom företagen har uppvisat ett större behov av att kunna skicka brev med till exempel fakturor. Småföretagens möjligheter att klara av eventuella framtida prishöjningar
påverkas av tillgången till bredband men även av alternativa fraktmöjligheter i till exempel de norra delarna av Sverige. En prishöjning av Postnords tjänster skulle antagligen påverka småföretagen
olika beroende på var företagen är belägna och därmed också påverka konkurrensen mellan företagen. Det finns vissa geografiska
delar av Sverige i dag och i framtiden där behovet av att kunna
skicka brev kommer att kvarstå på grund av avsaknad av bredband
och där Postnord ofta är det enda alternativet för brevbefordran.
Slutligen vill utredningen betona att det har varit svårt att kvantitativt bedöma hur många brev småföretagare skickar.

7.6

Olika aktörers syn på marknadssituationen

Post- och telestyrelsen skriver till utredningen att i dagsläget, drygt
20 år efter liberaliseringen av den svenska postmarknaden, har
Postnord fortfarande ett de facto-monopol på rikstäckande distribution av enstaka försändelser. Konkurrensen har framför allt växt
fram på ekonomibrevsändningar samt lokalt distribuerad post på
ett antal orter. Ingen av konkurrenterna kan i dag erbjuda riks-
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täckning och den med störst volymer, Bring Citymail, når endast
cirka 56 procent av postmottagarna i landet. MTD har visserligen
ett näst intill rikstäckande distributionsnät av tidningar, men i
dagsläget inte den organisation som krävs för att på egen hand
distribuera större mängder brev över hela landet. Som utredningen
har nämnt i avsnitt 4.3.1 så kan samarbetet mellan Bring Citymail
och MTD leda till att den förstnämnda operatörens distributionsnät kommer att utvidgas ytterligare.
Post- och telestyrelsen konstaterar att den totala brevmarknaden sedan lång tid dessutom är krympande. Därmed är det svårt att
se att någon av dagens konkurrenter, eller ännu mindre någon helt
ny aktör, på kort sikt skulle kunna etablera verksamhet för att hantera rikstäckande distribution av enstaka brevförsändelser. Även
om pristaket tas bort och prisnivån på enstaka försändelser stiger,
torde ett ökat styckeporto inte kunna ge konkurrerande aktörer
tillräckliga incitament för att genomföra nödvändiga nätverksinvesteringar för etablera konkurrens på denna del av brevmarknaden.
Enligt Postnord ökar i dag konkurrensen på postmarknaden
inom segmentet post från företag, även avseende enstaka försändelser det vill säga brev som omfattas av pristaket. Flera av morgondistributörerna har börjat med utdelning av post, till exempel Bring
Citymail, Västsvensk Tidningsdistribution, Tidningsbärarna och
NTM. Givet det ökade konkurrenstrycket på postutdelning från
företag torde inträdeströskeln vara låg, enligt Postnord.
Bring Citymail har framfört till utredningen att pristaksregleringen inte påverkar förutsättningarna för nya aktörer eller för
befintliga aktörer att öka sin marknadsandel på området enstaka
övernattbefordrade brev upp till 500 g. De infrastrukturella hindren, exempelvis att bygga upp en kompletterande nationell brevlådeinsamling för enstaka brevförsändelser från enskilda, är därtill
alltför höga. Det finns ingen reell konkurrens på området som berörs av pristaket, det vill säga enstaka övernattbefordrade brev på
nationell nivå, och det kommer med största sannolikhet inte heller
att träda in några nya varaktiga aktörer på denna del av marknaden,
enligt Bring Citymail.
Även SDR bedömer att det i praktiken är begränsade möjligheter för konkurrerande företag att träda in och uthålligt verka på
denna marknad eftersom Postnords starka position på marknaden
blir en hämmande faktor för eventuella utmanare.
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Ett pristak är en ändamålsenlig prisreglering

Det ursprungliga pristaket infördes som ett skydd för konsumenter
mot allt för kraftiga prishöjningar. I dagens digitaliserade samhälle
finns fortfarande skyddsintresset kvar men enligt utredningens
mening motiveras pristaket i dag främst av ett behov av att förhindra korssubventionering. Utredningen har tidigare i kapitlet
redovisat vilken effekt postlagens reglering av bland annat kostnadsorienterade priser har haft. Utredningen har även resonerat kring
huruvida det finns skyddsvärda grupper utan alternativ till Postnord
och hur ett antal aktörer ser på konkurrenssituationen på brevmarknaden.
Utifrån det som har framkommit hittills konstaterar utredningen
att pristaket har haft avsedd effekt och att det även fortsättningsvis
skulle kunna vara en lämplig prisreglering. I följande avsnitt resonerar utredningen därför kring hur det nuvarande pristaket skulle
kunna utvecklas för att bli än mer ändamålsenligt. Det främsta
skälet till att utredningen anser att en pristaksreglering fortfarande
behövs är att postlagens övriga prisregler än så länge inte är tillräckligt effektiva för att skydda konsumenterna och motverka
korssubventionering. Orsaken är det komplicerade och resurskrävande arbete som krävs av tillsynsmyndigheten för att säkerställa att
tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten följer
regelverket.

7.8

En genomgång av pristaksfunktioner
för brevtjänster

Pristaksregleringar skiljer sig åt vad gäller vilka tjänster som omfattas (allt från endast en tjänst12 till hela den samhällsomfattande
posttjänsten), användning av produktkorgar, vilka parametrar som
inkluderas i formeln för uträkning av pristaket och så vidare. I syfte
att ge en bild av hur vanlig pristaksreglering är i andra europeiska
länder och hur olika pristakskonstruktioner kan se ut har utredningen valt att göra en europeisk utblick.

12

På engelska: safeguard product.
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7.8.1

En europeisk översikt

Pristaksregleringar förekommer i ett stort antal europeiska länder.
EU-kommissionen konstaterar i en rapport från 2015 att: De flesta
medlemsländerna har implementerat ett pristak för att säkerställa
ett basutbud av posttjänster till rimliga priser. Pristak i Europa
skiljer sig dock åt vad gäller utformning och därmed också hur de påverkar postoperatörernas möjligheter att ändra sina priser. Tabellen
nedan visar en översikt över pristakskonstruktioner i Europa utifrån ett antal relevanta parametrar.
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Inflations- Effektivitetsjusterande Volymjusterande
Produktkorgar Justeringsintervall Kostnadsbas
index
parameter
parameter

Enstaka brev < 2 kg,
paket < 10 kg,
Indice
BE
rekommenderade
santé2
brev

X + kvalitetsbonus

-

1

n/a

Historiska
kostnader

Enstaka brev
DE (< 50 enheter
< 1 000 g)

KPI

X

X

1

5 år

Kostnader för
effektivt
tillhandahållande
av tjänster

Alla produkter inom
SOT1 inkl. stora
FR sändningar, paket,
utgående internationella brev

KPI

-

X

1

4 år

Historiska
kostnader

Alla produkter inom
IR
SOT

KPI

X

X

1

5 år

KPI

-

X

2

4 år

AKI4

-

-

1

4 år

n/a

PT Enstaka brev < 500 g KPI

X

X

2

3 år

0,63 av årlig
kostnadsförändring

SE Enstaka brev < 500 g KPI

-

-

1

3 år

Ingen

Andraklass brev,
UK stora brev,
små paket

-6

Endast vid
justering

2

7 år

Historiska
kostnader

Alla produkter inom
SOT
Enstaka brev,
paket < 2 kg,
NO utgående internationella brev,
8 speciella tjänster
NL

3

53 % +
KPI5

Historiska
kostnader,
förväntade
kostnader
Historiska
kostnader

Anm: 1) SOT: den samhällsomfattande posttjänsten; 2) ”Hälsoindex”, ett index baserat på
konsumentprisindex, men där alkoholhaltiga drycker, tobak samt de flesta bränslen har tagits bort.
3) KPI: konsumentprisindex; 4) AKI: arbetskraftskostnadsindex; 5) Tillåten prisökning för första året i
regleringsperioden (2012–2013) är 53 % + KPI, för resterande år (2013–2019) enbart KPI; 6) Översyn
av lagstiftningen är planerad.
Källa: Copenhagen Economics baserat på offentlig information från nationella postregulatorer och postoperatörers hemsidor.
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7.8.2

Pristakets omfattning och dess påverkan
på postoperatören

Ett pristak som endast gäller ett begränsat antal produkter är fördelaktigt för postoperatören, eftersom det troligen minskar den
regulatoriska bördan. En mycket begränsad omfattning, det vill
säga endast en tjänst, tvingar postoperatören till effektiviseringar
och kostnadsminskning samtidigt som konsumenterna garanteras
tillgång till ett antal grundläggande posttjänster till rimliga priser.
En pristaksreglering med bred omfattning, till exempel alla produkter inom den samhällsomfattande posttjänsten, har fördelar för
postoperatören jämfört med en reglering med mer begränsad omfattning. Det beror på att postoperatören blir mer fri att ändra
relativpriserna på produkter som faller under pristaksregleringen,
om en produktkorg innehåller många produkter med olika priselasticitet.
Pristaket i Sverige omfattar i dag inrikes enstaka övernattbefordrade brev som väger högst 500 g. Även om den nuvarande regleringen har fungerat tillfredsställande kan det ändå, med hänsyn till
utvecklingen på postområdet, finnas anledning att se över omfattningen av pristaket och vilka relevanta alternativ som finns tillgängliga.
Två länder med erfarenhet av ändringar i prisregleringen
Två länder som har erfarenhet av en övergång från en prisreglering
med bredare omfattning, till att enbart gälla en tjänst, är Storbritannien och Danmark. Prisutvecklingen efter regleringsförändringen
skiljer sig åt något i de båda länderna. I Storbritannien har priset på
förstaklassbrev, som inte omfattas av pristaket, utvecklats i takt
med priset på andraklassbrev för vilken en pristaksreglering fortfarande gäller. I Danmark har däremot priset på icke-beskyddade
förstaklassbrev (A-post) ökat betydligt mer än för de beskyddade
andraklassbreven (B-post). En 90 procentig prisökning för A-post
genomfördes 1 januari 2016 och portot uppgår nu till 19 danska
kronor. Erfarenheter från de brittiska och danska avregleringarna
redovisas nedan.
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Priskontroll i form av pristak i Storbritannien
Storbritannien gick 2012 ifrån ett system med priskontroll som
täckte ett stort urval av produkter och omkring 80 procent av
Royal Mails intäkter till ett pristak på ett begränsat antal beskyddade produkter.13 Den brittiska regleringsmyndigheten Ofcoms utvärdering visade att det tidigare systemet för prisreglering hade
flera svagheter. Dels var det tidigare systemet ineffektivt då det inte
gav tillräcklig flexibilitet i prissättningen, vilket gjorde det svårt för
Royal Mail att anpassa sig till förändringar på marknaden. Dels gav
det inte Royal Mail tillräckliga incitament att effektivisera. Som en
följd av detta ansåg man att det skulle bli svårt att säkerställa en
hållbar utveckling av den samhällsomfattande posttjänsten.
För att förbättra den finansiella hållbarheten av den samhällsomfattande posttjänsten och ge Royal Mail bättre incitament för
ökad effektivitet, beslöt Ofcom att minska regleringen vad gäller
porton. De bedömde dock att ett avskaffande av prisreglering i sin
helhet skulle riskera att ge Royal Mail möjligheten att öka sin lönsamhet genom prishöjning snarare än kostnadsreducering. Detta
skulle kunna leda till att delar av den samhällsomfattande posttjänsten skulle bli alltför dyr för vissa konsumenter. Därför beslöt
man att skydda vissa tjänster som riktar sig specifikt till sårbara
konsumenter14. I dag innehåller regelverket:
1. Ett absolut pristak på andraklassbrev: 55 pence + KPI fram till
2019.
2. Ett pristak för en korg med produkter som innefattar stora brev
och varubrev upp till 2 kg (andraklass): 53 procents ökning +
KPI från 2012 till 2013, och sedan endast KPI för resten av
perioden fram till 2019.

13

Copenhagen Economics baserat på Ofcom (2015), Royal Mail Group (2012), Ofcom
(2012), Postcomm och Consumer Focus (2010) samt Consumer Focus (2012).
14
Med sårbara konsumenter avses de som har ingen eller begränsad tillgång till internet,
äldre samt låginkomsttagare. Se Consumer Focus (2012) s. 5.
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Det nya regelverket medförde både för- och nackdelar. En fördel
var att den lättare regulatoriska bördan gav Royal Mail mer flexibilitet och därmed möjlighet att anpassa sig till volymnedgångar.
Avskaffandet av priskontroll på förstaklassbrev har inte lett till en
omåttlig prisökning. Grafen nedan visar att priset på förstaklassbrev har fortsatt att följa priset på andraklassbrev.

Källa: Copenhagen Economics baserat på Ofcom (2015), Royal Mail Group (2012), Ofcom (2012),
Postcomm och Consumer Focus (2010) samt Consumer Focus (2012).

En nackdel med det nya systemet är avsaknaden av en justeringsmekanism för såväl volymer som effektivitet. Detta motiveras dock
med att Royal Mail har fått ökad flexibilitet när det gäller alla andra
produkter.
Eftersom nivån på pristaket sattes högt fanns inget behov för
revidering under de följande åren, vilket gav en viss stabilitet. Ofcom
behövde dock övervaka kostnadsorientering, icke-diskriminering
och korssubventionering av produkter. Tre år efter implementeringen av skyddssystemet görs nu en utvärdering av regelverket,
främst på grund av att konkurrenssituationen förändrats för Royal
Mail. Ofcom har noterat att Royal Mails resultat har förbättrats
avsevärt sedan den nya prisregleringen infördes.
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Danmarks erfarenhet av en skyddad produkt
Den danska reglerande myndigheten för postsektorn beslöt 2010
att begränsa systemet med godkännande av priser till andraklassbrev, för att säkerställa kostnadsorientering. Man ansåg att en priskontroll på andraklassbrev var tillräckligt för att garantera konsumenterna tillgång till en fungerande brevmarknad. Vidare ansåg
man det inte nödvändigt att reglera priserna på andra posttjänster
eftersom konkurrens från elektroniska alternativ, och från andra
postoperatörer, skulle se till att hålla priserna på en skälig nivå.
Genom att endast reglera andraklass enstaka brev ansåg man att
postdirektivets krav om rimliga priser uppfyllts:
För att garantera konsumenterna ett tillgängligt och billigare alternativ
[till första-klassbrev], ska möjlighet att kunna skicka B-brev underlättas genom att B-breven, som i dag måste lämnas in på postkontor, i
framtiden ska kunna postas i brevlådor. Detta innebär att B-brev, som
levereras inom 2–3 dagar, blir ett reellt alternativ för vanliga konsumenter, småföretagare, etc. Post Danmark beräknar att det momsfria
priset för B-brev kommer stiga från 5 till ungefär 6 danska kronor för
att täcka kostnader.
Det är inte nödvändigt att kräva godkännande av priser för andra
produkter [än andraklassbrev], eller att ytterligare reglera priser, då
stark konkurrens från elektronisk kommunikation kommer att sätta
ett naturligt pristak. Därutöver tillkommer konkurrens från andra postoperatörer som ett resultat av avregleringen.

Året efter att den nya regleringen infördes gick priserna på A-brev
upp 45 procent (se figur 7.13), vilket ledde till en substitutionseffekt mellan A- och B-brev. Figur 7.3 ovan visar att B-brevvolymerna ökade kraftigt 2011, och att medan volymerna för både A- och
B-brev fallit sedan dess (som en del i den långsiktiga trenden mot
lägre brevvolymer) har fallet för B-brev generellt varit proportionellt sett lägre än för A-brev. Det visar att en postoperatör visst
kan använda nyvunnen flexibilitet på andra produkter till att höja
priserna avsevärt, men att detta balanseras i viss mån av substitution till den skyddade produkten. Substitutionen från första- till
andraklassbrev kan också ses som en strategisk åtgärd från Post
Danmark, som ett led i utvecklingen av deras modell för mer flexibel och kostnadseffektiv utdelning.
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Källa: ERGP (2014), s. 53; Transportministeriet (2010), punkt 3 och 4.

7.8.3

Utformning av produktkorgar påverkar flexibiliteten

När pristaksregleringen täcker flera produkter delas dessa ofta in i
en eller flera produktkorgar. Hur många produktkorgar som används och hur de är utformade påverkar pristaksregleringens flexibilitet, både för postoperatören och för den reglerande myndigheten.
Ett pristak för en produktkorg gäller den, eventuellt viktade,
genomsnittliga prisnivån för produkter som ingår i korgen. Viktiga
karakteristika för produktkorgar är storlek, innehåll, viktning av
produkter inom korgen, samt eventuella tilläggsregleringar för
priser på produkter inom korgen. Som exempel på det senare har
Norge ett pristak för en produktkorg, men med ytterligare separata
pristak för vissa produkter inom korgen. Nästa avsnitt beskriver i
detalj hur utformning av produktkorgar påverkar postoperatörens
flexibilitet. Generellt sett kan man säga att ju fler produktkorgar,
och ju fler tilläggsregleringar inom enskilda produktkorgar, desto
lägre flexibilitet för postoperatören. Detta gör det svårare för
operatören att nå lönsamhet, vilket i längden kan utgöra ett hot
mot hållbarheten för den samhällsomfattande posttjänsten. I praktiken har många länder valt ett pristak med bara en produktkorg.
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Produktkorgar
Illustrationen nedan jämför ett pristak med två mindre korgar med
ett pristak på enbart en produktkorg för fyra produkter med olika
priselasticitet.

Källa: Copenhagen Economics, 2015.

Med ett pristak för en bred korg kan postoperatören sätta det
optimala vinstmaximerande (givet pristaket) priset för alla produkter som ingår i korgen. Det innebär att operatören kan sätta låga
priser på produkter vars konsumenter är priskänsliga och kompensera med ett högre pris på produkter där konsumenterna är mindre
priskänsliga. Om den reglerande myndigheten enbart värderar
allokativ effektivitet är en korg den lämpligaste lösningen.
Postoperatören har emellertid inte samma flexibilitet i en situation med två produktkorgar, för vilka samma relativa men olika
absoluta pristak tillämpas. I detta fall kan operatören bara ombalansera priset inom respektive korg. Eftersom operatören inte kan
sänka priset tillräckligt för att fånga efterfrågan på de priskänsliga
produkterna, är det inte möjligt att prismaximera på samma sätt
som med en korg. Flexibilitet i prissättningen kan även behövas i
en situation med osäkerhet om efterfrågan, vilket försvåras med
flera produktkorgar. En smal korg kan emellertid ge möjligheten
att skydda en särskild grupp av konsumenter genom att ha hårdare
kontroll över vissa produkter och införa hårdare kontroll av kostnadsorienterade priser.
Förutom antalet korgar och produkternas homogenitet inom
korgarna beror operatörens förmåga att ombalansera priser inom
en produktkorg också på viktningen av produkter i korgen. Om

181

Pristak

SOU 2016:27

priskänsliga produkter viktas högre än produkter som inte är priskänsliga kommer detta att minska operatörens förmåga att ombalansera priser.15
7.8.4

Parametrar i pristaksformeln

Pristaksformeln bestämmer om, och i så fall hur mycket, prisnivån
på olika produkter eller produktkorgar får öka år till år. Pristaksformler innehåller nästan alltid en justering för inflation, och ibland
även andra parametrar, som en effektivitetsjusterande parameter
(X-faktor), en volymjusterande parameter, och/eller ett kvalitetsindex.
Inflationsindex
Pristaksformler innehåller oftast en justering för inflation för att ta
hänsyn till att postoperatörens kostnader ökar när den allmänna
prisnivån går upp. I Post- och kassaserviceutredningens slutbetänkande (SOU 2005:5) diskuteras frågan om vilket index som är det
lämpligaste när det gäller den tjänst som ska omfattas av pristaket.
Enligt Post- och kassaserviceutredningen (i samarbete med SCB)
finns det inte något befintligt index som är lämpligt för att återspegla dåvarande Postens kostnadsutveckling. Slutsatserna från
SCB:s studie var att ett fortsatt användande av KPI som index skulle
leda till att Posten inte kompenseras för de kostnadsökningar som
årligen sker för de tjänster pristaket avser. Detta kommer enligt
SCB att leda till att Posten inte kan ta ut ett pris för tjänsten som
är grundat på kostnaderna, vilket är ett krav enligt postlagen.
Postnord har skrivit till utredningen att ett pristak måste stämma
överens med operatörens samlade kostnadsbild, det vill säga faktiska
kostnader och möjligheter till skälig vinst. Dagens pristak bygger
på konsumentprisindex, vilket Postnord anser har väldigt lite att
göra med kostnadsutvecklingen för brevbefordran. Eftersom den
största kostnadsposten för postbefordran är arbetskostnader kan
ett arbetskostnadsindex (AKI) tas med i ett eventuellt pristak.
15

Källa: Copenhagen Economics.
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De flesta europeiska länder som har ett pristak använder sig av
KPI. I Norge används dock AKI med motiveringen att lönekostnader utgör huvuddelen av postoperatörens kostnader. Det finns
dock fortfarande risk för att AKI inte speglar operatörens kostnadsökningar; exempelvis kan sammansättningen på postoperatörens arbetskraft skilja sig åt från den sammansättning som använts
för att beräkna AKI.
Ett framåtblickande inflationsindex innebär risk för prognosfel.
Detta tar man hänsyn till i Portugal, där pristaksformeln innehåller
både ett inflationsindex och en inflationskorrektionsfaktor, som
innebär en justering för skillnaden mellan den prognosticerade
inflationen föregående år och den faktiska inflationen under samma
period.
Ytterligare ett alternativ är att välja producentprisindex som utgångspunkt. Det bestäms av de inhemska producenternas kostnadsutveckling och exkluderar därmed direkta effekter av ändrade importpriser och faktorer i utlandet. I det här fallet rör det sig om en
produktion som i allt väsentligt helt bestäms av inhemskt svenska
förhållanden.
Effektivitetsjusterande parameter
En pristaksformel kan innehålla en effektivitetsjusterande faktor
(X) som representerar årliga kostnadsbesparingar på grund av högre
effektivitet eller tekniska framsteg hos postoperatören, vilket är till
gagn för konsumenterna genom lägre priser. Å ena sidan kan asymmetri mellan operatören och den reglerande myndigheten vad gäller
möjligheten att bedöma effektivitetsförbättringar leda till en fördel
för operatören. Å andra sidan finns det risk att X sätts på ett godtyckligt sätt, vilket skulle kunna innebära stora nackdelar för operatören.
I de länder där en X-faktor används för att spegla förbättringar i
produktivitet och effektivitet, bör beräkningen av faktorn baseras
på den reglerade postoperatörens prognoser och besparingar som
räknas med i de följande årens budgetar. X kan även innehålla förväntade kostnadsförändringar som beror på till exempel lägre brevvolymer. Detta kan också uttryckas som en egen parameter i pristaksfunktionen.
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Volymjusterande parameter
En volymjusterande parameter låter priserna öka mer när brevvolymerna förväntas falla. På så sätt kan volymjustering mildra postoperatörens risk på efterfrågesidan och tillåta prisjusteringar i direkt
anslutning till volymfall. I praktiken innebär detta att operatören
får tillåtelse att öka priserna i snabbare takt än KPI, när brevvolymerna faller.
Ett exempel på detta är hur Portugals reglerande myndighet
år 2014 tillät en prisökning på KPI + 1,6 procent för perioden
2015–2017, baserat på förväntade minskningar i brevvolymerna,
vilket skulle påverka postoperatörens kostnader. I en situation där
brevvolymerna faller kontinuerligt blir volymjustering en central
komponent i pristaksformeln, för att minska postoperatörens risk
och för att undvika stora prisförändringar gentemot konsumenterna när pristaket justeras.
Post- och telestyrelsen anser att det nuvarande pristaket är för
enkelt till sin konstruktion eftersom det bland annat inte möjliggör
för tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten att intäktsmässigt kompensera för de långsiktigt fallande volymerna. Postoch telestyrelsen förordar att lagstiftaren löser problemet genom
att en korrigeringsfaktor införs i pristaksformeln. Faktorn ska åtminstone omhänderta dels förväntad volymnedgång, dels skillnader
i kostnadsutveckling mellan konsumentprisindex och utvecklingen
i postala produktionskostnader. Myndigheten anser också att korrigeringsfaktorn lämpligen bör låsas för en viss tidsperiod, för att
sedan kunna revideras vid förutbestämda revisionstidpunkter.
Postnords uppfattning är att om utredningen skulle finna skäl
att behålla ett pristak så är det helt nödvändigt att pristaket tar hänsyn till volymutvecklingen. Kostnaderna för brevbefordran påverkas mycket av den totala volymen som befordras då en mycket stor
del av kostnaderna är fasta och mer beroende av servicenivå än av
utvecklingen av enskilda kostnadsposter. Ett eventuellt framtida
pristak måste därmed bygga på en faktor som tar hänsyn till volymförändringar.
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Kostnadsbas

För pristaksregleringar som baserar sig på postoperatörens vinst är
det viktigt vilken kostnadsbas som används när pristaket införs. De
flesta pristaksregleringar baserar tillåtna prisnivåer antingen på
historiska kostnader eller på modellerade kostnader såsom LRIC
(long run incremental costs). Modeller som baserar sig på historiska kostnader är lättare att implementera eftersom de historiska
kostnaderna är kända. De kan samtidig innehålla kostnader för
ineffektiva processer och innebära att operatören får dåliga incitament till att reducera kostnader. Högre kostnader över tid innebär
en möjlighet att sätta högre priser – vilket inte är fallet med
modellerade kostnader, som helt enkelt inte beror på den faktiska
kostnadsutvecklingen. Att använda LRIC som bas för pristaket är
bättre på så sätt att faktiska kostnader fångas på ett korrekt sätt
men en nackdel med detta tillvägagångssätt är att framtida kostnader måste uppskattas med hjälp av en modell, vilket är både osäkert
och tekniskt mer krävande.
Postnord trycker på vikten av att ett pristak är kostnadsorienterat. De anser att det i dag föreligger en obalans mellan pristaket och
kravet på kostnadsorientering. Ett eventuellt nytt pristak måste
från början ta höjd för dagens faktiska kostnader så att denna
obalans kan elimineras.
Även Post- och telestyrelsen anser att om det ska göras ändringar
i pristakskonstruktionen så är det väsentligt att regelverket möjliggör en kalibrering av priserna mot den aktuella kostnadsnivån för
att tillhandahålla den reglerade tjänsten. Kalibreringen bör göras vid
starten för den nya konstruktionens giltighet och ska till exempel ta
hänsyn till den nya momslagstiftningens16 effekter på Postnords
kostnader. I det fall postlagsutredningen finner att kraven på befordringstid ska mildras är det också viktigt att i pristakssammanhang komma ihåg att en sådan förändring också, genom kostnadsbesparingar, kommer att leda till en lägre kostnadsnivå för Postnord.
Detta bör beaktas när eventuellt en ny pristaksmodell införs. Enligt
16

Den nya momslagstiftningen träder i kraft 1 april 2016. De posttjänster som undantas från
skatteplikt är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen och
som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst. Undantaget från
skatteplikt gäller dock inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats
individuellt. Vidare föreslås ett undantag från skatteplikt för frimärken som tillhandahålls till
det nominella värdet och som är giltiga för undantagna posttjänster.
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Post- och telestyrelsen har myndigheten lång erfarenhet av att
granska Postnords tjänstekalkyler och därmed goda förutsättningar
för att utreda hur en kalibrering bäst kan ske vid en pristaksimplementering.
7.8.6

Justeringsintervall

Justeringsintervallet är en viktig parameter särskilt för pristakskonstruktioner som baseras på postoperatörens vinst. Justeringsintervallet är den tidsperiod under vilken operatören kan tillgodoräkna sig den vinst man gör till följd av förbättringar i effektivitet
eller teknisk utveckling. Ju längre tid mellan justeringstillfällena,
desto större vinst för operatören av att genomföra produktivitetsförbättringar. Nackdelen med långa justeringsintervall är att de
medför större risk för inlåsning i en pristaksstruktur som inte är
anpassad till rådande förhållanden på marknaden, vilket kan leda till
risk för lägre vinst.
Ett exempel på hur detta konkret tas hänsyn till i pristakskonstruktioner är Frankrike, där man har ett justeringsintervall på
fyra år, men en ”halvtidsbedömning” efter två år, där det är möjligt
att justera pristaket. Liknande bestämmelser finns i Tyskland och i
Nederländerna. Nackdelen med täta justeringar är att det minskar
operatörens incitament att genomföra effektivitetsförbättringar.
7.8.7

Viktgränsen

I dag är det brev upp till 500 g som omfattas av pristaket i Sverige.
Det framgår inte i förarbetena till postlagen varför just denna
viktgräns har valts i postförordningen. Regeringens syfte var dock
att utforma ett pristak som omfattade normalportot det vill säga
portot för enstaka övernattbefordrade brevförsändelser.17

17

Prop. 1997/98:127, Statens ansvar på postområdet, s. 28.
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7.8.8

Pristak

Pristaket ska vara enkelt och tydligt

Postnord har framfört till utredningen att ett pristak måste vara
enkelt att administrera och tydligt att förstå för att undvika rättsosäkerhet. Tydlighet mot marknaden är extra viktigt när marknaden befinner sig i en nedgångsfas och det ligger i alla aktörers
intresse att undvika att driva på ytterligare nedgång.
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8.1

Inledning

Utredningens mål är att framtidens regelverk för brevbefordran på
ett mer ändamålsenligt sätt ska matcha dagens och framtidens
behov av att skicka brev. När samhällets förändrade kommunikationsmönster leder till ökad digitalisering och därmed kraftigt fallande brevvolymer finns det på sikt en risk för att Postnord inte
kommer att kunna upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten
utan extern finansiering. För att om möjligt undvika denna onödiga
belastning på stat och skattebetalare kan vissa justeringar i postregleringen vara nödvändiga. I detta avsnitt sammanfattar utredningen de viktigaste slutsatserna av de fakta och analyser som redovisas i kapitel 3–7 samt lämnar de förslag som dessa har lett till.

8.2

Förslag och bedömningar gällande krav
på postbefordran

Utredningens förslag: Den samhällsomfattande posttjänsten
ska innehålla ett krav på tvådagarsbefordran av inrikes brev.
Kravet ska gälla alla brev, oavsett var i landet brevet lämnas in.
Av de brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran ska
95 procent ha delats ut inom två arbetsdagar. Utredningen föreslår att dessa krav ska ersätta postförordningens nuvarande krav
på övernattbefordrade brev. Den samhällsomfattande posttjänsten ska även innehålla ett särskilt kvalitetskrav för gränsöverskridande postförändelser inom Europeiska unionen som
väger upp till 2 kg och som lämnats in för postbefordran inom
den snabbaste normalkategorin. Kvalitetskraven för dessa försändelser ska vara i nivå med kvalitetskraven i bilaga II till 2008
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års postdirektiv, det vill säga 85 procent av de gränsöverskridande postförsändelserna ska ha delats ut senast den tredje arbetsdagen räknat från inlämningsdagen och minst 97 procent ska ha
delats ut senast den femte arbetsdagen.
I 6 § postförordningen finns det i dag ett kvalitetskrav som anger
att minst 85 procent av de brev som lämnas in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom
landet påföljande arbetsdag och att minst 97 procent av breven ska
ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. Postnord har i dag
uppfattningen att staten ska garantera att det finns möjlighet att få
brev övernattbefordrade oavsett avsändningsort och att Postnord
har ålagts att uppfylla detta krav i de tillståndsvillkor som Post- och
telestyrelsen beslutar.
Postlagen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
krav på befordringstider och det är utifrån detta bemyndigande
som kvalitetskravet har meddelats. Enligt förarbetena avser regeringen att anpassa kraven på befordringstid för adresserade brevförsändelser till den basnivå som krävs för gränsöverskridande post
enligt postdirektivet. På så sätt kommer postdirektivets servicekrav
på bland annat befordringstider att säkerställas enligt förarbetena.1
Den samhällsomfattande posttjänsten ska, enligt 3 kap. 1 § postlagen, uppfylla kraven att bland annat efterleva de bestämmelser om
befordringstid som regeringen har meddelat. Sammanfattningsvis
finns det inte något uttryckligt formulerat krav på att brev ska
kunna befordras övernatt i dag men tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, liksom beslutsfattarna, utgår från att
övernattbefordran ingår som en grundtjänst i den samhällsomfattande posttjänsten.

1

Prop. 1997/98:127, Statens ansvar på postområdet, s. 22.
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8.2.1

Bedömningar och förslag

Fortsatt reglering av brevbefordran

Utredningens bedömning: Det bör även i en digital framtid
vara nödvändigt med en reglering av brevbefordran med ett högt
ställt kvalitetskrav. Privatpersoners, offentliga aktörers och små
företags behov motiverar dock inte de ökade kostnaderna för att
breven ska komma fram inom en dag. En övervägande del av de
brev som i dag kan upplevas som brådskande kommer i framtiden att skickas digitalt.
Utredningen har undersökt om behoven av att kunna skicka brev
övernatt har förändrats hos privatpersoner, företag och samhällsviktiga aktörer som till exempel myndigheter, banker och försäkringsbolag. En av de slutsatser som utredningen drar är att det i
flera grupper i samhället, trots den pågående digitaliseringen, finns
en tydlig bild av vikten av att kunna skicka brev men att breven
sällan behöver komma fram dagen därpå. Av de tillfrågade privatpersonerna har en övervägande del svarat att de endast en eller flera
gånger per år eller mer sällan skickar brev som behöver nå mottagaren dagen efter. De brådskande breven uppges vara till exempel
gratulationskort, myndighetsbrev, lånehandlingar och felanmälningar.
Det har varit svårt att dra några generella slutsatser kring om
särskilda användargrupper som till exempel äldre, personer med
funktionsnedsättning, boende i glesbygd och på landsbygd eller
personer med utländsk bakgrund har ett särskilt behov av övernattbefordran. Generellt svarar digitala alternativ för behovet och
ibland är det enstaka individer i respektive grupp som uppger att de
har ett behov av övernattbefordran.
Enligt utredningens bedömning kommer en övervägande del av
de brev som i dag kan upplevas som brådskande att skickas digitalt
i framtiden. I de delar av landet där det finns tillgång till digitala
alternativ ser inte utredningen att privatpersoner har ett så pass
stort behov av att skicka brev övernatt, som motiverar att det ska
finnas ett krav på att en sådan tjänst även fortsättningsvis ska ingå i
den samhällsomfattande posttjänsten.
Små företag i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet
skickar brev en eller flera gånger i veckan. En övervägande del av
företagen prioriterar att breven som skickas ska komma fram så
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snabbt som verksamheten behöver. Den övervägande delen anser
att det kan innebära utdelning efter två respektive tre dagar. De
företag som har behov av övernattbefordran har uppgett att det
beror på att kunderna förväntar sig snabb service och att det kan bli
likviditetsproblem och förseningar i verksamheten om inte möjlighet till övernattbefordran finns. Utredningen konstaterar även här
att det förmodligen i många av de uppgivna situationerna, till exempel när det gäller fakturering, finns möjlighet till framförhållning.
I dag är det endast 7 procent av företagen med 1–9 anställda som
skickar e-fakturor. Likaså kan företagen säkert i många fall undvika
missnöjda kunder genom att informera om aktuella befordringstider på ett tydligt sätt.
Arbetsställen på landsbygden som saknar god bredbandsuppkoppling har naturligt ett större behov av övernattbefordran av
brev än andra företag. Enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning minskar antalet hushåll och företag som helt saknar
tillgång till bredband. År 2014 var det cirka 100 arbetsställen i
Sverige som inte hade så kallat funktionellt tillträde till internet, det
vill säga en överföringshastighet nedströms om minst 1 Mbit/s.
Detta antal minskar varje år. Företagens behov av att kunna skicka
fakturor snabbt bör därmed inom en relativt snar framtid kunna
ersättas av digitala lösningar i stor utsträckning.
När det gäller de samhällsviktiga aktörernas behov av att skicka
brev snabbt så menar många av myndigheterna att befordran av
känsliga uppgifter som till exempel information om medicinsk
diagnos och behandling, behöver komma fram snabbt och säkert.
Utredningen noterar dock att kallelser och påminnelser till exempelvis tandläkarbesök i allt högre grad sker via SMS. De offentliga
aktörerna synes skicka brev med övernattbefordran mest för att
prisskillnaden är liten jämfört med längre befordringstid och för att
kunna ge bättre service till allmänheten. Något verkligt behov av
att breven ska komma fram inom en dag i stället för två, kan inte
utredningen finna hos de offentliga aktörerna.
Försäkringsbolagens brev är oftast inte brådskande och det eventuella behovet av övernattbefordran kommer sannolikt att minska i
takt med att möjligheter till säker och papperslös kommunikation
ökar. Banker kan ha behov av övernattbefordran när kunderna ska
ha fullmakter i original vid till exempel husköp men sköter i övrigt
mycket av kontakterna digitalt.

192

SOU 2016:27

Bedömningar och förslag

Utredningen ser att det i dag finns ett behov hos både privatpersoner, företag och samhällsviktiga aktörer av att skicka fysiska
brev. Frågan är emellertid om dessa fysiska brev behöver befordras
övernatt och om det skulle få allvarliga konsekvenser om breven
endast kan befordras under längre tid. Av vad som framkommit vid
intervjuer och undersökningar drar utredningen slutsatsen att behovet av snabb brevbefordran minskar mer och mer och att ett
borttaget krav på övernattbefordran inte skulle få allvarliga konsekvenser. Det krav som utredningen ska se över är dessutom endast
ett kvalitetsmått om 85 procent, vilket innebär att en kund inte
garanterat får sitt brev levererat övernatt ens i dag.
För att få garanterad leverans finns det ofta andra befordransmöjligheter som till exempel expressbrev och bud. Det är enligt
Post- och telestyrelsen inte ovanligt att företag, oavsett geografisk
lokalisering, uppger att de redan i dag använder sig av express- och
budtjänster för tidskritiska försändelser.
Det finns dock ett behov av att kunna skicka brev och känna
tilltro till att mottagaren får försändelsen vid utlovad tidpunkt.
Utredningen bedömer därför att det även i fortsättningen kan vara
nödvändigt med en reglering av brevbefordran och ett kvalitetskrav
som säkerställer en hög kvalitet. Hur ett sådant krav bör utformas
återkommer utredningen till nedan.
8.2.2

Ej nödvändigt att reglera samtliga postförsändelser

Utredningens bedömning: Användarnas förväntningar skapar
en konkurrens på paketmarknaden som i kombination med ett
stort antal aktörer medför att en reglering av befordringstid
respektive kvalitetskrav på samtliga postförsändelser inte är
nödvändig.
I Sverige finns i dag en uttalad målsättning att fortsatt öka digitaliseringen av samhället och Digitaliseringskommissionen har under
hösten 2015 presenterat ett förslag som bland annat innebär att
digital post ska utgöra förstahandsval för hantering av post från
myndigheter. Ambitionen är som tidigare har beskrivits att alla
medelstora och stora myndigheter ska ha anslutit sig till tjänsten
Mina meddelanden senast den 31 december 2017. Företag och
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mindre myndigheter förväntas också ansluta sig till tjänsten vilket
kommer innebära att deras behov av att skicka fysiska brev kommer att sjunka drastiskt.
Även om den svenska befolkningen är digitalt inkluderade visar
de undersökningar som utredningen har gjort att det finns och i
framtiden kommer att finnas ett behov av att skicka brev. Krav på
viss hantering av personuppgifter, sekretessbelagda handlingar och
handlingar i original medför i dag att dessa handlingar skickas via
brev. Vidare saknas det i vissa delar av Sverige fortfarande tillgång
till bredband helt eller så håller bredbandet en låg kapacitet och
kvalitet.
Postnord är den enda postoperatören vars distributionsnät i dag
täcker alla postmottagare i hela landet. Enligt övriga aktörer på
marknaden och Post- och telestyrelsen, synes någon konkurrens
när det gäller en sådan rikstäckande tjänst inte heller vara aktuell i
en överblickbar framtid. Med hänsyn till det behov av brevbefordran som ändå finns och till konkurrenssituationen på brevmarknaden bör den samhällsomfattande posttjänsten innehålla ett krav på
tillhandahållaren av brevtjänsten att ha en på visst sätt definierad
befordranstjänst av brev.
Utredningen har tidigare redogjort för behovet av posttjänster,
det vill säga insamling och utdelning av både brev och paket upp till
20 kg. Den pågående utbyggnaden av bredband kommer att minska
hindren för aktörer att i framtiden använda digitala tjänster. Intervjuer med företrädare för bland annat aktörer på landsbygden pekar
dock på att den bredbandsinfrastruktur som finns i dag inte kommer att räcka till för att ersätta behovet av posttjänster. Utöver det
finns det posttjänster som inte kommer att kunna ersättas digitalt,
exempelvis paketförsändelser från e-handel och produkter till företagens löpande verksamhet.
För e-handelsföretagen är snabb leveranstid och snabba returer
en viktig faktor för att vara konkurrenskraftiga. Svenska e-handelskonsumenter kräver snabba leveranser, två av fem vill ha varan
levererad inom tre vardagar. Dock kan så många som 16 procent av
svenskarna tänka sig att vänta mer än sex vardagar på att få en vara
levererad. I genomsnitt kan svenska e-handelskonsumenter tänka
sig att vänta maximalt cirka fyra dagar på en vara enligt en under-
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sökning av Postnord.2 Konsumenternas förväntningar skapar en
konkurrens på paketmarknaden som i kombination med ett stort
antal aktörer medför att en reglering av befordringstid respektive
kvalitetskrav på samtliga postförsändelser inte är nödvändig. Utredningen bedömer sammanfattningsvis att det i framtiden räcker med
ett krav på befordringshastighet för adresserade försändelser som
väger upp till 2 kg enligt postlagens definition av brev.
8.2.3

Ökad tillförlitlighet men utan övernattbefordran

Utredningens bedömning: Ett generellt krav på tvådagarsbefordran av brev bör införas som en bastjänst i den samhällsomfattande posttjänsten samtidigt som övernattbefordranskravet
tas bort. Kvalitetskravet på den nya bastjänsten bör vara att
minst 95 procent av breven ska ha delats ut senast den andra
arbetsdagen räknat från inlämningsdagen. Nivån tillgodoser
användarnas krav på kvalitet och säkerställer att kvaliteten på
den gränsöverskridande posten upprätthålls. Kravet bör gälla i
hela landet.
Postnord har hittills utfört den samhällsomfattande posttjänsten
utan särskild ersättning. Möjligheterna att tillhandahålla tjänsterna
som de är specificerade i dagens postreglering urholkas i takt med
att postvolymerna minskar. Det beror på att postverksamhet i
många avseenden kännetecknas av stordriftsfördelar. Förutsättningarna för snabb kommunikation har därtill radikalt förändrats
sedan den samhällsomfattande posttjänsten infördes genom möjligheten till elektronisk kommunikation.
Utredningen har fått i uppdrag att föreslå en alternativ posttjänst tillhandahållen på marknadsmässiga villkor. En sådan posttjänst ska täcka befolkningens behov i framtiden samtidigt som
kostnaderna för utförandet ska hållas nere.
Som utredningen tidigare konstaterat finns det ett fortsatt behov
av att skicka fysiska brev och många värderar högt att veta att
breven kommer fram vid en viss tidpunkt. Även om behovet av
2

Postnord, E-handeln i Norden 2015, 2015.
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övernattbefordran är begränsat så finns det ett behov av att skicka
brev snabbt. Om ett krav på befordran under högst två arbetsdagar
införs skulle det innebära att Postnord kan spara in kostnaden för
att flygtransportera brev dagligen. Postnords beräkningar visar att
det skulle leda till besparingar på 250–300 miljoner kronor varje år
samtidigt som en inte obetydlig miljömässig vinst görs.
Enligt Postnord kommer ett krav på tvådagarsbefordran innebära att cirka 80 procent av volymerna inom den närmaste framtiden i praktiken ändå befordras övernatt eftersom lagring av brev
som är insamlade och sorterade är dyrt. Resterande 20 procent
skulle befordras över två dagar.
Ett alternativ till ett generellt krav på tvådagarsbefordran i hela
landet skulle kunna vara att dela in Sverige i regioner och ha särskilda krav för inomregional respektive interregional brevbefordran. I ett sådant scenario skulle det fortsatt kunna finnas ett övernattbefordranskrav för inomregionala brev medan brev som ska
befordras över längre avstånd mellan regionerna, skulle få tvådagarsbefordran.
Postnord har för utredningen presenterat ett förslag där Sverige
har delats in i två regioner – en nordlig och en sydlig. Enligt Postnord
kommer mellan 90 och 100 procent av de inomregionala breven att
delas ut övernatt och att det vid ett borttagande av övernattkravet
är de brev som flygs som kommer att befordras inom två arbetsdagar. Detta talar för att en mer detaljerad reglering skulle kunna
vara ett alternativ. Något som talar emot är att det i de undersökningar som utredningen tidigare redovisat har framkommit att
privatpersoner och företag har visst behov av övernattbefordran
men att de flesta accepterar att ett brev tar längre tid att befordra
bara de vet när brevet kommer fram. Samtidigt är det inte heller i
dag garanterat att ett brev kommer fram övernatt varför privatpersoner, företag och myndigheter framför allt använder sig av
andra kommunikationssätt när ett meddelande ska nå mottagaren
snabbt. Mot bakgrund av att utredningen i sitt förslag ska utgå från
de behov som finns i dag och i framtiden av övernattbefordran,
förordar utredningen ett generellt krav på tvådagarsbefordran. En
detaljerad reglering med regionindelning kan bli ett hinder i
Postnords möjligheter att så effektivt som möjligt tillhandahålla
den samhällsomfattande tjänsten samt kan vara svårreglerat.
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Kvalitetsnivån behöver höjas
Om ett standardbrev i Sverige i framtiden ska befordras inom två
dagar anser utredningen att det är rimligt att se över nivån för hur
många brev som ska ha kommit fram i tid. Dagens nivå på 85 procent överträffar Postnord regelmässigt i dag eftersom leveranskvaliteten måste vara kommersiellt gångbar. Med hänsyn till kommersiella incitament och de moderna sorteringsanläggningar som
Postnord har byggt upp så bör det, enligt utredningens mening,
finnas möjligheter att höja kravet. Post- och telestyrelsen anser att
ett krav på 95 procent vid en befordringstid över två dagar inte är
orimligt och att det skulle säkerställa en bibehållen kvalitet på sikt.
Som utredningen har redovisat i avsnitt 6.3 har Finland i dag ett
krav på 95 procent för befordran över två dagar och Frankrike
kräver att 93,5 procent av breven ska ha kommit fram vid tvådagarsbefordran.
En hög sannolikhet för att ett brev kommer fram inom en viss
tid är positivt för privatpersoners och företags fortsatta vilja att
skicka brev och därmed för bibehållandet av en god samhällsomfattande posttjänst. Vidare bör ett relativt högt krav sättas för
att garantera att kraven för den gränsöverskridande posten kan
upprätthållas. Sverige ska enligt artikel 17 i 1997 års postdirektiv
säkerställa att kvalitetsnormerna för post inom landet är förenliga
med de normer som beslutas för gränsöverskridande tjänster inom
gemenskapen. Enligt Postnords bedömningar kan postdirektivets
krav uppfyllas även med en nationell befordringstid om två dagar.
Post- och telestyrelsens bedömning är dock att om kravet i postförordningen ändras till befordran inom två dagar krävs det en
högre nationell kvalitetsnivå än dagens 85 procent. Utredningen
föreslår därför vid en samlad bedömning att kvalitetskravet ska
höjas till 95 procent.
Kvalitetskravet är i dag utformat så att det gäller oavsett var i
landet breven lämnas in. Post- och kassaserviceutredningen framhöll i sitt slutbetänkande att detta krav avviker från hur kravet i
allmänhet är utformat i andra EU-länder. Uppfylls genomsnittsnivån för övernattbefordran i landet, föreligger förutsättningarna
för att uppfylla kraven beträffande gränsöverskridande post. En
omformulering av kravet, till en genomsnittsnivå för landet, skulle
enligt Post- och kassaserviceutredningen skapa en ökad flexibilitet

197

Bedömningar och förslag

SOU 2016:27

för postbefordran i landet. Nämnda utredning avstod dock från att
lämna något förslag i denna del med hänsyn till att det ur regionalpolitisk synvinkel måste säkerställas att inte någon del av landet
eftersätts genom att ges en sämre kvalitet på postservicen än andra
delar. Utredningen hade inte lyckats få fram uppgifter om vilka
konsekvenserna skulle bli av att ändra kravet.3
I avsnitt 5.2 redogör denna utredning för regeringens bredbandsstrategi och att det på landsbygden i vissa fall fortfarande
saknas tillgång till bredband eller att bredbandet har låg kvalitet och
kapacitet. Utredningen bedömer att det med hänsyn till regional
tillväxtpolitik och politiken för en hållbar landsbygdsutveckling ska
vara statens uppgift att även fortsättningsvis garantera en tillförlitlig posttjänst i hela landet.
Postnords uppfyllnad av kravet bör även i fortsättningen kontrolleras årligen av Post- och telestyrelsen som också offentliggör
resultatet av denna kontroll.
Utredningen anser att det är överflödigt att även ha ett krav på
hur många brev som ska ha delats ut inom tre dagar, om kravet på
tvådagarsbefordran sätts till en så hög nivå som 95 procent. Därför
bör det nuvarande kravet om att minst 97 procent av breven ska ha
delats ut inom tre påföljande dagar tas bort.
Sanktioner kan övervägas i framtiden
När en missnöjd användare klagar på befordringstiden kan postoperatören betala kompensation när denne bedömer att den tjänst
som användaren nyttjat ger rätt till ersättning. Regeringen har
enligt förarbetena inte ansett att det finns något behov av att utvidga postoperatörernas ansvar med hänsyn till svårigheterna att
visa att ett brev verkligen postats samt att portot för brevbefordran
är förhållandevis lågt.
I Sverige har Post- och telestyrelsen möjlighet att utöva tillsyn
över hur Postnord uppfyller kvalitetskraven. Post- och telestyrelsen får i sin tillsyn enligt 16 och 18 §§ postlagen meddela de förelägganden som behövs förenade med vite för att kvalitetsreglerna
ska följas. Ett föreläggande med vite gäller dock bara framåt i tiden
3

SOU 2005:5, Postmarknad i förändring, s. 300–302.
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som ett påtryckningsmedel och kan inte jämställas med en straffavgift.
Utredningen har tidigare redogjort för hur bland annat Post
Danmark kan bli ålagt straffavgift om operatören inte lever upp till
kvalitetskraven. De olika avgiftsnivåerna framgår i Post Danmarks
tillståndsvillkor. Utredningen har också tidigare beskrivit att det
kvalitetskrav som sattes på tvådagarsbefordran för det finska Posti
har varit svårt för operatören att uppnå. Med hänvisning till utredningens begränsade tid och att utredningens förslag på ett nytt
kvalitetskrav på tvådagarsbefordran kan behöva utvärderas, har
utredningen inte närmare utrett möjligheterna att ålägga den utsedde tillhandahållaren straffavgift när kvalitetskraven inte uppnås.
Beroende på hur den utsedde tillhandahållaren lever upp till kvalitetskraven i framtiden kan möjligheter till straffavgift övervägas vid
en framtida översyn.
8.2.4

Särskilt krav för gränsöverskridande post

Utredningens bedömning: Det är lämpligt att ha en särskild
reglering av kvalitetskrav för de gränsöverskridande postförsändelserna inom EU. Kravet bör avgränsas till försändelser upp
till 2 kg och gälla de försändelser som har lämnats in för postbefordran inom den snabbaste normalkategorin. Uppföljningen
av kvalitetskraven för den gränsöverskridande posten bör även i
fortsättningen ske genom International Post Corporation (IPC).
Utredningen har i kapitel 6.3 och i bilaga 3 redovisat hur några av
länderna inom EU har reglerat postbefordran. Det kan konstateras
att bland annat Norge och Finland för närvarande ser över gällande
bestämmelser och att omfattning och befordringshastighet är väldigt olika i respektive land. Som utredningen har konstaterat går
trenden mot kvalitetskrav på tjänster med längre befordringstid.
Flera av länderna har specifikt reglerat vilka befordringstider
som ska gälla för gränsöverskridande försändelser (se bilaga 3).
Sverige saknar i dag ett sådant krav då det nationella kvalitetskravet
på övernattbefordran av brev antas uppfylla även postdirektivets
krav på gränsöverskridande post. Postnord har i dag en integrerad
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produktionsprocess vilket innebär att de gränsöverskridande breven
inte separeras i distributionen.
När kvalitetskravet på övernattbefordran tas bort är det lämpligt
att ha en särskild reglering kring de gränsöverskridande postförsändelserna för att regleringsmässigt säkerställa att Sverige lever
upp till postdirektivets krav som avser gränsöverskridande postbefordran.
Kvalitetsnormerna i bilaga II till 2008 års postdirektiv avser
postförsändelser. Enligt artikel 2 i 2008 års postdirektiv är en postförsändelse en adresserad försändelse i den slutliga form i vilken
den ska transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. Sådana
försändelser omfattar, förutom brevförsändelser, till exempel böcker,
kataloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket. Definitionen
har inte någon särskild viktangivelse. Inte heller direktivets definition av brev har någon viktangivelse jämfört med den svenska
som sträcker sig till 2 kg. För att Sverige på ett korrekt sätt ska
genomföra postdirektivet vad gäller gränsöverskridande post föreslår utredningen att ett kvalitetskrav på gränsöverskridande postbefordran införs. Mot bakgrund av att det nationella kvalitetskravet
omfattar brevförmedling bör det gränsöverskridande kravet avgränsas till försändelser upp till 2 kg. Vidare avser kravet endast att
träffa de försändelser som har skickats för postbefordran inom den
snabbaste normalkategorin. Detta möjliggör för postoperatörerna
att erbjuda andra befordringssätt till ett lägre pris.
EU-kommissionen utreder för närvarande reglering på paketmarknaden. Vad denna reglering kommer att innehålla är ännu inte
känt men en kommande reglering på paketmarknaden är emellertid
ännu en anledning att avgränsa de föreslagna kvalitetskraven till
försändelser upp till 2 kg.
Kontroll av att kraven uppfylls
Enligt artikel 18 punkten 3 i 1997 års postdirektiv ska EU-kommissionen bland annat vidta åtgärder för att säkerställa en regelbunden och oberoende kontroll samt offentliggörande av den nivå
på utförandet som intygar att kvalitetsnormerna för de gränsöverskridande tjänsterna uppfylls. I dag sker mätningar genom IPC:s
försorg i UNEX-systemet. Med hänsyn till dels att internationella
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mätningar redan sker av de gränsöverskridande försändelserna och
dels praktiska svårigheter för en nationell tillsynsmyndighet att
följa upp kvalitetskravet internationellt, föreslår utredningen inte
något uppföljningskrav för den gränsöverskridande posten för närvarande. Med hänsyn till EU-kommissionens ovan nämnda kommande reglering.

8.3

Förslag och bedömningar gällande pristak

Utredningens förslag: Prisregleringen i postförordningen ska
ändras så att den avser enstaka brev upp till 250 g som befordras
över två arbetsdagar. Vidare ska pristaket bli mer flexibelt
genom att det i pristaksberäkningen införs en parameter som tar
hänsyn till den utsedde tillhandahållarens minskande volymer av
brev upp till 250 g. Hur stor denna parameter ska vara bör bestämmas av Post- och telestyrelsen med ett treårigt intervall.
Postlagen innehåller ett bemyndigande för regeringen att föreskriva
att priser för tjänster som ingår i postverksamhet och som omfattas
av den samhällsomfattande posttjänsten inte får överstiga vissa
nivåer. Regeringen har enligt förarbetena använt sig av bemyndigandet för att skydda postkunder som inte har något alternativ till
Postnord från alltför höga portokostnader vid befordran av enstaka
försändelser. Vid tidpunkten för regleringens införande saknades
alternativ till dåvarande Posten AB för de flesta användare. Regleringen ansågs även ha en återhållande effekt på övriga porton. Därutöver har syftet med ett pristak även varit att motverka korssubventionering av andra konkurrensutsatta posttjänster.
8.3.1

Ett pristak behövs

Utredningens bedömning: Det finns fortfarande anledning att
klassa små företag och privatpersoner som skyddsvärda i vissa
sammanhang. Utredningen bedömer emellertid att det främst är
risken för korssubventionering som motiverar ett pristak i dag.
Dagens regler om kostnadsorientering är svåra att tillämpa och
utan ett pristak riskerar konkurrensen att försämras.
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Utredningen bedömer det som osannolikt att det under
överblickbar tid kommer att uppstå konkurrens och därmed
prispress på den del av marknaden som omfattas av pristaksregleringen. Det med hänsyn till den vikande brevmarknaden,
den framtida digitaliseringen och de höga inträdeshindren. Ett
borttaget pristak bedöms därmed leda till högre priser.
Dagens pristak omfattar alla enstaka brev upp till 500 g som lämnats in för övernattbefordran. Dessa brev utgjorde år 2014 cirka
16 procent av Postnords totala antal inrikes adresserade brevförsändelser och stod för 24 procent av omsättningen för inrikes adresserade försändelser exklusive dagstidningar. Pristakets effekter har
således stor betydelse för Postnord eftersom ett pristak på övernattbefordrade brev även påverkar priserna på brev med längre
befordringstid som rimligtvis inte kan sättas högre än övernattbefordrade brev.
Utredningen redogör nedan för överväganden och slutsatser avseende om det finns skyddsvärda grupper, om risk för korssubventionering föreligger och om marknaden själv kan styra prisnivån
genom konkurrens.
Ett borttaget pristak får konsekvenser
Ett borttaget pristak väntas leda till högre priser. Denna slutsats
har utredningen dragit genom att titta på prisutvecklingen i Sverige
jämfört med övriga nordiska länder och även prisutvecklingen på
reglerade brev jämfört med oreglerade brev. Post- och telestyrelsen
Bring Citymail, MTD liksom SDR instämmer i denna bedömning
medan Postnord menar att en prissättning utan ett pristak kommer
att anpassas till kostnadsnivån och förutsättningarna på marknaden. En utförligare beskrivning av intressenternas bedömningar
finns i kapitel 7.4.2.
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Det finns skyddsvärda grupper
Utredningen har enligt vad som framgår i tidigare kapitel konstaterat att det finns grupper som kan antas vara skyddsvärda på grund
av avsaknad av alternativ till Postnord och en känslighet för prishöjningar. Såväl små som stora företag har behov av att i mer eller
mindre stor utsträckning använda sig av brevtjänster för att till
exempel skicka och ta emot avtal och fakturor samt lämna uppgifter till det offentliga. Av dessa är förmodligen mindre företag på
landsbygden mest känsliga för en eventuell höjning av kostnaden
för porto. Möjligheterna för små företag i glesbygd och på landsbygd att kunna möta eventuella prishöjningar på porto påverkas av
hur snabbt utbyggnaden av bredband går och därmed möjligheten
att ersätta fysisk post med digital. Det bör också beaktas att inte
alla brevförsändelser kan ersättas med digitala brev eftersom vissa
småföretagare skickar sina varor med brev.
Utredningen har också försökt identifiera grupper av privatpersoner som saknar alternativ till Postnord. Det kan till exempel
vara boende i glesbygd och på landsbygd utan fullgod internetuppkoppling eller personer som av andra anledningar inte använder
internet, framför allt äldre personer. Utifrån hur den digitala delaktigheten ser ut i Sverige tycks det alltså finnas grupper i samhället
som även fortsättningsvis kommer att ha ett behov av att skicka
brev i stället för att använda sig av digitala tjänster.
Som utredningen har redovisat tidigare har flertalet privatpersoner i Post- och telestyrelsens undersökning4 svarat att de
skickar brev som måste komma fram dagen därpå en eller flera
gånger om året eller mer sällan (se figur 6.3). Privatpersoners utgifter
för brevporto varierar men enligt Post- och telestyrelsens undersökning 20165 är det 24 procent som har utgifter för brev under ett
år som överstiger 200 kronor (se 7.5.4). Sett till specifika grupper till
exempel äldre, personer i glesbygd och på landsbygd och personer
med funktionsnedsättning, så är det mycket svårt att göra kvantitativa uppskattningar av hur många brev dessa grupper skickar. Det
går dock att konstatera att äldre skickar mer brev än yngre och att
behoven är situationsberoende och ökar till exempel vid arbetslöshet och sjukskrivning. Utredningen bedömer därför att det i dag
4
5

Post- och telestyrelsen, Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.
Post- och telestyrelsen, Befolkningens användning av posttjänster 2016, PTS-ER-2016:6.
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finns anledning att små företag och privatpersoner i vissa sammanhang ska anses vara skyddsvärda.
Vid pristaksregleringens införande var skyddet för vissa grupper
huvudargument för en reglering. De senaste åren har det dock skett
en förskjutning mot att skyddet av särskilda grupper är av lägre
prioritet och huvudargumentet har i stället blivit att förhindra
korssubventionering.
Risk för korssubventionering
Flera postoperatörer liksom Post- och telestyrelsen har uppgett att
den lagstiftning som i dag reglerar hur den kostnadsorienterade
prissättningen ska beräknas, inte är tillräcklig för att säkerställa att
Postnord inte korssubventionerar. Enligt Post- och telestyrelsen
inhämtar och granskar myndigheten Postnords efterkalkyl årligen
men har inte möjlighet att granska räkenskaperna på en sådan
detaljnivå att alla möjligheter till korssubventionering kan elimineras. Det saknas vägledning i postlagstiftningen och i postdirektivet för hur begreppet kostnadsorienterad prissättning ska tolkas,
vilket enligt Post- och telestyrelsen gör det till ett trubbigt redskap
för att åtgärda orimliga skillnader i marginal mellan olika tjänster.
Post- och telestyrelsen arbetar dock för närvarande med att ta fram
föreskrifter som ska förtydliga vad en kostnadsorienterad prissättning är och hur Postnord ska redovisa sina kostnader på ett tydligt
och korrekt sätt. Föreskriftsarbetet är komplicerat och det är svårt
att uppskatta när föreskrifterna kan komma att träda i kraft.
Det finns även otydligheter vad gäller hur kostnaderna ska fördelas och redovisas så att kostnaderna hänförs till rätt tjänst på ett
objektivt sätt. Postnord och Post- och telestyrelsen har de senaste
åren haft olika syn på innebörden av bland annat kostnadsorienterad prissättning, icke-diskriminering och prissättning öppen för
insyn, vilket har resulterat i långdragna domstolsprocesser med
oviss utgång. Om pristaket tas bort innan Post- och telestyrelsen
har beslutat om nya föreskrifter kan det leda till ökad korssubventionering.
Mot bakgrund av att dagens regler om kostnadsorientering är
svårtillämpade och det hot mot en långsiktigt hållbar konkurrens
som en otillräcklig lagstiftning utan ett pristak innebär, anser utredningen att det finns anledning att behålla ett skydd i form av ett
pristak.
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Marknaden kan inte påverka prissättningen i dag
Utifrån de olika aktörernas uttalanden bedömer utredningen det
som osannolikt att det i närtid kommer att uppstå konkurrens och
därmed prispress på den marknad som omfattas av pristaksreglering. Särskilt med hänsyn till den vikande brevmarknaden, den
framtida digitaliseringen och höga inträdeshinder. Det kan därför
även av denna anledning behövas ett pristak även i framtiden för att
de skyddsvärda grupperna inte ska drabbas av för höga portoutgifter. Behovet kan dock ändras i framtiden om Postnords de
facto-monopol på brevmarknaden ändras till exempel genom en ny
reglering som underlättar tillgången till den postala infrastrukturen.
8.3.2

Ett ändamålsenligt pristak ska införas

Utredningens bedömning: Vikten på de brev som ska omfattas
av pristaket bör vara högst 250 g för att utförandet av den samhällsomfattande posttjänsten inte ska vara mer betungande än
vad som är proportionerligt och nödvändigt. Den nuvarande
kopplingen till konsumentprisindex bör behållas som bas för
pristaket. För att pristaket ska kunna ta hänsyn till volymförändringar bör den nuvarande regleringen kompletteras med en
parameter som är tillbakablickande och inkluderar föregående
periods volymförändring, tillsammans med en parameter (α)
som fångar effekten av volymförändringen på Postnords enhetskostnad för brev upp till 250 g. Enligt utredningens bedömning
bör Post- och telestyrelsen fastställa storleken på andelen av den
procentuella volymförändringen med ett treårigt intervall. Vid
införandet av det nya pristaket bör Post- och telestyrelsen få ett
uppdrag att beräkna ett förslag till kostnadsbas så att utgångsvärdet för pristaket blir korrekt.
Med hänsyn till att brevvolymerna i Sverige inte har minskat på
samma dramatiska sätt som i andra närliggande länder, till exempel
Danmark, kan man inte utesluta att kraftigare minskningar är att
vänta framöver.
Vid utformningen av ett mer ändamålsenligt pristak utgår utredningen därför från följande tre målsättningar. För det första måste
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prisregleringen reflektera den pågående volymutvecklingen för att
se till att priserna följer utvecklingen av kostnader per enhet och
inte bara prisutvecklingen i stort (KPI). För det andra måste prisregleringen möjliggöra, i det fall kostnader och därmed priser ökar,
ett basutbud av posttjänster som kan tillhandahållas till rimliga
priser för användare. För det tredje måste prisregleringen hålla nere
den administrativa bördan, både för den reglerande myndigheten
och för en potentiellt redan kostnadspressad postoperatör. Med
utgångspunkt i ovanstående målsättningar bör beräkningen och
utformningen av ett pristak ta hänsyn till följande komponenter.
Normalporto upp till 250 g
Utredningen rekommenderar att pristaket endast ska omfatta en
bastjänst. Med hänsyn till att den samhällsomfattande posttjänsten
föreslås innehålla en tvådagarsbefordran av brev, kan det vara en
bastjänst vars pris regleras med pristak. En pristaksreglering utformad på detta sätt skulle säkerställa ett basutbud av posttjänster
till rimliga priser för alla användare och samtidigt öka flexibiliteten
för postoperatören genom längre leveranstider. Det finns i dag flera
alternativ till tidskänslig brevkorrespondens, och behovet av övernattbefordrade brev är begränsat, vilket reflekteras i den låga andel
av hushållens inkomst som spenderas på brevtjänster.
Som nämndes i avsnitt 7.8.7 framgår det inte av nuvarande förarbeten varför regeringen beslutade att pristaket skulle omfatta
vikter upp till just 500 g. Regeringens syfte var att utforma ett pristak som omfattade normalportot.6 Utredningen har tagit del av
Postnords uppgifter om vilka volymer inrikes enstaka övernattbefordrade brev som operatören befordrar inom varje viktklass upp
till 500 g. Av de brev som skickades övernatt i Sverige under 2014
vägde 97 procent upp till 250 g, 2 procent vägde mellan 250–500 g
och 1 procent vägde 500 g upp till 1 kg.
Eftersom syftet med pristaket vid införandet 1998 var att det
skulle omfatta normalportot anser utredningen att det är rimligt att
minska pristakets omfattning till 250 g. Även med en sådan sänkning skulle portot för merparten av de enstaka inrikes breven som
6

Prop. 1997/98:127, Statens ansvar på postområdet, s. 28.
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användarna skickar falla inom pristaket. Pristaket skulle fortfarande
omfatta normalportot utan att utförandet av den samhällsomfattande posttjänsten blir mer betungande än vad som är proportionerligt och nödvändigt.
Ett alternativ skulle kunna vara att endast låta pristaket omfatta
vikter upp till 100 g. En viktgräns på 100 g skulle innebära att
92 procent av de enstaka övernattbefordrade brev som Postnord
befordrade 2014 skulle ha omfattats av pristaket. Volymuppgifter
som utredningen har tagit del av från Post- och telestyrelsen visar
dock att befordran av övernattbefordrade försändelser som väger
mellan 100 och 250 g har ökat den senaste tioårsperioden. Den
bakomliggande orsaken till den högre genomsnittsvikten är troligtvis den ökade e-handeln vilken har fått till följd att lättare varor
även befordras i brev. Utredningen har däremot inte kunnat se
samma volymökning av försändelser med vikt mellan 250 och 500 g.
Utredningen anser därför att det är proportionerligt att begränsa
pristaket till att endast omfatta försändelser upp till 250 g.
KPI fortsatt inflationsmått
På den europeiska postmarknaden används traditionellt KPI som
inflationsmått i pristaksmodeller. En utgångspunkt är att inflationsmåttet ska väljas så att det finns en hög korrelation mellan inflationsmåttet (indexet) och det reglerade företagets kostnadsutveckling.
Kostnadsutvecklingen i postsektorn är huvudsakligen kopplad till
löneutvecklingen.7 I teorin kan därför ett arbetskraftskostnadsindex (AKI) vara lämpligt att använda.8 Om ett pristak ska finnas
även i fortsättningen, anser Postnord att ett AKI kan tas med eftersom den största kostnadsposten för postbefordran är arbetskostnader. Även ett producentprisindex kan vara lämpligt med hänsyn till
att det rör sig om en produktion som i allt väsentligt helt bestäms
av inhemskt svenska förhållanden.
Enligt utredningen borde den nuvarande kopplingen till KPI
behållas som bas för pristaket även om kostnader sannolikt ökar
snabbare än inflationen. KPI är ett enkelt och väl beprövat mått för
7
WIK-Consult, Main developments in the postal sector (2010–2013), study for the DG for
Internal Market and Services, 2013.
8
ERGP (14) 22, s. 7 f.
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att justera för kostnader och sju av de nio länderna i figur 7.11
använder KPI som index. I den mån operatörens kostnader ökar på
grund av minskande volymer kan hänsyn till detta tas genom en
volymjustering, se nedan. Utredningen bedömer därför att KPI
även framöver ska användas i beräkningen av pristaket på samma
sätt som i dag.
En parameter för volymjustering bör ingå i formeln
Pristaket bör inkludera en justeringsmekanism för förändringar i
volym för att tillåta större prisförändringar än KPI när volymerna
minskar. Det nuvarande pristaket är, enligt Post- och telestyrelsen,
lite för enkelt till sin konstruktion eftersom det inte möjliggör för
tillhandahållaren av den samhällsomfattande tjänsten att intäktsmässigt kompensera för de långsiktigt fallande volymerna som
beror på den elektroniska substitutionen. Postnord anser att det är
helt nödvändigt att pristaket tar hänsyn till volymutvecklingen.
Kostnaderna för brevbefordran påverkas mycket av den totala volymen som befordras då en mycket stor del av kostnaderna är fasta
och mer beroende av servicenivå än av utvecklingen av enskilda
kostnadsposter.
Tidigare genomgång visar att fallande volymer generellt leder till
ökade kostnader för postoperatören. För att säkerställa en hållbar
samhällsomfattande posttjänst bör pristaket ta hänsyn till detta. De
flesta länderna i figur 7.11 har också valt att använda någon form av
volymjustering. För enkelhetens skull kan denna justering vara tillbakablickande och inkludera föregående periods volymförändring,
tillsammans med en parameter (α) som fångar effekten av volymförändringen på Postnords enhetskostnad för berörda produkter.
I praktiken bör Postnord tillhandahålla data på volymutveckling
för att påvisa att volymminskningar påverkat kostnaderna för utdelning. Dessa data bör granskas av tillsynsmyndigheten.
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Ett treårigt justeringsintervall
Det finns ingen universellt optimal varaktighet för pristak men det
valda justeringsintervallet måste ge postoperatören tillräcklig stabilitet. Samtidigt får det inte låsa operatören och den reglerande
myndigheten under för lång tid till ett pristak som inte kan justeras
i takt med marknadsutvecklingen. Post- och telestyrelsen bör också
få tid och möjlighet att hantera uppgifter och beräkna volymer.
Utredningen bedömer därför att ett treårigt intervall kan vara rimligt.
En korrektionsparameter bör inkluderas i formeln
Utredningen anser att en korrektionsparameter även fortsättningsvis ska inkluderas i pristaksberäkningen, vilket innebär att ett utrymme för möjlig prisökning som inte utnyttjas under en period
överförs till nästkommande period. Det ger postoperatören flexibilitet så att en möjlig prisökning i en period inte går till spillo, utan
att utrymmet förs över till nästa period.
Föreslagen pristaksformel
Utredningen föreslår att ett nytt pristak utformas enligt följande:
Den högst tillåtna procentuella prisökningen för reglerade tjänster
ett givet år motsvarar den generella prisförändringen föregående år
(∆KPIt-1) plus en andel (α) av den procentuella volymförändringen
(∆Vt-1). Andelen (α) bestäms utifrån sambandet mellan volym och
kostnad, som den volymberoende andelen av kostnaderna (kostnadselasticitet). Dessutom tillåts priset öka ytterligare om föregående års tillåtna prisökning inte har utnyttjats helt.
Utredningen formulerar detta som:
∆Pt≤∆KPIt-1+α∙∆Vt-1+ ΔPt-1, där ∆KPIt-1 är utvecklingen i
konsumentprisindex, α är en faktor som reflekterar hur Postnords
kostnader förändras när volymerna ändras, ∆Vt-1 är den relativa
förändringen i volymer för perioden och ΔPt-1 är en korrektionsparameter.

209

Bedömningar och förslag

SOU 2016:27

Ingen effektivitetsfaktor i pristaket
Tre av de nio länder vars pristak utredningen har studerat i kapitel 7 har inkluderat en effektivitetsfaktor (X) i pristaket för att ge
incitament till effektivitet och produktivitet. Utredningen har valt
att inte lägga till en effektivitetsfaktor i pristaksformeln grundat på
följande överväganden.
 Den föreslagna pristakskonstruktionen omfattar endast en tjänst
vilket i sig ger incitament för operatören att effektivisera dess
kostnader. Postnord kan inte subventionera tjänsten med intäkter från andra tjänster, vilket hade varit fallet om pristaket hade
omfattat en korg av flera tjänster (se figur 7.14).
 Som utredningen har redovisat i kapitel 7 bör beräkningen av
effektivitetsfaktorn baseras på den reglerade postoperatörens
prognoser av möjliga kostnadsbesparingar. Framtidsprognoser
innehåller ofta ett visst mått av osäkerhet och kan vara svåra för
den reglerande myndigheten att verifiera. Följden kan bli att
effektivitetsfaktorn bestäms på ett godtyckligt sätt vilket kan få
negativa konsekvenser både för operatören och för marknaden.
 Ju fler parametrar pristaket består av desto mer komplext och
svårhanterligt blir det. En viktig orsak till att regeringen i proposition 1997/98:127 förordade den pristakskonstruktion som
fortfarande gäller var just att den var enkel och tydlig. Det har
även varit ett önskemål som Postnord har framfört till utredningen (se 7.8.8).
 Utvecklingen av KPI har historiskt sett varit relativt blygsam
varför utredningens val av KPI som inflationsmått i pristakskonstruktionen i sig motverkar stora prisökningar.
 Postnord är redan i dag en av de effektivaste postoperatörerna i
Europa tack vare den konkurrens företaget sedan länge har mött
på delar av brev- och paketmarknaden och nu även från digitala
kommunikationssätt.9

9

WIK-Consult, Review of Postal Operator Efficiency, Study for Ofcom, 2013.
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Avrundningsregeln har spelat ut sin roll
I dagens pristak finns det en möjlighet att avrunda priset till närmaste femtiotal öre, även om detta innebär att höjningen blir större
än förändringen i konsumentprisindex. Eftersom 50-öringen inte
längre finns som betalmedel i Sverige är avrundningsregeln överflödig. Utredningen föreslår därför att dagens avrundningsreglering i
postförordningen tas bort. Detta minimerar risken för att Postnord
kan dra fördel av avrundningsregeln och höja priset mer än vad som
möjliggörs av förändringen i KPI.
8.3.3

Ny kostnadsbas och volymjustering

Utredningens bedömning: Regeringen ska besluta om vilken
kostnadsbas som det nya pristaket ska utgå från.
Utredningen har tidigare konstaterat att det är viktigt att kostnadsbasen som pristaket ska utgå från blir korrekt när det nya pristaket
införs. Kostnadsbasen kan komma att påverkas dels av den nya
längre befordringstiden för brev (ger en besparing på 250–300 miljoner kronor genom minskade flygtransporter) som föreslås och dels
av det förslag till ny mervärdesskattelagstiftning som ska träda
i kraft i april 2016. Den föreslagna momslagstiftningen innebär att
brev som omfattas av pristaket kommer att befrias från mervärdesskatt. Därigenom frigörs ett utrymme i pristaket för det frimärkta
1:a klass brevet som tidigare utgjordes av momsdelen av priset. En
del av utrymmet kommer Postnord att behöva för att täcka den
kostnadsökning som blir följden av att tjänsterna momsbefrias. Det
beror på att företaget inte längre kommer kunna dra av en del av
den ingående momsen. Resterande utrymme kan gottgöras kunderna i form av det sänkta pris som Postnord har aviserat.10 Enligt
utredningens bedömning är det detta pris som kommer att vara
utgångspunkt för beräkningen av kostnadsbasen.
Post- och telestyrelsen har uppgett till utredningen att i de fall
utredningen föreslår ett ändrat pristak kan myndigheten omhän10

www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord-sverige/2016/ny-momslagger-nya-portopriser/
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derta framtida detaljerade implementeringsfrågor angående kalibrering och utformande av justeringsparametern. Post- och telestyrelsen är enligt utredningens mening även den instans som har bäst
möjligheter att utreda hur kostnadsbasen ska beräknas eftersom
myndigheten har god inblick i Postnords kalkyler och lång erfarenhet av att granska dessa.
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9.1

Konsekvenser för brevmarknadens intressenter

Den svenska brevmarknaden består av ett antal olika intressenter.
Utredningen har valt att dela in dessa i fyra grupper: användare
av brevtjänster (konsumenter, företag och andra organisationer),
den reglerade postoperatören för samhällsomfattande posttjänster
(Postnord)1, konkurrerande postverksamheter samt den reglerande
myndigheten (Post- och telestyrelsen). Nedan följer en redogörelse av vilka konsekvenserna kan bli för respektive intressentgrupp.
9.1.1

Konsekvenser av införandet av ett krav på tvådagars
brevbefordran med en höjd kvalitetsnivå

Utredningen bedömer att det föreslagna kravet på tvådagarsbefordran med ett höjt krav på tillförlitlighet till 95 procent sammantaget kommer få övervägande positiva konsekvenser för brevmarknadens intressenter. Vissa användare kommer till en början att
uppleva att det nya kvalitetskravet innebär en försämrad postservice
eftersom de inte längre kommer att kunna posta ett brev med
normalporto för övernattbefordran. Däremot kommer en positiv
konsekvens för intressentgruppen vara att tillförlitligheten ökar
med det högt satta kvalitetskravet. Det innebär att det kommer att
vara lättare för avsändaren att beräkna när brevet senast når mottagaren än vad det är i dag. Förslaget får positiva konsekvenser för
Postnord eftersom det är kostnadsbesparande och möjliggör effektiviseringar. De nya kraven kommer däremot inte att få några större
konsekvenser för vare sig konkurrerande postoperatörer eller Postoch telestyrelsen.
1

Utredningen har i konsekvensanalysen valt att utgå ifrån att Postnords lämnade uppgifter
avseende konsekvenserna för sin verksamhet och för miljön är de mest rättvisande.
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Konsekvenser för användare av brevtjänster
Högre kvalitet och ökad tillförlitlighet
Övernattbefordran med ett särskilt kvalitetskrav kommer inte
längre vara reglerat. Det finns därmed en risk för en försämrad
service för landets konsumenter, företag, myndigheter och andra
organisationer. Med dagens krav råder viss osäkerhet om brevet når
mottagaren påföljande dag eller inte, eftersom kravet endast innebär att 85 procent av breven ska komma fram övernatt. Sannolikheten att brevet kommer fram påföljande dag kan tyckas högre i
dag än vad som kommer att bli följden av utredningens förslag.
Samtidigt innebär förslaget en ökad tillförlitlighet då 95 procent av
breven ska ha levererats inom två dagar, vilket är positivt eftersom
många användare värdesätter att veta när brevet kommer fram (se
avsnitt 6.1.6). I och med den ökade digitaliseringen och utbyggnaden av bredband kommer snabb kommunikation i allt högre utsträckning ske via e-post framöver. Brevbefordran kommer att
användas när avsändaren vill kommunicera något viktigt och säkert.
Bättre framförhållning krävs för användning av returbrev
Ett borttagande av övernattkravet kommer att få konsekvenser för
returbrevsförsändelserna. Med dagens reglering är det som lägst
72 procents2 sannolikhet att ett returbrev som skickas med vändande
post når avsändaren inom två arbetsdagar och 94 procents3 sannolikhet inom sex arbetsdagar. Det under förutsättning att mottagaren
har hunnit få brevet utdelat till sig i så pass god tid att svarsbrevet
kan läggas på brevlådan samma dag innan sista tömningstid. Utanför tätort kan det redan i dag vara svårt eftersom brevbäraren på
vissa turer tömmer brevlådan på avgående post i samband med att
breven delas ut. Med utredningens förslag kommer det som lägst
vara 90 procents sannolikhet att returbrev som skickas med vändande post når mottagaren inom fyra arbetsdagar. Förslaget innebär
därmed att avsändarna kommer att bli tvungna att ha längre framförhållning då de vill ha ett skriftligt meddelande befordrat tur och
2

85 procent multiplicerat med 85 procent.
97 procent multiplicerat med 97 procent. Enligt dagens krav ska 97 procent av breven som
lämnas in för övernattbefordran ska delas ut inom tre arbetsdagar.
3
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retur. Förutom det extra planeringsarbete som krävs bedömer utredningen att konsekvenserna rent praktiskt inte blir så stora eftersom
avsändaren inte ens i dag kan räkna med att brevet når mottagaren
övernatt.
Marginella skillnader för brev som skickas regionalt
Enligt Postnord kommer operatören även i framtiden befordra
cirka 80 procent av volymerna övernatt även om kvalitetskravet på
övernattbefordran tas bort. Platser som ligger långt från avsändarorten och där flygtransport används i dag, kan få befordran över två
dagar. Som utredningen tidigare beskrivit i kapitel 8 uppskattar
Postnord att de kommer att befordra 90 till 100 procent övernatt
inom en och samma region. Skulle så bli fallet kommer konsekvenserna för till exempel samhällsviktig kommunikation att bli marginella eftersom 70 till 80 procent av denna sker regionalt, enligt
uppgifter från Postnord. Enligt operatörens tolkning finns samhällsviktig information främst inom kommuner, landsting och
högre utbildning, men även till viss del inom statsförvaltningen.
Volymer från hälso- och sjukvård och kommuner är oftast regional,
medan högre utbildning och statsförvaltning är mer centraliserad.
Brev från central statsförvaltning skickas främst av Transportstyrelsen, Skatteverket och Försäkringskassan. Dessa myndigheter
gör främst stora utskick som inte är tidskritiska och därför skickas
som B-post.
Den regionala övernattbefordran kommer dock inte vara reglerad utan kommer att bero helt på hur Postnord väljer att organisera
sin verksamhet. Det innebär att borttagandet av övernattkravet kan
komma att få konsekvenser för samhällsviktig service såsom
apotek, banker och kronofogdemyndigheten eftersom dessa myndigheter och företag i vissa fall har behov av snabb befordran, se
kapitel 6. Läkemedel som befordras som brev, fullmakter, delgivningsbeslut och annan tidskritisk information som måste befordras
fysiskt kan komma att levereras inom två dagar i stället för övernatt. Utredningen menar att det i praktiken kommer innebära en
liten skillnad för dessa aktörer jämfört med dagens reglering eftersom Postnord inte garanterar att försändelserna övernattbefordras.
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Osäkra konsekvenser för e-handeln
Förslaget kan få negativa konsekvenser för de e-handelsföretag
som använder sig av brevtjänster för leverans av varor och i dag ger
ett kundlöfte om övernattbefordran. Detta gäller inte minst i mer
glest befolkade delar av landet där förändringar i övernattkravet
sannolikt kommer att få större effekt. I dagsläget avtalar många ehandelsföretag bort leveransen och lämnar till kunden att välja hur
snabbt de vill att varan ska levereras. Kunden kan därmed själv välja
om den vill betala extra för att få varan snabbare än en normalleverans. I avsnitt 6.5.3 konstaterar utredningen att de flitigaste
e-handelskonsumenterna bor i de mer glesbefolkade delarna av
landet. Företagare som skickar varor med brev kommer inte längre
kunna ge dessa kunder samma snabba service till samma låga pris
om inte andra logistikföretag finns i området. Även om alternativ
finns kan de vara dyrare som till exempel Postnords övernattbefordrade expressbrev. Utredningen har dock visat att precision i leveranstidpunkt blir allt viktigare och i vissa fall mer betydelsefull än snabb
levererans. Förslaget om ett ökat kvalitetskrav kan därmed motverka de negativa konsekvenserna för e-handelsföretagen som uppstår på grund av den långsammare befordringshastigheten.
För paketleveranserna kommer förslaget inte att göra någon
skillnad eftersom det inte ens i dag finns något kvalitetskrav på
paketbefordran.
Marginella skillnader för småföretagare som kommunicerar
alltmer digitalt
Konsekvenserna för användare av brevtjänster har beskrivits ovan
och innefattar även små företag. Enligt redovisade undersökningar
skickar små företag oftare fakturor med post än stora företag.
Möjligheterna för små företag att ta betalt utvecklas emellertid hela
tiden (se 6.1.3) genom bland annat nya möjligheter till att använda
e-faktura och kortläsare som möjliggör kortbetalning på platser där
det finns mobiltäckning. Konsekvenserna av förslaget bedöms därför vara marginella med hänsyn till digitalisering, nya tjänster och
pågående bredbandsutbyggnad
Om småföretagare i glesbygd utan alternativ till Postnord skickar
varor med brev kan dessa komma att påverkas negativt i konkurrens-
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hänseende eftersom befordran kan komma att ta en dag längre.
Utredningens undersökningar visar dock att relativt få företag bedömer att krav på övernattbefordran är avgörande för verksamheten (se avsnitt 6.1.3). Det är viktigare att med säkerhet veta att
en försändelse kommer fram inom utlovad tid, till exempel två
dagar. Tidpunkter för insamling av post har också betydelse. Om
den senaste tömningen av brevlådan sker tidigt under dagen försvåras möjligheten till övernattbefordran. En övergång till tvådagarsbefordran behöver i sådana fall inte innebära en försämring
eftersom det skulle möjliggöra en senare inlämningstidpunkt och
större säkerhet avseende leveransdag.
Konsekvenser för den reglerade postoperatören
Kostnadsbesparingar på transporter
Förslaget innebär minskade kostnader för Postnord eftersom de
brev som i dag måste flygtransporteras för att uppnå övernattkravet
till största delen kommer att kunna transporteras med tåg i stället.
De regionala flygen mellan Gotland och Stockholm samt flyg mellan
Norra Norrland och Umeå kommer däremot att behöva finnas
kvar för att klara minst tvådagarsbefordran över hela landet.
Postnord beräknar att befintliga tågtransporter kan ersätta de
utbytbara flygtransporterna till cirka 80 procent och resterande
20 procent ersätts med biltransporter. Med den volymnedgång som
förväntas ske på grund av digitaliseringen gör Postnord bedömningen att det kommer att finnas ledig kapacitet i det nuvarande
transportsystemet på väg och järnväg. Om flyget kan avvecklas
finns därför goda möjligheter att fylla upp befintliga transporter
och bibehålla en god fyllnadsgrad utan att ny transportkapacitet
behöver tillsättas jämfört med i dag. Utredningen räknar därför
inte med några extra kostnader för tåg- och bilbefordran. Postnord
uppskattar merkostnaden för flygtransporter till 250–300 miljoner
kronor per år netto, det vill säga när tillkommande kostnader för en
avveckling av aktuella flygtransporter har lagts till.
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Små konsekvenser för operatörens effektivitet
Enligt Postnord kan viss annan påverkan på kostnaderna uppstå
genom att produktionen kan effektiviseras. Färre flöden medför
exempelvis färre överlämningspunkter där flödena möts. Postnord
får därmed en förbättrad förmåga att effektivisera och ändå leva
upp till kundernas förväntningar.
Postnord får med tvådagarsbefordran vidare en möjlighet att i
högre grad använda befintlig infrastruktur eftersom ett jämnare
flöde av post ska sorteras. Postnord ser dock inte att en övergång
till nationell tvådagarsbefordran och inomregional övernattbefordran kommer att förändra Postnords befintliga produktionsupplägg
med sortering under kvälls- och nattetid. Det blir således inga förändringar vad gäller arbetstidsrelaterade lönekostnader.
Operatören räknar inte heller med att övergången till tvådagarsbefordran kommer att leda till konsekvenser för antalet anställda.
Postnord förtydligar dock att de ständigt arbetar med effektiviseringar och rationaliseringar och ser därför kontinuerligt över och
anpassar sin organisation för att tillgodose kundernas efterfrågan.
Eftersom arbetstiderna inte kommer att förändras med en övergång
till tvådagarsbefordran räknar Postnord följaktligen inte heller med
förändrad sjukfrånvaro med anledning av en sådan förändring.
Små konsekvenser av ett kvalitetskrav på 95 procent
Redan i dag levererar Postnord brev med högre kvalitet än de föreskrivna 85 procenten vid övernattbefordran.4 Insamling och utdelning av brev sker varje arbetsdag fem dagar i veckan i enlighet med
postlagen och 2008 års postdirektiv. Enligt Postnord är det inte
lönsamt att ha insamlade brev lagrade och därmed finns det ett
incitament för företaget att dela ut brev så snabbt som möjligt.
Enligt uppgifter från Postnord har operatören befordrat i snitt
drygt 99 procent av de övernattbefordrade breven inom de två
påföljande arbetsdagarna under de senaste sex åren. Ett krav på att
95 procent av breven ska ha kommit fram inom två dagar bör därför inte inverka negativt på Postnord.
4

89,75 % av Postnords enstaka övernattbefordrade brevförsändelser 2015, enligt uppgifter
från Postnord.
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Konsekvenser i form av ökade informationsinsatser
Vid införandet av kravet kommer Postnord att behöva genomföra
en informationsinsats mot ombud, företag, myndigheter, övriga
organisationer och allmänheten i Sverige. En del insatser kommer
att kunna göras inom ramen för operatörens löpande informationsinsatser. Postnord har i dagsläget inte kunnat precisera den tillkommande kostnad utredningens förslag kommer att innebära med
mer än en uppskattning på ett antal miljoner kronor.
Vidare kan en stor del av brevlådorna behöva skyltas om. Informationen på brevlådorna byts regelbundet ut av Postnords brevbärare. Kostnaden för detta kan därför begränsas till enbart cirka
20 kronor per brevlåda, baserat på tidigare erfarenheter. Totalt sett
beräknar Postnord att en sådan informationsinsats kommer att
innebära en kostnad på ungefär en halv miljon kronor.
Ökade möjligheter för expresstjänst
Tvådagarsbefordran kan ge möjlighet för Postnord att erbjuda
tidigare utdelning och/eller senare insamling, vilket förmodligen
kan vara en fördel i konkurrenshänseende. Om standardtjänsten är
tvådagarsbefordran skulle möjligtvis fler användare vilja använda sig
av Postnords expresstjänst för brev.
Inga konsekvenser för gränsöverskridande postförsändelser
Vidare bedömer utredningen att en uttrycklig reglering av kvalitetsmått för gränsöverskridande postförsändelser inte bör innebära
några ytterligare konsekvenser för Postnord som redan i dag är
skyldig att följa och följer de kvalitetsnormer som följer av bilaga II
i 2008 års postdirektiv (se avsnitt 6.2.3).
Konsekvenser för konkurrerande postverksamhet
Förslaget kan eventuellt medföra att konkurrenter till Postnord
kan ges nya affärsmöjligheter genom att lokalt erbjuda en övernattjänst i de områden där Postnord väljer att endast ha tvådagarsbefordran alternativt sin expresstjänst. Förslaget kan vidare leda till
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att budfirmor och expressleverantörer kan få fler uppdrag i de fall
då övernattbefordran är nödvändig (se avsnitt 4.5).
Samtidigt har VTD framfört farhågor om att Postnords incitament att samdistribuera morgontidningar och post med dem kommer att försvinna. I de områden där Postnord är ensam distributör
kan dessutom efterfrågan på dagstidningar som skickas över landet
sjunka, om tidningen delas ut med en dags fördröjning.
Konsekvenser för reglerande myndighet
Post- och telestyrelsen kommer vid implementeringen att få en
något ökad administrativ börda då Postnords tillståndsvillkor behöver revideras. Tillståndsvillkoren revideras regelbundet och om
ändringarna görs vid en vanlig revidering gör utredningen bedömningen att arbetet inte kommer innebära några extra kostnader för
myndigheten. Den administrativa bördan bedöms därför inte öka i
framtiden med förslaget.
9.1.2

Konsekvenser av ett flexiblare pristak

Sammanfattningsvis gör utredningen bedömningen att den föreslagna pristakskonstruktionens påverkan på användare av posttjänster och konkurrenter kommer att vara begränsad. Det nya
pristaket kommer att leda till att Postnord ges möjlighet till en
prissättning som tar större hänsyn till förändrade kostnader till följd
av volymförändringar för de tjänster som omfattas av pristaket.
Förslaget skapar därigenom förutsättningar för en mer långsiktigt
hållbar reglering som ökar Postnords möjligheter att uppfylla statens uppsatta avkastningskrav. Nackdelen med det föreslagna pristaket är att det till sin konstruktion är något mer komplext än
dagens pristak, vilket sannolikt ökar den administrativa bördan för
både Postnord och Post- och telestyrelsen.
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Konsekvenser för användare av brevtjänster
Ringa konsekvenser för privatpersoner
Den föreslagna pristakskonstruktionen kan komma att innebära att
portot för enstaka inrikes brev höjs mer än vad som skulle ha varit
tillåtet med nuvarande pristak. Som utredningen har beskrivit i avsnitt 7.5.4 spenderade 17 procent av privatpersonerna 5 till 20 kronor
per år på brev och vykort, 20 procent 21 till 50 kronor, 38 procent
51–200 kronor och 24 procent mer än 200 kronor 2014.5 Utredningen kan av förklarliga skäl inte exakt ange vilken portohöjning
som det nya pristaket skulle kunna medföra men vill ändå ge läsaren några exempel på i vilken omfattning det nya pristaket kan påverka en privatpersons portoutgifter. Skulle pristaket medge en
höjning med 1 krona skulle konsekvensen för den grupp som lägger
51 till 200 kronor per år på brevporto (och därmed skickar 7 till
30 stycken 50 g brev) få en ökad årlig kostnadsökning med maximalt 30 kronor. Om en höjning i stället skulle medges med 5 kronor6 skulle samma grupp privatpersoner få en årlig kostnadsökning
för porto med 150 kronor. Utredningen gör bedömningen att konsekvenserna för privatpersoner med anledning av den föreslagna
pristakskonstruktionen kommer att bli ringa.
Oklara konsekvenser för småföretagare
I den undersökning som Post- och telestyrelsen har genomfört (se
avsnitt 6.1.3) har 6 procent av företagen med 0–9 anställda i glesbygd uppgett att de skickar brev varje dag, 46 procent en eller flera
gånger i veckan, 34 procent en eller flera gånger i månaden och
resterande mer sällan.
Utredningen har inte kännedom om hur många brev småföretagare skickar i genomsnitt per dag. För att ge en bild av vilka konsekvenser ett eventuellt ökat porto på grund av den föreslagna pris5

Post- och telestyrelsen, Befolkningens användning av posttjänster 2016, PTS-ER-2016:6.
Utredningen kan inte i dagsläget förutse hur stor prisförändring den föreslagna volymjusterande parametern kommer att kunna innebära eftersom det beror på de aktuella brevens
framtida volymnedgång och kostnadsutveckling. 5 kronor bedömer utredningen dock vara
väl tilltaget eftersom det föreslagna pristaket omfattar en tjänst med tvådagarsbefordran och ett
pris exklusive moms. Ett övernattbefordrat brev kostar i dag 7 kronor inklusive 25 procents
moms.
6
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takskonstruktionen skulle kunna få för de nämnda småföretagarna
kan utredningen endast göra några generella uppskattningar. Låt
säga att de 6 procent småföretagare, som i Post- och telestyrelsens
undersökning har angett att de skickar brev dagligen, i snitt skickar
1 brev om dagen, 5 arbetsdagar i veckan, 52 veckor om året. Det
skulle innebära att de skickar 260 stycken brev om året. Skulle det
frimärkta portot öka med 1 krona på grund av den nya pristakskonstruktionen skulle företagets kostnader öka med 260 kronor
vilket är ett relativt lågt belopp. Skulle portot däremot öka med
5 kronor och företaget skickar 260 stycken brev om året blir portokostnaden 1 300 kronor dyrare. Om företaget skickar så många
som 5 brev om dagen, 5 arbetsdagar i veckan, 52 veckor om året
och portopriset skulle öka med 5 kronor skulle det innebära en
ökad portokostnad med 6 500 kronor.
Mot bakgrund av den statliga bredbandsstrategin som utredningen har beskrivit i avsnitt 5.2 kommer fler och fler småföretagare i glesbebyggda områden ha möjlighet att kommunicera digitalt. En del av de brevförsändelser de skickar i dag kommer därmed
ersättas med e-post. Konsekvenserna för småföretagarna, i form av
eventuellt höjda portopriser på kvarvarande brevförsändelser, som
en följd av det föreslagna pristaket bedömer utredningen vara begränsade.
Att pristakets omfattning minskas från 500 g till 250 g tror
utredningen inte heller kommer få några avgörande konsekvenser
för småföretagarna. Utredningen stödjer antagandet på att det dels
är så pass låga volymer som 2 procent av totalt övernattbefordrade
brev som väger mellan 250–500 g. Dels att utredningen i avsnitt
6.1.3 har visat att prisutvecklingen på enstaka övernattbefordrade
brevtjänster med vikt på 500 g till 2 kg har följt de pristaksbelagda
viktklassernas prisutveckling.
Samhällsviktiga aktörer och större företag påverkas inte
För de samhällsviktiga aktörerna blir de ekonomiska konsekvenserna förmodligen ändå mindre eftersom de har större möjligheter
att förhandla om portopriserna (se avsnitt 4.3.2) och därmed inte
påverkas på samma sätt av pristaket.
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Konsekvenser för den reglerade postoperatören
Större möjligheter till kostnadstäckning
Utredningens föreslagna pristakskonstruktion möjliggör en prissättning som tar större hänsyn till ändrade kostnader till följd av
volymförändringar för de pristaksreglerade tjänsterna. Dels genom
att prisnivån ska justeras vid införandet av pristaket, dels genom att
den föreslagna pristakskonstruktionen kommer att ta hänsyn till den
förändrade kostnadsstrukturen vid volymförändringar. Införandet av
en volymjusterande parameter i pristakskonstruktionen tillåter postoperatören att kompensera för ökade kostnader när brevvolymerna
faller och ger en framtidssäker reglering. Samtidigt ökar den regulatoriska osäkerheten något för Postnord med det föreslagna treåriga
justeringsintervallet.
Ökade dokumentationskrav
Introduktionen av den något mer komplexa pristakskonstruktionen
medför högre dokumentationskrav för postoperatören. Dels kommer Postnord att behöva redogöra för hur företagets kostnader
ökar när volymerna minskar, dels för volymförändringen under
perioden. Utredningen bedömer att det är data som postoperatören
ändå kan förväntas ha tillgänglig för sin egen planering. Men det
föreslagna pristaket kan ändå komma att öka Postnords administrativa börda något.
Informationsinsatser kan ske inom ramen för verksamheten
Vidare kan Postnord behöva genomföra informationsinsatser till
användarna om portot höjs med anledning av ett ändrat pristak.
Dessa insatser bör dock Postnord kunna hantera inom den ordinarie verksamheten eftersom porton som omfattas av pristaket
även tidigare har ändrats med jämna mellanrum.
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Konsekvenser för konkurrerande postverksamhet
Med utgångspunkt i de synpunkter som Postnords konkurrenter
har framfört bedömer utredningen att den föreslagna pristaksändringen endast marginellt påverkar konkurrerande postverksamheter som enbart erbjuder enstaka övernattbefordrade brevtjänster.
Orsaken är att konkurrensen på marknaden för de enstaka brev
som omfattas av pristaket är begränsad. I och med att det föreslagna pristaket ger Postnord större möjligheter till kostnadstäckning och eventuell prishöjning ges även andra operatörer ett utrymme att höja sina priser.
Påverkan på konkurrerande verksamheter som erbjuder andra
posttjänster kan bli större om Postnord får möjlighet att sätta ett
högre pris än vad som är befogat av kostnadsutvecklingen. Så skulle
kunna bli fallet om Post- och telestyrelsen skulle misslyckas med
att bestämma utredningens föreslagna korrigeringsfaktor a till ett
rättvisande värde. Utredningen bedömer dock att risken är liten
eftersom myndigheten har kompetens inom området och dessutom
har väl utarbetade redskap för att följa Postnords kostnads- och
volymutveckling.
Konsekvenser för reglerande myndighet
Även om pristaket på övernattbefordrade brev tas bort så kommer
den reglerande myndigheten fortfarande att kunna kontrollera
tjänstens prissättning med stöd av prissättnings- och redovisningsreglerna i 3 kap. 2 § postlagen. Det innebär att prissättningen ska
vara kostnadsorienterad, icke-diskriminerande och öppen för insyn.
Engångsinsats vid beräkning av kostnadsbas
Införandet av en komplexare pristakskonstruktion ökar, allt annat
lika, den administrativa bördan för den reglerande myndigheten
genom ökade arbetsuppgifter. Utredningen föreslår att Post- och
telestyrelsen innan införandet av den nya pristaksbestämmelsen ska
få i uppdrag av regeringen att beräkna den kostnadsbas som ska
vara utgångspunkt för det nya pristaket. Denna beräkning behöver
beakta bland annat effekterna av den ändring i mervärdesskatte-
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lagen som träder i kraft den 1 april 2016 liksom de besparingar som
Postnord kan göra till följd av förslagen. Utredningen uppskattar
att förslaget skulle innebära cirka sex månaders heltidsarbete för en
ekonom. Denna kompetens finns redan i dag vid Post- och telestyrelsen.
Merarbete inom ramen för Post- och telestyrelsens tillsyn
Övervägande del av den dokumentation som krävs för uppdatering
av pristaket (det vill säga volymdata samt skattningar av α, relationen mellan volymförändringar och enhetskostnader) kommer Postoch telestyrelsen att behöva begära in från postoperatören. Inför
revideringarna av den volymjusterande parametern vart tredje år,
kommer tillsynsmyndigheten därmed att få en ökad arbetsbörda
genom att de kommer att behöva begära in och analysera volymoch kostnadsunderlag från Postnord. Utredningen uppskattar att
det kan innebära två månaders heltidsarbete för en ekonom och att
arbetet ryms inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet.

9.2

Konsekvenser för sysselsättning och offentlig
service i olika delar av landet

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för
hållbar regional tillväxt och utveckling i alla delar av landet. Regeringen har därför fattat beslut om Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Strategin ska
vara vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020. Enligt strategin har vissa
områden förutsättningar som gör det svårare för såväl offentliga
som kommersiella aktörer att bidra till en god tillgång till service.
En del av den service som avses är en god postservice.
Huvuddelen av dagens e-handlare och konsumenter berörs inte
av förslagen eftersom de främst skickar och tar emot paket och
förslagen endast omfattar befordran av brev upp till 2 kg med ett
pristak på brev upp till 250 g. I takt med att e-handeln växer kan
emellertid andelen varor som kan skickas som brev till mottagarens
postlåda öka. En dags längre befordran av brev skulle möjligtvis
riskera att få en negativ effekt på e-handelns utveckling och syssel225
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sättningsmöjligheter. Utifrån de undersökningar som har gjorts så
tycks dock e-handelskunderna vara nöjda även med något längre
befordringstid (se avsnitt 8.2.2).
Företags tillgång till snabb postservice över hela landet kommer
momentant att påverkas negativt. En stor del av framtidens kommunikation via brev kommer dock inom en snar framtid att ersättas
av andra kommunikationssätt som till exempel e-post. Enligt regeringens bredbandsstrategi bör 90 procent av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Den digitala
utbyggnaden och förutsättningarna för att kunna använda den digitala tekniken påverkar i hög grad konsekvenserna av ett borttaget
krav på övernattbefordran. Förutsättningarna för att kunna använda
bredband är avgörande av hur långt den digitala utbyggnaden har
nått och hur stor andel av företag och medborgare som har tillgång
till säkra uppkopplingar med en tillräcklig eller godtagbar hastighet.
I delar av landet är både förutsättningarna för telefoni och bredband fortfarande alltför bristfälliga för att helt kunna ersätta behovet
av fysisk post.

9.3

Kostnader för staten och förslag till finansiering

Utredningens förslag om att övernattbefordran avskaffas till förmån för tvådagarsbefordran, innebär i sig inte några kostnader för
staten. Post- och telestyrelsen kommer att behöva revidera tillståndsvillkoren som gäller för Postnord men detta bedöms kunna
genomföras inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet.
Förslaget till ett mer flexibelt pristak kan komma att innebära
att portot ökar något för enstaka brev upp till 250 g. Staten förhandlar dock om portopriserna och bedöms därmed inte påverkas
av att pristaket höjs. Dessutom förväntas antalet försändelser som
staten skickar minska med hänsyn till digitaliseringen. Utredningen
bedömer därför att den nya pristakskonstruktionen inte kommer
att leda till några ekonomiska konsekvenser för staten. Däremot
kommer Post- och telestyrelsen att få lägga ökade resurser på att
beräkna det mer komplicerade pristaket. Tillsynen av postmarknaden finansieras med avgifter som tas ut med stöd av 4 kap. 21 §
postlagen. Utredningen bedömer att de nya uppgifterna i huvudsak
kan hanteras inom ramen för den nuvarande avgiftsfinansieringen.
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Samhällsekonomiska konsekvenser

Utredningens förslag syftar till att skapa bättre förutsättningar för
Postnord att effektivt tillhandahålla och upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten i dag och i framtiden utan att staten ska
behöva finansiera hela eller delar av den. För att det ska vara möjligt
måste det regelverk som infördes på 1990-talet anpassas till dagens
och framtidens kommunikationsmönster. I annat fall kommer
användarna och i förlängningen staten vara tvungna att bekosta en
service som inte efterfrågas av flertalet användare och därmed bli
samhällsekonomiskt olönsam.
En tvådagarsbefordran och ett pristak som tar hänsyn till volymnedgången på brev bidrar till att Postnord även i framtiden kommer
att kunna tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten utan
att staten behöver subventionera den. Genom att brev tillåts befordras under högst två dagar i stället för övernatt beräknar utredningen, baserat på Postnords uppgifter, att företagets kostnader
totalt kommer att minska med 250–300 miljoner kronor per år
netto (sparade kostnader på flygtransporter och ökade kostnader
för informationsinsatser). Dessa kostnader måste ställas mot användarnas behov av att kunna skicka brev övernatt i dag och i
framtiden. Utredningen har inte kunnat finna att ett borttagande av
övernattkravet skulle få så allvarliga konsekvenser för användarna
att kostnaderna för att upprätthålla tjänsten kan anses vara proportionerliga. Särskilt inte med tanke på att kostnaden för att
övernattbefordra ett brev kommer att öka i takt med att brevvolymerna går ned.
Förslaget möjliggör också för Postnord att effektivisera sin
brevproduktion eftersom färre flöden innebär färre överlämningspunkter där flödena möts. Det minskar i sin tur risken för förseningar och därmed extra kostnader för samhället. Samhällsviktig
och annan kommunikation riskerar att komma fram en dag senare
än i dag. Samtidigt väntas en allt större del av den samhällsviktiga
informationen att skickas digitalt i framtiden (se avsnitt 5.2).
Vidare försämras möjligheterna för snabba leveranser för de
e-handelsföretag som skickar varor i brev. Utredningen bedömer
att den eventuella konkurrensnackdel som detta kan medföra vägs
upp av en ökad säkerhet om när brevet verkligen kommer fram
vilket är positivt för e-handeln och samhället i stort. Bortsett från
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digitaliseringens påverkan, har utredningen inte fått några indikationer på att brevvolymerna kommer att sjunka med anledning av
förslaget på tvådagarsbefordran.
Utredningen ser inte någon anledning att anta att minskad omfattning av pristaket från 500 g till 250 g ska leda till ett minskat
tjänsteutbud. Snarare kommer den ökade flexibiliteten i prissättningen öka hållbarheten för den samhällsomfattande posttjänsten
och därmed främja ett fortsatt brett utbud av posttjänster.
9.4.1

Effekter på miljön

I dag transporteras 22 procent av de inrikes adresserade försändelserna med flyg. För att klara av att upprätthålla övernattbefordran
av inrikes brev i hela landet är flygtransporter nödvändiga. Enligt
Postnord uppgår de årliga koldioxidutsläppen från de postflyg som
kan ersättas med tåg- och biltransporter till cirka 7 500 ton brutto.
Så stora utsläpp från flyg motsvarar en klimateffekt som är cirka
dubbelt så stor, detta på grund av andra utsläpp än koldioxid, som
ger en ökad klimateffekt på hög höjd. Om postflygen skulle ersättas av den tågtrafik som redan i dag befordrar brev över landet
skulle klimatpåverkan vid transporten av de tidigare flygtransporterade breven i princip reduceras till noll. Tågtrafiken i Sverige
är i stort sett elektrifierad och svensk elproduktion är i det närmaste fossilfri. Enligt uppgift från Postnord kommer cirka 80 procent av den post som flygs med de utbytbara flygtransporterna att
transporteras med tåg medan resterande kommer att transporteras
på väg. Postnord räknar med att dagens posttåg har kapacitet att ta
den del som i dag måste transporteras med flyg utan att ytterligare
tåg måste köras. Det innebär att även miljöeffekter som det buller
som flyget orsakar skulle minska liksom den energi som krävs för
uppbyggnad, drift och underhåll av postflyget. Ytterligare en fördel
för miljön är att bränslet för flyg produceras långt bort medan el till
svensk järnväg produceras närmare där den brukas och bygger på
mindre andel fossila bränslen.
Postnord uppskattar att resterande 20 procent brev, som i dag
måste flygtransporteras för att uppnå kravet på övernattbefordran,
kommer att kunna transporteras i befintliga bilar vid tvådagarsbefordran. Förväntade fortsatta volymminskningar av brev medför
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att transportkapacitet på väg kommer att kunna frigöras och att
breven därmed kan transporteras med befintliga resurser. Utredningens förslag kommer därmed inte innebära ökade koldioxidutsläpp på grund av ökade biltransporter.
Den konsekvens för miljön som utredningen i dagsläget inte
kan förutse är hur stor del av dagens övernattbefordrade brev som
kommer att skickas som expressbrev om övernattkravet tas bort.
Utredningen bedömer att det skulle röra sig om en närmast försumbar andel eftersom priset på Postnords expressbrev är relativt
högt och behovet av övernattbefordran för brev minskar. En kvalificerat antagande är därför att miljöpåverkan blir obetydlig till följd
av att övernattbefordrade brev i några fall ersätts av expressbrev.
9.4.2

Möjligheter till samdistribution

Ett borttaget krav på övernattbefordran kan få konsekvensen att
prenumeranterna på fysiska dagstidningar blir färre. Det skulle
orsakas av att de dagstidningar som befordras över landet och som
på landsbygden distribueras av Postnord kan komma att delas ut
inom två vardagar i stället för en dag. Möjligheten att samdistribuera dagstidningar med adresserade postförsändelser ökar däremot med förslaget om utgångspunkten är att breven ska delas ut
under tidig morgon tillsammans med tidningen.
Postnord har dock uppgett till utredningen att operatören inte
planerar att införa en tidig utdelningstidpunkt eftersom en sådan
skulle vara oförenlig med den integrerade produktionsmodell som
Postnord nu implementerar. Om Postnord skulle behöva dela ut
brev och tidningar under natt/tidig morgon skulle operatören ändå
tvingas distribuera andra tjänster, såsom paket och värde, vid en
senare tidpunkt på dagen. Det beror på att dessa tjänster kräver en
fysisk kvittens som kan vara svår att få från mottagaren tidigt på
morgonen. Följden skulle bli att Postnord skulle behöva hantera
två distributionsflöden vilket skulle öka företagets kostnader,
miljöbelastningen och innebära sämre arbetsvillkor för brevbärarna.
Post- och telestyrelsen har den 17 december 2015 fått ett regeringsuppdrag att kartlägga förutsättningarna inom det postala regelverket för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution
av post och tidningar där även aktörer som är fristående från
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Postnord ges möjlighet att delta. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 mars 2016 och utredningen har därmed inte möjlighet att
redovisa Post- och telestyrelsens slutsatser i detta delbetänkande.

9.5

Postverksamhet i krig

Utredningen ska enligt kommittédirektivet redovisa om förslagen
påverkar möjligheterna att genomföra den verksamhet som regleras
i 4 kap. 9 § postlagen och 13 § postförordningen. Nämnda reglering
innebär ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter
om postverksamhet med mera som behövs med hänsyn till landets
försvar eller säkerhet i övrigt när Sverige är i krig eller krigsfara.
Vidare har Post- och telestyrelsen bemyndigande att meddela föreskrifter om planering och andra åtgärder för totalförsvarets behov
av postkommunikationer.
Utredningens förslag om att det ska införas en standardtjänst
som innebär att brev delas ut senast två dagar efter att det har
postats, kan marginellt komma att påverka totalförsvarets behov av
postkommunikationer under krig eller krigsfara. Brev som i dag
befordras övernatt kan då komma att befordras under två dagar.

9.6

Övrigt

I ovanstående avsnitt har utredningen beskrivit konsekvenserna av
förslagen i delbetänkandet. Utredningen bedömer att förslagen inte
får några negativa konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för jämställdheten mellan män och kvinnor eller för
det kommunala självstyret. Utredningen har därför inte redovisat
någon detaljerad bedömning avseende dessa aspekter.
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Kommittédirektiv 2015:87

En översyn av postlagstiftningen
i ett digitaliserat samhälle
Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015
Sammanfattning
En särskild utredare ska se över postlagstiftningen för att bedöma
om den motsvarar rådande och framtida behov i ett digitaliserat samhälle och utifrån detta föreslå förändringar.
Utredaren ska bl.a.
 kartlägga postmarknadens utveckling och göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden, analysera konkurrenssituationen på postmarknaden samt hur postlagstiftningen påverkar
andra marknaders funktionssätt,
 analysera och bedöma om den nuvarande postlagstiftningen motsvarar rådande och framtida behov och föreslå förändringar i den
nuvarande postlagstiftningen som är möjliga inom ramen för tredje
postdirektivet med utgångspunkt från bl.a. en samhällsekonomisk
analys,
 analysera behovet av postförordningens (2010:1049) reglering av
övernattbefordran (6 §) och prisreglering (9 §) och föreslå förändringar, och
 utifrån sina slutsatser av uppdraget att se över postlagstiftningen
analysera behovet av och föreslå förändringar av postdirektivet.
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Uppdraget om postförordningens (2010:1049) krav när det gäller
övernattbefordran och prisreglering av enstaka övernattbefordrade
frimärkta brev ska redovisas senast den 30 november 2015. Resterande delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2016.
Uppdraget att se över postlagstiftningen
Digitaliseringen av samhället har inneburit förändrade kommunikationsmönster. Postmarknaderna har under hela 2000-talet, både i
Sverige och i övriga Europa, karaktäriserats av kontinuerligt sjunkande brevvolymer. I Sverige har brevvolymerna minskat med närmare 29 procent sedan millennieskiftet. Under 2014 delades drygt
2 433 miljoner brev (upp till 2 kg) ut i Sverige och minskningen under
2014 var 4,4 procent. Samtidigt har olika former av elektronisk
kommunikation och paketförsändelser ökat. De ökade paketflödena
väger inte upp de minskade brevflödena. Mellan 2010 och 2013 minskade brevvolymerna med 11 procent från 2 875 miljoner till 2 545
miljoner medan paketförsändelserna ökade 23 procent från 67 miljoner till 82 miljoner. Trots att olika former av elektronisk kommunikation har förändrat konsumtionen av information är en väl
fungerande postmarknad i hela Sverige viktig för både privatpersoner, företag och samhället i stort. Enligt regeringen ska postservicen i
så stor utsträckning som möjligt tillgodose behoven hos alla hushåll och företag. Postmarknaden är en marknad i förändring och
regeringen ser ett behov av att säkerställa att postlagstiftningen är
ändamålsenlig i dagens digitaliserade samhälle och för framtiden.
Postmarknaden påverkas även av EU-reglering inom mervärdeskattelagstiftningen, rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.
Mot den bakgrunden och för att säkerställa att det fortsatt kommer finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov, motiveras en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.
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Motsvarar postlagstiftningen de rådande och framtida behoven
i ett digitaliserat samhälle?
Samhällsutvecklingen medför förändrade krav och förväntningar på
postmarknadens aktörer och på postlagstiftningen. Det sker till
exempel en kraftig tillväxt inom e-handelsmarknaden vilket genererar ökande volymer av paket och tyngre brevförsändelser. Kraven
och förväntningarna kan skilja sig markant åt beroende på geografisk region och mellan stad, tätort, landsbygd respektive glesbygd. Den samhällsomfattande posttjänsten beskrivs i postlagen
(2010:1045) och i postförordningen (2010: 1049) och innebär att
det ska finnas en posttjänst i hela landet som är av god kvalitet och
som innebär att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg. Det ska förekomma minst en insamling och en utdelning varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan,
om inte omständigheter eller geografiska förhållanden utgör skäl
för undantag. Vidare ska expeditions- och inlämningsställena ligga så
tätt att användarnas behov beaktas. De krav på befordringstider
som har meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska efterlevas. Det ska vidare finnas möjlighet att
försäkra postförsändelser och att få kvitto från mottagaren på att
en postförsändelse har tagits emot. Enstaka postförsändelser ska
befordras till enhetliga priser och villkoren för tjänsten ska vara
allmänt tillgängliga. Befordringstiderna regleras i postförordningen
(2010:1049) genom att krav på andelen övernattbefordrade brev
anges. Därutöver har regeringen bemyndigat Post- och telestyrelsen att meddela närmare föreskrifter om befordringstiderna.
På postområdet finns inom EU det s.k. postdirektivet, som varit
föremål för översyn två gånger då det ändrats genom ytterligare
direktiv. Omfattningen och kvaliteten på den samhällsomfattande
posttjänsten härrör från det första direktivet, Europaparlamentets
och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för
posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Omfattningen och kvaliteten har inte ändrats genom det andra direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den
10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka
konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen eller genom det
tredje direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG
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av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande
fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för
posttjänster. Direktiven ger medlemstaterna vissa möjligheter att
anpassa den nationella postlagstiftningen efter nationella behov.
Enligt minimikravet i artikel 3 ska t.ex. den samhällsomfattande
posttjänsten omfatta postförsändelser som väger högst 2 kg och
paket upp till 10 kg. Det finns dock en möjlighet att höja viktgränsen till 20 kg, vilket har gjorts i Sverige.
Digitaliseringens utveckling och påverkan på samhället innebär
bl.a. förändrade kommunikationsmönster. Regeringen anser att det
behöver göras en bedömning av om postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle motsvarar rådande och framtida behov på nationell
nivå såväl som i olika delar av landet.
Det finns ett behov av att analysera marknadssituationen på
nationell nivå såväl som i olika delar av landet och möjligheterna
för konkurrerande företag att träda in och uthålligt verka på marknaden. Samtidigt bör behovet av prisregleringen ses över inom ramen
för en övergripande samhällsekonomisk analys som även innefattar
utvecklingen inom elektroniska kommunikationer och e-handel.
Frågan om samdistribution av post och tidningar har diskuterats. Frågan behöver utredas närmare för att klargöra effekterna av
samdistribution av post och tidningar och hur det skulle påverka
möjligheterna för marknadstillträde och effektiv konkurrens samt
hur samdistribution av post och tidningar skulle kunna genomföras.
Utredaren ska därför göra följande:
 Kartlägga postmarknaden, dess aktörer och utveckling i fråga om
marknadsandelar, tjänster, priser, volymer, geografiska förhållanden och förutsättningar samt analysera och kartlägga samhällsviktiga aktörers beroende av post. Beskrivningen ska även
innefatta en bedömning av den troliga framtidsutvecklingen på
nationell nivå såväl som i olika delar av Sverige. I beskrivningen
ska det också ingå en sammanfattning av den pågående utvecklingen inom EU.
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 Göra en samhällsekonomisk analys av postmarknaden och digitaliseringens effekter på den. I samband med detta bör effekterna med avseende på prisnivåer, tillgänglighet, servicenivå och
tillträdet av nya företag på marknaden analyseras. Utredaren ska
bl.a. analysera hur konkurrenssituationen på olika delmarknader
inom postområdet ser ut med dagens regler och hur möjligheterna för marknadstillträde och effektiv konkurrens skulle påverkas av förslagen. Förekommande skillnader i geografiska förhållanden och förutsättningar i olika delar av landet ska uppmärksammas. Utifrån den samhällsekonomiska analysen ska utredaren utreda eventuella brister i nuvarande lagstiftning som
hindrar marknadens utveckling. Situationen i olika delar av landet
ska uppmärksammas i analysen.
 Med utgångspunkt i kartläggningen av postmarknadens utveckling analysera hur postlagstiftningen och det offentliga åtagandet påverkar andra marknaders funktionssätt. Förekomsten av
offentligt subventionerad distribution för distanshandelsföretag
ska kartläggas och de samhällsekonomiska kostnaderna av eventuella snedvridningar diskuteras.
 Analysera och bedöma om den nuvarande postlagstiftningen
motsvarar de rådande och de framtida behoven i ett digitaliserat
samhälle och utifrån detta föreslå förändringar av den. Utredaren
ska särskilt analysera och bedöma behovet och efterfrågan av
posttjänster i olika delar av landet, postväsendets roll när det
gäller statliga insatser för att trygga glesbygdsservice samt utreda effekterna av samdistribution av post och tidningar och hur
det skulle påverka möjligheterna för marknadstillträde och effektiv konkurrens.
 Om det bedöms som motiverat lämna förslag om förändringar i
den nuvarande postlagstiftningen som är möjliga inom ramen för
postdirektivet och som är kostnadseffektiva.
 Utarbeta nödvändiga författningsförslag.
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Finns det fortfarande behov av övernattbefordran
inom den samhällsomfattande posttjänsten?
Enligt 6 § postförordningen (2010:1049) ska den samhällsomfattande posttjänsten uppfylla kravet att minst 85 procent av de brev
som lämnats in för övernattbefordran före angiven sista inlämningstid ska ha delas ut inom landet påföljande arbetsdag, oavsett
var i landet de har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha
delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. Dessa bestämmelser har
ytterst sin grund i den basnivå som krävs för gränsöverskridande
post enligt bilaga II till EU:s tredje postdirektiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av
gemenskapens inre marknad för posttjänster. Den nivån sattes redan
vid införandet av det första direktivet 1997. I samband med de överväganden som gjordes år 2010 inför införlivandet av bestämmelserna
i det tredje postdirektivet slog regeringen fast att den aktuella nivån
skulle fortsätta gälla tills vidare och att det inte då fanns skäl att
ändra omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten (prop.
2009/10:216 Ny postlag).
Med bakgrund av de senaste årens snabba utveckling av elektroniska kommunikationsalternativ i stället för fysiska brev bör behovet
av övernattbefordran av brev som en grundtjänst i den samhällsomfattande posttjänsten utredas.
Utredaren ska därför göra följande:
 Bedöma behovet av övernattbefordran av brev som en del av den
samhällsomfattande posttjänsten och särskilt analysera och bedöma behovet av posttjänster i olika typer av gles- och landsbygder.
 Identifiera vilka grupper i samhället som har behov av att övernattbefordran av brev ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.
 Beskriva konsekvenserna av en eventuell avveckling av övernattbefordran av brev som en del av den samhällsomfattande posttjänsten, särskilt i förhållande till prisregleringen av enstaka inrikes övernattbefordrade postförsändelser, och föreslå hur en
alternativ posttjänst tillhandahållen på marknadsmässiga villkor
för övernattbefordrad post skulle kunna se och hur basnivån för
den gränsöverskridande posten ska kunna upprätthållas. Utredaren
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ska i analysen väga in att det finns olika förutsättningarna i olika
delar av landet.
 Utarbeta nödvändiga författningsförslag.
I denna del ska uppdraget redovisas i ett delbetänkande senast den
30 november 2015.
Finns det fortfarande behov av ett pristak?
Enligt 9 § postförordningen (2010:1049) föreskrivs att den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst inte får höja normalportot per kalenderår för inrikes befordran av enstaka inrikes övernattbefordrade postförsändelser som väger upp till 500 gram mer
än förändringen i konsumentprisindex. Denna form av pristak
infördes 1998 i dåvarande postförordning (1993:1709) för att skydda
konsumenter, främst de grupper som inte har något alternativ till
Posten AB, mot allt för kraftiga prishöjningar (prop. 1997/98:127
Statens ansvar på postområdet). Syftet med att införa pristaket var
då också att enligt Post- och kassaserviceutredningens slutbetänkande Postmarknad i förändring (SOU 2005:5) motverka korssubventionering av andra konkurrensutsatta posttjänster. Samtidigt
ska Posten AB ges utrymme att ta ut ett pris som motsvarar kostnaderna för tjänsten. I ovannämnda slutbetänkande föreslogs att
postförordningens pristak skulle tas bort. Som skäl angavs bl.a. att
skyddsbehovet för de då utpekade grupperna inte var tillräckligt
stort för att motivera en pristaksreglering. Enligt de avvägningar
som gjordes i utredningen var dessutom regler om ökat skydd mot
otydlig prissättning och diskriminering vid prissättning av en samhällsomfattande posttjänst ett bättre sätt att motverka korssubventionering av konkurrensutsatta posttjänster än ett pristak. Ingen
ändring av pristaket gjordes i den nya postförordningen (2010:1049)
men regler om att prissättningen av samhällsomfattande posttjänster
bl.a. ska vara öppen för insyn och icke-diskriminerande infördes.
Det bör åter utredas om pristaksregleringen fortfarande behövs.
Utredaren ska därför
 utreda den nuvarande prisregleringen enligt postförordningens
(2010:1049) och då särskilt analysera effekterna av prisregleringen,
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 undersöka om det fortfarande finns grupper i samhället som
inte har något alternativ till PostNord AB och därmed behöver
skyddas av ett pristak och om så är fallet föreslå en ändamålsenlig konstruktion av ett sådant pristak,
 beskriva konsekvenserna av en eventuell avveckling av pristaket,
 analysera marknadssituationen och möjligheterna för konkurrerande företag att träda in och uthålligt verka på marknaden, och
 utarbeta nödvändiga författningsförslag.
I denna del ska uppdraget redovisas i ett delbetänkande senast den
30 november 2015.
Uppdraget att föreslå förändringar av postdirektivet
I slutet av 1990-talet kom det första liberaliseringsdirektivet på postområdet, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den
15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Det ursprungliga direktivet har sedan ändrats
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den
10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka
konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008
om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster.
Parallellt med liberaliseringen av EU:s postmarknader, som bl.a.
postdirektivet drivit fram, har digitaliseringen av såväl det svenska
som andra samhällen inneburit förändrade kommunikationsmönster.
EU:s postmarknader har under hela 2000-talet, i olika utsträckning,
karaktäriserats av kontinuerligt sjunkande brevvolymer. Såväl medlemstater, kommissionen, olika samarbetsorgan, intresseorganisationer och aktörer på postmarknaden har väckt frågan om förändringar av tredje postdirektivet.
Utredaren ska därför
 utifrån sina slutsatser av uppdraget att se över postlagstiftningen
analysera behovet av och föreslå förändringar av postdirektivet.
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Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska utifrån de regler som föreslås lämna en redovisning
av de konsekvenser och kostnader som uppstår för enskilda, för
företag och för staten. Om förslagen innebär ökade kostnader eller
minskade intäkter för staten ska förslag till finansiering lämnas.
Utredningen ska redovisa om förslagen påverkar möjligheterna att
genomföra den verksamhet som regleras i 4 kap. 9 § postlagen och
13 § postförordningen. Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt 14–15 a §§ i kommittéförordningen (1998:1474).
Samråd och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete samråda med berörda myndigheter, organisationer, företag och pågående utredningar som har relevans för
utredningsuppdraget.
Uppdraget om postförordningens (2010:1049) krav när det gäller
övernattbefordran och prisreglering av enstaka övernattbefordrade
postförsändelser ska redovisas i ett delbetänkande senast den
30 november 2015. Resterande delar av uppdraget ska redovisas i
ett slutbetänkande senast den 31 maj 2016.
(Näringsdepartementet)
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Kommittédirektiv 2015:124

Tilläggsdirektiv till
Utredningen om en översyn av postlagstiftningen
i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 13 augusti 2015 kommittédirektiv om en
översyn av postlagstiftningen (dir. 2015:87). En särskild utredare
ska se över postlagstiftningen för att bedöma om den motsvarar
rådande och framtida behov i ett digitaliserat samhälle och utifrån
detta föreslå förändringar. Enligt utredningens direktiv skulle uppdragen redovisas senast den 30 november 2015 (övernattbefordran
och prisreglering) respektive den 31 maj 2016.
Utredningstiden förlängs. Uppdragen ska i stället redovisas senast
den 31 mars 2016 (övernattbefordran och prisreglering) respektive
den 31 augusti 2016.
(Näringsdepartementet)
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Finland
Den finska postlagstiftningen (postlagen 415/2011) som trädde
i kraft den 1 juni 2011 baseras på postdirektivet. De samhällsomfattande posttjänsterna i Finland har begränsats till ett permanent
utbud av tjänster som avser följande postförsändelser:
 enstaka kontantbetalda brevförsändelser som väger högst 2 kg
 inrikes brevförsändelser som är avsedda att delas ut den andra
vardagen räknat från inlämningsdagen (D+2) och som kvalitetsnormen enligt 19 § i postlagen för samhällsomfattande tjänster
tillämpas på
 enstaka kontantbetalda postpaket som väger högst 10 kg
 postförsändelser som väger högst 20 kg som ankommer till
landet
 rekommenderade och försäkrade postförsändelser som avses i
1 och 2 punkten
Postoperatören Itella Posti Oy (Posti) är utsedd att tillhandahålla
samhällsomfattande posttjänster i Finland och finansiering sker
med hjälp av tjänsternas avkastning. Brevförsändelser som ingår i
de samhällsomfattande tjänsterna ska samlas in och delas ut åtminstone en gång per dag fem vardagar i veckan, med undantag av
helgdagar som infaller under veckan. Enligt 15 § 2 stycket postlagen ingår både inrikestjänster och utrikestjänster i de samhällsomfattande tjänsterna.
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Kvalitetskrav för posttjänster i Finland
Kvalitetskraven för ett standardbrev inom de samhällsomfattande
posttjänsterna, det vill säga ett så kallat andraklass brev, bestäms av
19 § första stycket postlagen. Inrikes brevförsändelser som ingår i
de samhällsomfattande tjänsterna, och som har lämnats in för utdelning den andra vardagen räknat från inlämningsdagen, ska delas
ut så att minst 95 procent av försändelserna är framme senast andra
vardagen räknat från inlämningsdagen (D+2)och minst 98 procent
senast tredje vardagen (D+3). Inrikes brevförsändelser som ingår i
de samhällsomfattande tjänsterna, och som har lämnats in för utdelning den vardag som följer på inlämningsdagen, ska delas ut så
att minst 80 procent av försändelserna är framme senast den vardag
som följer på inlämningsdagen (D+1).
Enligt 19 § andra stycket postlagen ska gränsöverskridande post
inom Europeiska unionen delas ut så att minst 85 procent av försändelserna är framme den tredje dagen räknat från inlämningsdagen
(D+3) och 97 procent av försändelserna är framme den femte dagen
räknat från inlämningsdagen (D+5). Den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska iaktta unionens interna kvalitetsnormer
för gränsöverskridande post både i fråga om hela unionens post och i
fråga om posten mellan två av unionens medlemsstater.
Mätning och rapportering av befordringstider
Varje postföretag ska årligen publicera uppgifter om tjänsternas
kvalitet, enligt 8 kap. 42 § postlagen. Den undersökning som mäter
hur den föreskrivna kvalitetsnormen uppfylls ska utföras av ett
organ som är oberoende av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Uppgifterna och undersökningen ska skickas till
Kommunikationsverket för kännedom. Kommunikationsverket ska
i sin tur varje år publicera en berättelse över hur kvalitetsnormerna i
19 § postlagen har iakttagits (12 kap. 67 § postlagen).
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Norge
I Norges postlag1 definieras de samhällsomfattande posttjänsterna
som landsomfattande eller regionalt begränsad förmedling av:
 brevförsändelser, inklusive brevsändningar, som väger högst
2 kg
 prenumererade tidningar och tidskrifter som väger högst 2 kg
 postpaket som väger högst 20 kg
 rekommenderade postförsändelser och värdepost upp till 2 kg
 inrikes förmedling av postförsändelser till och från utlandet
 avgiftsfri förmedling av ytterligare specificerade posttjänster för
blinda, synskadade, krigsfångar och civila internerade
 rekommenderade och försäkrade försändelser
Förmedling definieras som insamling, sortering, transport och/eller
utdelning. Till de samhällsomfattande tjänsterna ska höra minst en
insamling och en utdelning fem dagar i veckan till varje juridisk
eller fysisk persons verksamhetsställe eller permanentboende. Utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten i
Norge är Posten Norge AS. Den del av den norska samhällsomfattande posttjänsten som går med förlust finansieras med hjälp av
ett årligt stadsbidrag.
Kvalitetskrav för posttjänster i Norge
I Posten Norges tillståndsvillkor2 anges mer detaljerade bestämmelser om leveranssäkerheten för försändelserna. Minst 85 procent
av de inrikes brevförsändelserna ska levereras påföljande arbetsdag
(D+1), medan minst 97 procent ska vara framme inom de tre påföljande arbetsdagarna. Kravet gäller för ett genomsnitt av försändelserna varje kvartal.

1
2

Lov om posttjenester (postloven) LOV-2015-09-04-91.
Konsesjon til Posten Norge AS, 1.januar 2013 til og med 31.desember 2016.
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Minst 85 procent av inrikes befordrade oprioriterade brev och
paket ska vara framme inom fyra dagar efter inlämning (D+4),
medan minst 97 procent ska vara framme inom sex dagar. Kravet
gäller för ett genomsnitt för varje kvartal.
För försändelser till och från länder inom EES gäller att minst
85 procent av inlämnade försändelser ska delas ut inom tre arbetsdagar efter inlämning (D+3), medan minst 97 procent ska vara
framme inom fem arbetsdagar (D+5). Kravet avser genomsnittet
för varje halvår. Försändelser som inkommer från utlandet till
Norge ska förmedlas inom samma tidsfrister som motsvarande inrikes försändelser. Detsamma gäller för inrikes befordran av försändelser till utlandet. Tillsynsmyndigheten, Post- og teletilsynet,
kan ge dispens från kraven i särskilda fall.
Mätning och rapportering av befordringstider
Posten Norge är skyldig att utföra objektiva mätningar för att visa
att de uppfyller kvalitetsnormerna. Mätningar för prioriterad post
ska utföras i enlighet med gällande CEN-standarder. Det gäller
dock inte sändningar med förhandlade villkor. Operatören ska
rapportera mätresultat inklusive statistisk osäkerhet till Post- og
teletilsynet med kopia till ministeriet. Rapporteringen för mätningen av inrikes försändelser ska ske varje kvartal i slutet av
följande månad och för gränsöverskridande transporter till/från
EES i slutet av den tredje månaden efter varje halvår. I det fall
kraven inte uppfylls ska en förklaring bifogas i rapporten. Kvartalsrapportens förteckning över kvalitetsmätningar för de tjänster för
vilka monopol fortfarande råder ska vara offentliga. Posten Norge
betalar kostnaden för mätningarna.
Posten Norge ska rapportera om eventuella förseningar avseende brevsändningar i en särskild rapport. Den ska bland annat
beskriva antalet försenade dagar på olika typer av försändelser och
orsaken till förseningarna. Post- og teletilsynet kan ställa krav på
hur mätningarna utförs och vem som ska utföra dem.
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Danmark
Till de samhällsomfattande tjänsterna hör enligt Post Danmarks
tillståndsvillkor3 befordran av:
 adresserade brevförsändelser, inklusive brevsändningar, som
väger högst två kg
 tidningar som utkommer varje dag, en gång i veckan eller en
gång i månaden, tidskrifter, kataloger och broschyrer och andra
adresserade enhetliga trycksaker som väger högst två kg
 adresserade postpaket, inklusive paketsändningar, som väger
högst 20 kg
 blindskriftsförsändelser på upp till 7 kg
 rekommenderade försändeler som väger högst 2 kg och försäkrade försändelser på upp till 20 kg
Postoperatören Post Danmark är utsedd tillhandahållare av den
samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och finansiering sker
med hjälp av tjänsternas avkastning. Till skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster hör insamling, sortering, transport och utdelning av försändelser. Försändelser som ingår i de
samhällsomfattande tjänsterna ska delas ut minst en gång per dag
sex dagar i veckan förutom undantagna dagar.
Enligt punkt 2 i Post Danmarks tillståndsvillkor ingår både
befordran av inrikes och utrikes försändelser i de samhällsomfattande tjänsterna.
Kvalitetskrav för posttjänster i Danmark
För Post Danmarks tjänst A-brev är servicekravet utdelning påföljande arbetsdag (D+1). Från den 1 juni 2014 har dock operatören möjlighet att införa en reducerad utdelningsvecka, av vilken
följer att de A-brev som är adresserade till privatpersoner och till
fritidshus och som har lämnats in för befordran av Post Danmark
en lördag eller söndag ska delas ut nästföljande tisdag. För B-brev
3

Individuel tilladelse til PostDanmark A/S, 27 februari 2014.
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är servicekravet att breven ska delas ut inom fyra dagar efter
inlämningsdagen (D+4). För tjänsten C-brev bestämmer Post
Danmark själv servicekraven.
Det danska kvalitetskavet för inrikes A-brev, B-brev, C-brev
och adresserade paket innebär att 93 procent av dessa ska ha
befordrats i överensstämmelse med respektive brevtyps servicekrav.
Om inte Post Danmark i den årliga redovisningen lever upp till
kvalitetskravet på 93 procent för en eller flera av de tre brevtyperna
kan operatören bli ålagd böter. För att hänsyn ska tas till eventuell
statistisk osäkerhet behöver operatören endast betala böter om
kvalitetsnormen understiger 92,3 procent. Testbrev som befordrats
under förhållanden som kan betraktas som force majeure ska inte
tas med i beräkningen. De olika bötesnivåerna går att utläsa i Post
Danmarks tillståndsvillkor, bilaga 3.
Kvalitetsmålet för gränsöverskridande A-brev inom EU är att
85 procent av breven ska ha delats ut senast tre arbetsdagar efter
inlämning (D+3) och att 97 procent av breven ska delas ut senast
fem arbetsdagar efter inlämning (D+5).
Mätning och rapportering av befordringstider
I enlighet med gällande CEN-standarder genomför ett oberoende
analysinstitut periodiska kvalitetsmätningar av befordringshastigheten för de inrikes adresserade brev som omfattas av befordringsplikten. Post Danmark står för kostnaderna för mätningarna och
regulatören, Trafikstyrelsen, godkänner valt analysinstitut vid kontraktsförnyelse. Post Danmark sänder varje månad resultatet av
mätningarna till Trafikstyrelsen. Varje kvartal offentliggör Post
Danmark resultatet av mätningarna på sin webbplats. I samband
med de månatliga inrapporteringarna upplyser Post Danmark
Trafikstyrelsen om förekommandet av force majeure. Exempel på
force majeure framgår av tillståndsvillkorens bilaga 2.
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Storbritannien
I Postal Services (Universal Postal Services) Order 20124 redovisas
vilka tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten i
Storbritannien. Enligt föreskrifterna utgivna av den brittiska tillsynsmyndigheten, The Office of Communications (OFCOM), ska
den operatör som är utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande
posttjänster erbjuda:
 prioriterade enstaka brevförsändelser som väger högst 2 kg
 ej prioriterade enstaka brevförsändelser som väger högst 2 kg
 enstaka standardpaketförsändelser som väger högst 20 kg
 kostnadsfri befordran av blindskriftsförändelser
 rekommenderade eller försäkrade försändelser
Enligt den brittiska postlagen ska minst en insamling och en utdelning ordnas varje arbetsdag, med undantag av sådana geografiska
förhållanden som Ofcom anser vara exceptionella. Royal Mail är
utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i Storbritannien och finansiering sker med hjälp av tjänsternas avkastning. Royal Mail är sedan 2013 ett börsnoterat företag, men ägs
fortfarande till 30 procent av brittiska staten.
Kvalitetskrav för posttjänster i Storbritannien
Av Royal Mails tillståndsvillkor5 framgår att av inrikes enstaka
övernattbefordrade försändelser ska 91,5 procent av de som har
betalats med frimärken eller med frankeringsmaskin (men som inte
är försäkrade) levereras till mottagaren påföljande arbetsdag (D+1)
förutom till några undantagna områden. För inrikes enstaka övernattbefordrade försändelser som har betalats på annat sätt (men
som inte är försäkrade) gäller att 93 procent av dessa ska ha levererats till mottagaren påföljande arbetsdag (D+1).

4
5

Statutory Instruments, 2012 No. 936 Postal Services, 1 April 2012.
Designated USP1 condition (in Table 1 on page 20).
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För inrikes enstaka standardförsändelser är kvalitetsnormen att
98,5 procent av dessa ska delas ut till mottagaren inom tre arbetsdagar (D+3). 99 procent av de försäkrade och rekommenderade
försändelserna som väger högst 10 kg ska delas ut till mottagaren
påföljande arbetsdag (D+1) senast kl. 13.00 (utom i områden där
det inte kan anses vara rimligt).
För gränsöversridande post anges ett antal kvalitetsnormer i
tillståndståndsvillkoren. För de snabbast inkommande och utgående gränsöverskridande försändelserna inom EU gäller att minst
85 procent av försändelserna ska levereras D+3 och minst 97 procent av försändelserna D+5.
Mätning och rapportering av befordringstider
Tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten ska inom
två månader efter varje rapporterat kvartal meddela OFCOM och
konsumentskyddande myndigheter hur kvalitetsnormerna för
inrikes och gränsöverskridande post har uppfyllts. Resultaten ska
även publiceras.
Mätningarna görs som ett genomsnitt över en tolvmånadersperiod (exklusive julperioden) med slutpunkt 31 mars varje år. Tillhandahållaren ska välja en lämplig testmetod och tillåta personer
som har utsetts av OFCOM att revidera mätresultatet utan att
undanhålla information.
I Royal Mails tillståndsvillkor ingår detaljerade bestämmelser
om vilken leveranssäkerhet som krävs för olika typer av försändelser. För att säkerställa att leveranssäkerheten uppnås har OFCOM
konstruerat ett stegvis fastställt sanktionssystem.

Tyskland
Enligt den tyska postlagen6 ska de samhällsomfattande posttjänsterna inte vara mer omfattande än definitionen av de koncessionspliktiga posttjänsterna. Endast tjänster som är oumbärliga ska ingå
varför definitionen ses över regelbundet för att motsvara föränd6

Postgesetz – PostG, 22 december 1997.
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ringar i efterfrågan av posttjänster till följd av den tekniska och
sociala utvecklingen.
Bestämmelser om de samhällsomfattande tjänsternas omfattning
ingår i förordningen7 om samhällsomfattande tjänster. I den samhällsomfattande posttjänsten ska ingå förmedling av:
 enstaka brevförsändelser som väger högst 2 kg
 enstaka postpaket som väger högst 20 kg
 böcker, kataloger, tidningar och tidskrifter
 rekommenderade och försäkrade brevförsändelser
 försändelser med postförskott
 expressförsändelser
Transport av farliga försändelser och försändelser som innehåller
material i strid med strafflagen eller rasistiskt material ingår däremot inte. Ingen operatör är utsedd att tillhandahålla de samhällsomfattande posttjänsterna i Tyskland och finansiering sker med
hjälp av tjänsternas avkastning.
Kvalitetskrav för posttjänster i Tyskland
I postförordningen för samhällsomfattande posttjänster anges också
kvalitetskraven för inrikes befordrade brevtjänster. På årsbasis ska
80 procent av de inrikes enstaka brevförsändelser som lämnas in för
övernattbefordran delas ut följande arbetsdag (D+1) och 95 procent senast inom två arbetsdagar. På årsbasis ska 80 procent av de
enstaka postpaketen befordras inom två arbetsdagar från att de
postades (D+2).
För gränsöverskridande försändelser befordrade inom EU gäller
de kvalitetsnormer som fastställs i postdirektivet. I det fall kvalitetsnormerna i postdirektivet skulle ändras ska de nya normerna
gälla från och med första dagen tre månader efter publicerandet av
ändringen.

7

Post-Entgeltregulierungsverordnung (PEntgV), 6 oktober 1999.

251

Bilaga 3

SOU 2016:27

Mätning och rapportering av befordringstider
Tillsynsmyndigheten, Bundesnetzagentur, är skyldig att, närhelst
någon begär det, rapportera om hur kvalitetsnormerna uppfylls.

Frankrike
Enligt den franska lagen om elektronisk kommunikation och post8
ska det i den samhällsomfattande posttjänsten i Frankrike ingå
befordran av:
 brevförsändelser som väger högst 2 kg:
– enstaka försändelser och brevsändningar
– prioriterade och ej prioriterade inrikes enstaka försändelser
 rekommenderade försändelser med eller utan mottagningsbevis:
– tidningar och tidskrifter som väger högst 2 kg
– andra tryckta försändelser som väger högst 2 kg
– enstaka postpaket som väger högst 20 kg
– värdetjänst
– retur av samhällsomfattande postförsändelser
– kostnadsfri befordran av blindskriftsförsändelser
Enligt postlagen ska det ordnas åtminstone en insamling, transport
och utdelning av brev och paket minst sex dagar i veckan. La Poste
är utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i
Frankrike. Operatörens servicenät finansieras delvis med hjälp av
statsbidrag.

8

Code des postes et des communications électroniques (Dernière modification: 19 novembre
2015).
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Kvalitetskrav för posttjänster i Frankrike
I Frankrikes motsvarighet till postförordningen9 anges att lägst
85 procent av de inrikes övernattbefordrade breven (D+1) ska
levereras påföljande arbetsdag. För befordran av den inrikes brevtjänsten ”lettre vert10” gäller att 93,5 procent av försändelserna ska
delas ut inom två arbetsdagar (D+2). Rekommenderade inrikes
försändelser har ett kvalitetsmål om att 95 procent av försändelserna ska vara levererade inom två arbetsdagar (D+2). För samtliga
mätningar gäller en tillåten felmarginal om högst 1 procent.
För gränsöverskridande post inom Europeiska unionen gäller att
minst 90 procent av försändelserna ska vara framme den tredje
dagen räknat från inlämningsdagen (D+3) och att 97 procent av
försändelserna ska vara framme den femte dagen räknat från inlämningsdagen (D+5). I förordningen anges också att kvalitetskraven
på D+1 och D+2 och de gränsöverskridande försändelserna ska
vara förenliga med Europastandard EN 13850.
Mätning och rapportering av befordringstider
Enligt den franska postlagen ska målen för samhällsomfattande
tjänster beslutas av ansvarig minister. Den franska tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation och post, Arcep, säkerställer
därefter att målen uppnås genom att låta en oberoende part årligen
utföra tillförlitliga kvalitetsmätningar och därefter offentliggöra
resultatet.
Om den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande
posttjänsten inte uppfyller kvalitetskraven i postförordningen kan
operatören bli tvungen att betala böter. Bötesbeloppet ska stå i
proportion till hur allvarlig överträdelsen har varit, vad i operatörens verksamhet som har förorsakat förseningen och den skada
förseningarna ska ha orsakat. Om den utsedde tillhandahållaren av
samhällsomfattande posttjänster lämnar felaktiga uppgifter, vägrar
att lämna den begärda informationen eller hindrar kvalitetsmät9
Décrets, arrêtés, circulaires, Textes généraux ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique, nor: EINI1523376A.
10
Lettre verte betyder grönt brev på franska och tjänsten är med andra ord ett miljövänligare
alternativ till det övernattbefordrade brevet.
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ningarna kan operatören bli tvungen att betala böter om högst
15 000 euro.

Spanien
I Spanien omfattar den samhällsomfattande posttjänsten11 befordran av:
 enstaka brevförsändelser som väger högst 2 kg
 brevsändningar
 enstaka postpaket som väger högst 20 kg
 paketsändningar
Enligt den spanska postlagen ska det ordnas åtminstone en insamling, transport och utdelning av brev och paket minst fem dagar i
veckan. Correos är utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande
posttjänster i Spanien. Den del av den spanska samhällsomfattande
posttjänsten som går med förlust finansieras med hjälp av ett årligt
stadsbidrag.
Kvalitetskrav för posttjänster i Spanien
Kvalitetskraven som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten i
Spanien regleras i artikel 45 i förordning, Royal Decree 1829/1999
ändrad genom Royal Decree 503/2007. Kvalitetskraven mäts som
genomsnittlig leveranstid beräknad på årsbasis.
Kvalitetskravet för inrikes försändelser är följande:
 93 procent av de brev och vykort som lämnas in för befordran
D+3 ska delas ut inom tre arbetsdagar och 99 procent inom fem
arbetsdagar (D+5).
 80 procent av de paket upp till 20 kg12 som lämnas in för befordran D+3 ska delas ut inom tre arbetsdagar och 95 procent inom
fem arbetsdagar (D+5).
11
Law 43/2010, of 30 December, on the Universal Postal Service, User Rights and the Postal
Market.
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För gränsöverskridande post gäller att 85 procent av försändelserna
som befordras med D+3 ska levereras inom tre arbetsdagar och att
97 procent av försändelserna som befordras med en hastighet om
D+5 ska delas ut till mottagaren inom fem arbetsdagar, i överensstämmelse med postdirektivet.
Mätning och rapportering av befordringstider
Den spanska tillsynsmyndigheten för elektronisk kommunikation
och post, CNMC, säkerställer att kvalitetsmålen uppnås genom att
låta en oberoende part årligen utföra tillförlitliga kvalitetsmätningar
och därefter offentliggöra resultatet.
I den spanska postlagen anges att både kvalitetskraven och de
sanktioner som kan komma att utfärdas om kraven inte uppfylls
ska beskrivas i en Plan de Prestacion som utfärdas av regeringen.
Vidare anges att sanktionerna innebär att regeringen kan komma
att minska statsstödet till finansieringen av den samhällsomfattande
posttjänsten. Enligt det dokument som utfärdades 2010 gäller att:
 för brev och vykort, beräknas sanktionen som avvikelsen x
0,035 promille av rörelseresultatet för brev- och vykortsförsändelser.
 för paket, beräknas sanktionen som avvikelsen x 0,1 promille av
rörelseresultatet för paketförsändelser.

Italien
I den samhällsomfattande posttjänsten i Italien ingår befordran av:
 Enstaka brevförsändelser upp till 2 kg
 Brevsändningar
 Tidningar, tidskrifter etc.
 Enstaka paket

12

I artikeln står angivet 10 kg men ska tolkas såsom inskrivet i postlag 43/2010 som utvidgade den samhällsomfattande posttjänstens omfattning.
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I Italien är Poste Italiano utsedd att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster och ska därmed säkerställa utdelning av brevförsändelser och paket fem dagar i veckan. I Italien finansieras den
samhällsomfattande posttjänsten med hjälp av en kompensationsfond. Det innebär att övriga postoperatörer på den italienska postmarknaden lämnar bidrag till Poste Italiano i kompensation för att
företaget tillhandahåller rikstäckande samhällsomfattande posttjänster.
Kvalitetskrav för posttjänster i Italien
De italienska kvalitetskraven är definierade i motsvarande postförordningen.13 Innan årsskiftet 2015/2016 var det nationella
kvalitetskravet för brev som befordras övernatt 89 procent inom en
dag (D+1) och 98 procent inom tre dagar. Förutom dessa fanns
det även andra regionala kvalitetskrav för olika tjänster. Från och
med 1 januari 2016 ställs dock nya kvalitetskrav på A-postförsändelser och det nationella övernattkravet är borttaget. Det innebär att 98 procent av försändelserna som lämnas in för nationell
prioriterad befordran ska vara utdelade inom fyra arbetsdagar
(D+4). Dessutom införs en bastjänst med kvalitetskravet att
90 procent ska vara utdelade inom fyra arbetsdagar (D+4) och
98 procent inom sex arbetsdagar (D+6).14

13
14

Utfärdad 1 oktober 2008, ändrad genom Annex 1 i Contratto di programma 2009–2011.
Delibera 396/15/CONS.
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Källa: Agcom, 2015.

För rekommenderade brev innebär kvalitetskravet att 92,5 procent
av breven ska vara befordrade inom tre dagar (D+3) och
98 procent inom fem dagar. För försäkrade brev gäller kvalitetskravet att 94 procent ska befordras inom tre arbetsdagar och
98 procent inom fem arbetsdagar.15 För vanliga paketförsändelser
är kvalitetskravet att 94 procent ska ha befordrats inom tre arbetsdagar (D+3)16.
Mätning och rapportering av befordringstider
En oberoende part genomför kvalitetsmätningen av prioriterade
brev och bastjänsten. Om kvalitetsmålet inte uppnås på årlig basis
kan den utsedde tillhandahållaren av samhällsomfattande posttjänster bli skyldig att betala böter. Mätningen av övriga kvalitetskrav görs av Poste Italiano.

15
16

Utfärdad 23 november 2009, ändrad genom Annex 1 i Contratto di programma 2009–2011.
Förordning utfärdad 20 maj 2011.
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Statens offentliga utredningar 2016
Kronologisk förteckning

1. Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. N.
2. Effektiv vård. S.

22. Möjlighet att begränsa eller förbjuda
odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. M.

3. Höghastighetsjärnvägens finansiering
och kommersiella förutsättningar. N.

23. Beskattning av incitamentsprogram.
Fi.

4. Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. U.

24. En ändamålsenlig kommunal
redovisning. Fi.

5. Låt fler forma framtiden!
Del A + B. Ku.

25. Likvärdigt, rättssäkert och
effektivt – ett nytt nationellt system
för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. U.

6. Framtid sökes –
Slutredovisning från
den nationella samordnaren
för utsatta EU-medborgare. S.
7. Integritet och straffskydd. Ju.
8. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningstvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. Fi.
9. Plats för nyanlända i fler skolor. U.
10. EU på hemmaplan. Ku.
11. Olika vägar till föräldraskap. Ju.
12. Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. U.
13. Palett för ett stärkt civilsamhälle. Ku.
14. En översyn av tobakslagen. Nya steg
mot ett minskat tobaksbruk.S.
15. Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. Fi.
16. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016. Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. M.
17. EU:s reviderade insolvensförordning
m.m. Ju.
18. En ny strafftidslag. Ju.
19. Barnkonventionen blir svensk lag. S.
20. Föräldraledighet för statsråd? Fi.
21. Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. M.

26. På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas
utveckling, möjligheter och
utmaningar. N.
27. Som ett brev på posten. Postbefordran
och pristak i ett digitaliserat samhälle.
N.

Statens offentliga utredningar 2016
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fjärde
penningtvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m.
Del 1 + 2. [8]
Arbetsklausuler och sociala hänsyn
i offentlig upphandling
– ILO:s konvention nr 94 samt
en internationell jämförelse. [15]
Föräldraledighet för statsråd? [20]
Beskattning av incitamentsprogram. [23]
En ändamålsenlig kommunal
redovisning. [24]
Justitiedepartementet
Integritet och straffskydd. [7]

På väg mot en ny politik för Sveriges
landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar. [26]
Som ett brev på posten. Postbefordran och
pristak i ett digitaliserat samhälle. [27]
Socialdepartementet
Effektiv vård. [2]
Framtid sökes – Slutredovisning från den
nationella samordnaren för utsatta
EU-medborgare. [6]
En översyn av tobakslagen. Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk. [14]
Barnkonventionen blir svensk lag. [19]
Utbildningsdepartementet

Olika vägar till föräldraskap. [11]

Politisk information i skolan – ett led i
demokratiuppdraget. [4]

EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
[17]

Plats för nyanlända i fler skolor. [9]

En ny strafftidslag. [18]
Kulturdepartementet
Låt fler forma framtiden! Del A + B. [5]
EU på hemmaplan. [10]
Palett för ett stärkt civilsamhälle. [13]
Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016.
Risker, osäkerheter
och framtidsutmaningar. [16]
Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige. [21]
Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade
växter i Sverige. [22]
Näringsdepartementet
Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs. [1]
Höghastighetsjärnvägens finansiering och
kommersiella förutsättningar. [3]

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål. [12]
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett
nytt nationellt system för kunskapsbedömning. Del 1 + 2. [25]
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Ombud vid årsstämman

Du har av ditt LänstrafikbolaglLandstinglRKTM blivit utsedd till ombud vid
årsstämma med Norrtåg AB . [ anledning kallas du härmed till stämman.
Möjlighet finns att delta per telefon ring
Tel nr 026-22204 12 KOD 123456

Tid

Fredag den I O:e Juni Kl: 10.00

Plats

Skolgatan 76, Umeå
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Norrtåg

Ärenden
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Bilagor:
Bilaga I
Bilaga 2
Bilaga 3

Röstlängd
Årsredovisning
Granskningsrapport Lekmannarevision 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsstämma 2016-06-10

)

)

l.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd, bilaga l.

3.

Val av minst en justeringsman.

4.

Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och
lekmannarevisoms granskningsrapport, bilaga 2 och 3

7.

Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.

Fastställande av arvoden till styrelse och auktoriserade revisorer samt
lekmannarevisorer.

9.

Val av styrelse, auktoriserad revisor och lekmannarevisorer

10.

Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

11.

Tidsplan för kommande års ägarråd.

12.

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagen eller
bolagsordningen
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län genom ombud

Region Jämtland Härjedalen genom ombud

Länstrafiken i Västerbotten AB genom ombud

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län
)

genom ombud

NOlTtåg AB
Organisationsnummer 556758-3496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Norrtåg AB får härmed avge fOljande
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

Norrtåg AB
Norrtågs uppdrag är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikfåretag, med tåg inom och i
anslutning till de fyra nordligaste länen jämte därmed fårenlig verksamhet. Norrtåg är
huvudsakligen verksamt på marknaden för regional och interregional tågtrafik.
Dälutöver ska bolaget tillhandahålla tågfordon och en verkstad. Upphandlad operatör får
innevarande tralikeringsperiod är Botniatåg AB.
Norrtåg styrelse består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare som har träffats åtta gånger
under året. Vid bolagsstämman va ldes en ny ordförande samt vice ordförande för styrelsen.
Organisationen har under året bestått aven Vd, teknisk chef, controller samt en
marknads assisten!.

Våra ägare
Norrtåg AB, med säte i Umeå, är ell samägt bolag och ägs med 25 % vardera av
•
•
•
•

Länstrafiken i Västerbotten AB
Region Jämtland Häljedalen
Kommunalförbundet Non'bottens läns koll ektivtrafikmyndighet
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Verksamheten finansieras av Landstingen i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten.

Norrtågs erbjudande
Bolaget fortsätter sitt arbete för att säkerställa att trafiken ska kunna erbjuda tågresor av hög
kvalitet. Tillsanunans med de kollektiva trafikmyndigheterna i respektive län fortsätter Norrtåg
med att arbeta fOr att tillhandahålla ett väl sammanhållet och attraktivt trafiksystem. Norrtågs
relation med resenären,. ska baseras på enkelhet, prisvärdhet och pålitlighet.

Trafiken
Vi ser en fortsatt positiv resandeutveckling, totalt uppgår resandet till 1392 000 resenärer för
2015. Resandeökningen är 2 %, med jämfårande statistik. Det är främst sträckan UmeåSundsvall som står för en ökad trafik. För att vi ska fortsätta denna positiva utveckling följa vi
upp trafiken och gör aktiva åtgärder så att vi kan förbättra viktiga kvalitetsparametrar som
komfort, regularitet och punktlighet. Under året har Nontåg trafikerat sex linjer med 78
avgångar dagligen, måndag till fredag , eller cirka 2 000 avgångar per månad. Nomåg trafikerar
Sid 1

totalt 1500 km järnvägsspår i Norrland oc h stannar vid 58 stationer. Sett till de enskilda
sträc korna har resandet tOrändrats en ligt följande: Umeå-Sundsva ll +3 %, Sundsvall-Trondheim
-6 %, Umeå- Vännäs -5 %, Umeå-Lycksele +6%, Umeå-Lu leå -36 %, Luleå-Kil1l11a -6%,
Ande len pendlar kort utfardade av RKTM utgö r 42 % av det lotala resandet.
Dagligen följer NOlTlig upp punktligheten på varje tågavgå ng, Norrtåg mäter punktligheten
enligt Trafikverkets kvalitetsmått, rätt tid till slutstation inom 5 min, Punktligheten har under
2015 varit cirka 86 % (RT +5 min) ell er 95 % (RT+15 min) . Det finn s många gil tiga skä l till
varfår ett tåg är försenat. Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till
inrrast nrkturen (spår, el och signaler, väx lar) som Trafi kve rket ansvarar för. Under perioden maj
och juni pågick en stor uppgradeling av signalsystemet ERTMS på sträckan Umeå-Sundsval l.
vilket medförde has tighetsnedsättningar och bristande punktlighet som följd. Andra
anledningar till punktlighetsproblemen är banarbeten, till gång ti ll plattformar, olycko r och
naturhinder samt störningar som beror på tågoperatörerna och dess fordon. Andelen av
stömingar som operatören har orsakat är cirka 20 %. För att öka kvalitetet så arbetar vi akti vt
med Trafikverket, operatör och underhållare a!lutreda orsakema till förseningar och hitta
förbättringsåtgärder. Resenären ska kunna lita på att tåget avgå r i tid och ankommer i tid. Allt
för att vardagspuss let ska gå ihop.
Regulariteten har under 2015 varit 96 %. De sträckor som har en stor andel av inställda
delsträckor är sträc kan Lycksele och Hällnäs, som trafikeras av ett dieselfordon, I Norrtågs
fordonstlotta saknas reselY1åg får dieseltrafiken vilket betyder att vid störningar buss ersätts
denna delsträcka. Umea-Luleå har under året haft fort satt kraftigt nedsatt hastighet beroende på
begränsn ingar i infrastnrkturen, vi lket har medtOrt art No rrtåg valde att minska trafiken från tre
till en dubbeltur under året.
Under mars och april månad har Norrtåg fångat upp 9 000 resenärers synpunkter och
kommentarer, genom en marknadsundersökning, NKl, som skett ombord på samtliga sträckor.
Helhetsintycket får Norrtågs tralik är 84 % nöjda resenärer. Upplevelsen av komfort har stor
inverkan på trivseln för resenären, På de sträckor där vi har en awikande fordons typ eller
problem med regularitet och punktlighet minskar andelen nöjda resenärer.

Sundsvall-Umeå
Trafiken på sträcka n Sundsvall-Umeå har trafikerats med nio dubbelturer på vardagar samt
helgtrafik. Utvecklingen av trafiken ha r varit pos itiv och antalet resenärer har fortsa tt att öka
och uppgår nu ti ll cirka 668 000 resor per år, en ökning med 6 % jämfårt med 2014, Av dessa är
cirka 56 % är arbets- och skolrelaterade resenärer och 36 % är nöjes-, fritids- och besöksresor,
vi lket tyde r på att kuststråket håller på att utvecklas till ett "storstadsalternativ", där samspel
med Iritidsaktiviteter ökar.
Umeå-Lyckse le oc h Umeå-Vännäs
Trafiken Umeå- Lyc kse le omfattar totalt fyra dubbelturer och trafiken Umeå-Vännäs har unde r
året kört nio du bbe lturer på vardagar. Resandet på linjerna uppgår till 20 000 resor per månad.
På sträckan Umeå-Vännäs utgör 85 % av resande utbildning- och arbetspendling, Totalt under
20 15 har 200 000 resor genomförts. En stor andel resande äl' arbets- och skolresor till och från
No rrtåg AB
556758-3496

c:zA\b

Vindeln och Vännäs i första hand. Resor för ärenden kopplat till fritid , nöje och besök utgör
cirka 2S %.
Umeå-Luleå
Trafiken Umeå-Lu leå reducerades från tre till två 2014 till en dubbeltur under juni manad 2015 .
En effekt av det spårbyte som pågår med förlängda restider som följd .
Antal resor uppgick totalt 201 5 till 28 230, en minskning med 36 % jämfört med 20 14.
Luleå-Kiruna
Trafiken omfattar tre dubbelturer. Linjen har sedan länge haft en viktig funktion särskilt för
Malmfalten, både för tjänsteresor som andra reseändamal. Arbetspendling utgör 65 % av allt
resande och sker nästan utes lutande med enkelbilj etter. Resandet uppgick 2015 till 74 511
resenärer, en minskning med 6 % jämfört med 2014.
Sundsvall-Östcrsund-Storlien
Trafiken omfattar totalt nio dubbelturer plus helgtrafik på sträckan Sundsvall-Östersund, på
sträckan Östersund-Are/Duved fem du bbelturer samt på sträckan Are-Storlien två dubbelmrer
med omstigning i Storlien till fortsatt resa in mot Norge. l mars 2015 öppnades banan väster om
StorJien (Stora hc;::!vetet) efter en lång avstängning på över ett år. Begränsningar i resande på
skolkort under våren har medfört att resande har minskat. Under augusti gjorde Bräc ke kommu n
en överenskomme lse med operatören Bot ni atåg oc h resande for fritidsresande med skolkort har
återkommit, cirka 6000 resor per månad. Resandet uppgick 2015 till 426 000 resenärer, en
minskning från fg år med 6 %, som är hänförligt till tapp av resande med skolko rt till fö ljd av
begränsningama av fritidsresande. Om hänsyn tas till detta tapp under våren så är resandeökning
för resande cirka 3 % .
Linjen Sundsvall-Östersund-Storlien har helt andra karaktärsdrag än linjen längs kuststråket.
Många små stationsorter betjänas med tågtrafik redan sedan I 990-talet. Detta har inneburit att
orter på sträckan har kunnat le va vidare och att det sedan många år tillbaka finns ett vä l
utvecklat resande på sträckan. Sträckan har även en stor andel turister resande till Are-Duved ,
särskilt på vårvintelll.

Fordon till trafik
Norrtåg tillhanda håller och hyr (fonnelIt genom sina ägare) fordon genom AB Transitio.
Norrtåg hyr i sin tur ut fordonen till operatören Botniatåg genom ett underhyresavtal där
operatören påtar sig ansvaret för fordonen under hyresperioden. Nom ågs trafik utförs med:
•
•
•

•

Tolv eldrivna motorvagnar av typen X62 eoradia Nordic (Alstom).
NOn1åg hyr också tre X52 Regina som sedan 2013 primärt trafikerar banorna norr om
Umeå .
Tre X II- fo rdo n, varav ett trafikerar pendeltågs trafik Umeå -Vännäs och de tva övriga
används for att förstärka reservkapaciteten. Två av fordonen har under året upprustats .
Interiört har det ökat komfo rten fö r resenären betydligt med bl. a funkti onsa npassning
och internet. Fordonet har också målats i NOn1ågs farger.
Ett dieseltåg av typen ltino (Bombardier) som har trafikerat sträc kan Umeå-Lycksele.

Norrtåg AB
556758-3496
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Ett lok och vagn tåg har under del av året förstärkt trafiken i Norrbotten för att ftigöra
ytterligare fordon får de vintermodifieringar som skett under året på X62 Coradia
Nordie.

Internetanvändning ombord har ökat starkt under de år intelllet har valit i funktion på tågen.
Kapacitetstaket är nått sedan länge och som ett led att skapa bättre möj ligheter för resenären
ombord oc h därmed öka trivseln ombord och öka möjl ighet får arbets- och studiependling har
NOrt1åg därför under året investerat i ökad prestanda ombord och ett högre tak för gratis
internet. Systemet ska utvärderas under våren 2016 för att följa upp effekterna av
kapacitetsutbyggnaden.

Tillhandahållande av verkstad
Verkstaden i Umeå är central för trafiksystemets fu nktion. inte minst beroende på att avstånden
till närmaste liknande verkstad är för långa sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspe ktiv.
Operatören Botniatåg har kontrakterat Mantena som underleverantör. Mantena är formell
hyresgäst i den för ändamålet anpassade verkstaden. Under den två år långa garantitiden får
X 62 har fordons leverantören Alstom hatt bemannad verksamhet lokaliserad till verkstaden.
Denna bemanning har success ivt trappats ned till följd av lItgångna garantier.
Verkstaden är loka liserad till godsbangården i Umeå (Nordic Logistic Center) och ägare till
fastigheten är Umeå vagnverkstad AB. Norrtåg AB har länUlat en hyresgaranti för verkstaden .
Anläggningen omfattar två verkstadsspår inomhus. Båda spåren används får reparation och
service och ett av dem har dessutom funktion som servicespår för avisning, tvätt, sanering etc.
Under året har en förstudie genomförts tillsa nunans med operatören och Umeå vagnverkstad
AB för att undersöka möjligheten till investeringar S0111 skulle öka effektiviteten. Utvärdering av
denna förstudie kommer att ske under våren 2016.

Tågoperatören
För att bedriva tågtrafiken och underhållet av tågen har Norrtåg trafi kaV1al med Botniatåg AB.
Verksamhet bedrivs inom ramen för en Tjänstekoncession, där operatören har stora friheter men
också skyldigheter. Norrtåg AB tillhandahåller spårfordon och verkstad medan operatören står
får övriga kostnader som personal, underhåll och marknadsföring. Botniatåg får bland annat
bestämma bilj ettpri s med undantag får RKM:s ordinarie pendelkort får frekventa resenärer.
Botniatåg finansierar sin verksamhet via biljettintäkter.

Upphandling av Tjänstekoncession tågtrafik 2016
Upphandling aven operatör för tågtrafiken från och med hösten 2016, har under året
genomförts som ett så kallat tvåstegsförfarande diir företag först bjuds in att ansöka om att få
lämna anbud och sedan efter kvalificering inbjuds att liinUla anbud. Inf<ir utsändande av
fårfrågningsunderiag och inbjudan att lämna anbud har Norrtåg också genomfårt ett
fårhandlingssteg under vi lket ett preliminärt förfrågningsunderlag sändes ut i syfte att ge
anbudssökande företag tillfalle att lämna synpunkter. Slutligt förfrågningsunderlag skickades ut
och anbudsöppning skedde i mitten av maj 2015. Förhandlingar med anbudsgivarna skedde
under maj månad och reviderade anbud och anbudsformulär inkom per 2015-06-10. Vid
utvärdering av anbuden vann Svenska Tågk011lpaniet AB:s anbud, enligt de i
fårfrågningsunderiaget angivna utvärderingskriteriema som det ekonomi skt mest f<irdelaktiga
anbudet och Norrtågs styrelse fattade i juni tillde lningsbeslut. Avtalet sträcker sig till december
2025 .

Norrtåg AB
556758-3496
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Förberedelser för övertagande av trafik
Under hösten 2015 påbölj ade Non'tåg sitt arbete med att följa upp operatörernas arbete med
avveckling respektive uppstat1 av trafiken hösten 2016. En av de stora punktema är uppföljning
av fordonets status och planering av eftersläpande underhåll och kvartstående modifieringar
respektive systematiskt underhåll som AB Transitio ansvarar fOr inrar tralikstart 2016.

Handlingsprogram Vinter
Norrtåg genomför ordentliga förberedelser varje år för att stå rustade och kunna hantera vinterns
utmaningar på bästa möjliga sätt. Det gäller att ha en god beredskap. Därför påbörjar vi våra
förberedelser långt innan första snön faller. De tuffa vintrarna i NotTland kräver ett tätare
underhåll för att trafiken ska kunna fungera. Vi följer upp förebyggande vinterunderhåll på
samtl iga fordon. tågreduceringsplaner som kan sättas i verket om operatören behöver minska
antal avgångar på gmnd av icke fratnkomliga spår. Vidare fö lj er vi upp att det finns
föt1ltsättningar att lämna god trafikinformation och att samt liga entreprenörer samverkar för att
minska effektema av eventuella vinterproblem.
Det arbetet som Norrtåg AB initierade våren 2013, "Handlingsplan vinter" fortgår med alla
parter inom olika åtgärdsotmåden, Flertalet brister på fordonen har vintermodifierats löpande
under åren. De organisatoriska förbättringar som har genomförts hos underhållaren har bidragit
till en bra tillgänglighet av fordonen. Den planerade utvärdering av handlingsplanen efter
vinterhalvåret har inte kunnat ske på alla punkter pga. av den snöfattiga vintern 2015. Nomåg
har tillsammans med AB Transitio en aktiv plan för a11 fot1löpande följa upp modifieringspnket
på fordon.

Miljö

(

En av de klart största klimatutmaningama för Sverige är att klara en hållbar utveckling inom
transportsektorn. Vägtrafiken har stor klimatpåverkan genom hög energiförbrukning och hög
andel fossila bränslen. Att åka tag är energieffektivt och bra ur miljösynpunkt. Nomågstraliken
har möjliggjort mer miljövänliga persontransporter. Den Slörsta effekten är minskade
koldioxidutsläpp. Om Norrtågs producerade fordonskilometer under 2015 istället hade fördelats
mellan flyg. bil och buss hade det inneburit ökade utsläpp av koldioxid med ca 20 000 ton.
En ligt samhä ll sekonomis ka kalkylvärden för klimatgaser innebär Norrtågstrafiken därmed en
besparing på ca 20 miljoner.

Riskanalys och stra tegiarbete
Bolaget har under året förfinat arbetet med att identifiera potentiella risker och
osäkerhetsfaktorer utifrån hur hög risken bedöms vara samt hur stor effekt den bedöms få för
verksamheten. Syftet har varit dels att tydliggöra riskema för ägare och finansiärer men också
för att på ett samlat sätt bearbeta möjliga åtgärder i syfte att minimera riskerna.
Tillsammans med ägare och länstrafiken har ett strategiarbete initierats. Målen och riktlinjema i
strategiplanen bildar grund för utvecklingen och förvaltningen av kollektivtrafiken och anger
samtidigt hur tågtrafiken ska bidra till att fOrverkliga målet som ett vä l sammanhå llet
trafiksystem för NotTlandslänen. Strategin bildar ett underlag för två huvudområden; dels for
trafikeringIinfrastrukturplanering. dels för en dialog kring tågtrafikens roll i ett bredare
samhä Ils utveckl ingspers pe kt iv.

Norrtåg AB
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Förväntad rramtida utveckling
Den positiva utveckling som finns av Norrtågstrafiken kan förväntas fortsätta även framöver.
En akti v marlmadsfOring av varumärket och nya prissättningar på enkelbiljetter kan både på kort
och lite längre sikt medföra en fortsatt resandeutveckling i systemet. Hur stor ökningen kan
fOrväntas bli är svår att bedöma och beror på flera parametrar. I en del fall måste trafiken byggas
ut fOr att resandet ska kunna öka beroende på att de attraktiva avgångarna är fullsatta. En annan
svårbedömd parameter är hur den parallella kommersiella trafiken utvecklas. SJ har deklarerat
att de avser att utöka trafiken på Botniabanan med en dubbeltur från och med tågplaneperioden
T17 .

Utvecklingen på Luleå-Umeå är mer svårbedömd beroende på rälsbytet och när det fOrväntas
vara slutfört. I Norrbotten finns en vilja alt utöka trafiken mot Haparanda vilket kan medföra
bättre fömtsältningar alt öka trafiken på andra linjer också. Samtidigt är nuvarande infrastl1lktur
i behov av uppmstning och mer kapacitet behövs fOr att efterfrågan på trafik ska kunna täckas.
Trafikverkets senareläggning av utnlllningen av ERTMS på det nationella planet medför ökade
kostnader och trafikproblem för Non·tåg. En senareläggning medfOr även alt tillgång till fordon
med ERTMS-system är begränsad. Vidare uppkommer problem med olika versioner av
ERTMS, banor med och utan det nya signalsystemet och att olika leverantörers system inte är
kompatibla och därför inte fungerar tillsammans. Problem som medfOr fördyrad trafikkostnad,
risk för förseningar på banan och uppskjutna trafikstarter.

Ekonomi
Summa intäkter uppgår till 238 199 kkr. inklusi ve driftsbidrag från ägarna med 81 169 kkr.
Summa kostnader uppgår till 23 8 329 kkr. Årets överskott om 12 140 kkr har balanserats som
avräkningsskuld till ägarna varefter intäkter och driftsbidrag har minskats med motsvarande
belopp.
Transitio AB, ägare av tågen, har fortsatt under 2015 gjort innehållandeli i betalningen till
fordonsleverantören Alstom avseende funktionella brister och ftirsenade leveranser. Norrtåg har
under året uppvaktat Trafikverket och Näringsdepartementet fOr att få ökad finan siering av
utvecklad trafik, vars avtal går ut i samband med operatörsbytet.

)

Ekonomiskt sammandrag
Omsättnin o exkl. driftsbidrag~
Resultat efter finansiella poster
Likviditet %
So liditet %

!

2015
157029
,i
4
I
1 113.40%
1,47
I

2014
160404
4
101.49 %
1,71

2013
171947
18
100,00 %
1,00

l
I
I

I
I

2012
126772
6
101 ,62
1,66

RESULTATDISPOSITION (i kronor)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat

okr

Årets resultat

Okr

Disponeras sålunda
i ny räkning balanseras

Okr

Norrtåg AB

556758-3496

'}te ....c>
~\ \i,,<::,_..l

Sid 6

RESULTATRÄKi'iING FÖR TIDEN 2015-01-01--2015-\2-3\ (KKR)
2015

2014

8 1 866
75 163
81 170

83686
767 18
77 187

238 199

237 591

-230494

-229524

Övriga externa kostnader, Not 16

-2682

-3942

Personalkostnader, Not 5

-5 153

-5575

-1 21

-96

-238450

-239 136

-251

-\ 545

I 550

Räntekostnader och liknande resultatposter

257
-2

Summa resultat från finansiella investeringar

256

1549

4

4

-4

-4

RÖRELSENS INTÄKTER, Not \

Nettoomsättning, Not 2
Ö\Tiga rörelseintäkter, Not 3
Driftsbidrag från ägare, Not 9

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Direkta trafikkostnader, Not 4

Avskrivningar av materiell a anläggningstillgångar. Not 6

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter. Not 10

)

Resultat efter finansiella poster
Skat! på årets resultat, Not 7
ARETS RESULTAT

Norrtåg AB
556758-3496

O

-I

O

NOmHAG AB
BALAI'SRAK NING PER 2015-12-31 (KKR)
TILLGÅNGAR, Not l

2015

2014

135

217

60

60

195

277

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
In ventarier, verkt yg och installati oner. Not 6
Fin a n siellaa n lä ggni ngsti llgå n gar
Aktier och ande lar Not 8

SUMMA ANLAGGNE'\GSTlLLGANGAR
OMS _~ TTN INGSTlLLGANGAR

Kortfristiga fordringar
20

O

Övriga fordrin gar

1963

373 5

Förutbetalda kostnader och upplupna in tä kter, No t I I

3 883

3621

Summa Kortfristiga fordringar

5866

7356

Kassa och bank

130232

109618

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

136 098

116974

136293

117 251

Kundfordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Norrtåg AB
556758-3496

'-,

SKULDEn OCH EGET KAI>ITA L

2015

2014

2000

2000

Fritt eget kapital
Balanserat resulta t

O

O

Arets resultat

O

O

EGET KAPITAL, Not 12 och Not 13
Bundet eget kapital
Aktiekapital

SUMMA EGET KAPITAL

2000

2000

Övriga avsä ttningar. Not 14

14282

6 207

Summa avsättningar

14282

6207

5516

5 027

2 1 251

8849

Skatteskulder

140

236

Övri ga kortfristiga skulder

189

220

92 915

947 12

SU.\IMA KORTFRISTIGA SKULDER

120011

109044

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

136293

117251

INGA

INGA

132 600

142800

Avsättningar

KORTFRISTIGA SKULDER
Levera ntörsskulder
Skuld aktieägare No t 9

Up plupna kostnader och fO nllbetalda intäkter. No t 15

STÄLLDA SÄKERHETER
ANSVARSFÖRBINDELSER, not 17

!

Norrtåg AB
556758-3496

.,i

L

,

NOTER TILL RESULT- OCH BALANSR.~KNING

Not I
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt BokfOringsnämndcns
allmänna råd BFNAR 2012: I. Årsredovisning och koncanredovisning (K3).
Fordringar. skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och
det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas
efter del första värderingstillf.illet till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder redovisas till
anskaffningsvärdet om inget anges
~Iateriella

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisar till anskaffningsvärde minskat med ackulllull!rade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår fOrutom inköpspriset även utgifter S0111 är
direkt hänförliga till fOrvärvet.
Avskrivningar
A vskrivningClr sker linjärt över tillgångens beräknade nyt~ andeperiod eftersom det återspeglar den
fOrväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska tOrdeiar. Avskrivningen redovisas som
koswad i resultaträkningen.

Nvttjandeperiod
lnveiltarier. datorer

(

Fcm ar

Leasing

Alla Icasingavtal redovisas som operationella lcasingavt.:tl. Leasingavgifterna enligt operationella
leasingavtal, inklusive förhöjd forstagångshyra men exklusive utgifterna för tjänsterna som försäkring och
underhåll redovisas linjärt över leasingperioden,
Offentliga bidrag

Ett offenrligt bidrag som inte är fårknippflt med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren får att få bidraget uppfylls. Ett offentligt bidrag som är forena[ med krav på framtida prestation
redovisas som intäklnär prestationen utfOrs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att r~dovisa
det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld.

Norrtäg AB

556758-3496

1ft- v.l~ (/2, - ltt.-8 . \\.<-:,

Not 2 NettoomsnUni ng

20 15

201~

Tåghyror

8 1 828

83686

Ersättning in fotainlllc llt

~

Summa nettoomsättning

81 866

83686

0pl:ralören är underhyrestagare av fordon , Hyresavtalen tir kopplat till trafikavtalets längd. From 2016OS-20 ska nya hyresavta l skrivas llled tillträdande opera tör.
Fordonstyp

Antal

X52 Regi n"
X62 Coradia

12

XII
Y.11 !tina

Hyr.savtalets utgå ng

2

20 16-08- 19
2016-08- 19
2016-0 8-19
20 16-08- 19

3
I

De framtid a hyres intäkterna fö rdelnr sig enligt fOljnndc
20 16
20 17-2019

Framtida hy resbe lopp
8 1 680
25 8998

Not J Övriga röre lseintäkter

o

ErhålIn" EU-bidrag
Medfinansier ing Trafikverket
Försä kri Ilgsersättning
Summa övriga rörelsein täkter

73907
I 256
75 163

521
76 197
_ _O
76718

:-iot 4 Direkta tra fikkostnader

Trafikkostllad operatör
El och banavgifter resandetrafik
Verkstad oc h underhåll
Fordonsh Yl'a
Surmna trafikkostn ad

90786
36905
15899
86906
230495

90705
30813
15 532
92 474
229 524

Fordo n hyrs av A B Transi tio via bolagets ägare . Hyreskostnaden är enlig t gällande hyrcav tal.

hyreskost naden in gnr kapita lko stnad, försäkring, tungt underhåll inkl reservfordon.
Fordonstyp

X52 Regina
X62 Coradia
X II
Y3 1 hino

Hyres avta lets utgång

Anta l

2

20 16-08- 19
2021 -1 2-05
2022-12-31
202 1-06-30

12

3

De fram tida hyres kostnaderna fördelar sig enligt följande
20 16
20 17-20 19

Framtida hyresbelopp
86333
258 998
345 331

Norrtåg AB

556758-3496

/~~~0 (.1:' 'XI ~ \.\.'S

Iv

20 14

2015

Not 5 Perso nalkost nade r
Medelantalet anställda

Mä n

I

I

Kvinnor
Totalt

J

J

4

4

Löner och ersäUningar
Vd och styrelse
Övriga anstiillda
Summa löner och ersättni ngar
Sociala avgifter enli gt lag oc h avtal
Pensionskos tnader (varav Vd 437 kkr)
Summa sociala avgifter oc h pensio nskostnader

1490
I 724
3214

I 545
I 867
3413

I 170
~
1 859

~

1287
2038

Avtal får högre bdaltnings ha va re
Fö r Vd gäller en ömsesidig up psägningstid om sex målwda sa mt rätt till avgå ngsvederlag vid uppsägning
från bolagets sida. 0 111 ve rk ställ and e di rektör uppbär lön eller ersä ttnin g från annan syssla undl.!r den tid
avgå ngsvederl aget utgå r, ska ll avgångsvede rlage t reduce ras med motsvarande summa.

Not 6 Inventarier, verktyg och da to rer

Ingåe nde anskaflilin gsvärd e
Are ts investeringar
Utgåe nde anskaffnin gsvärde

373

187

~

J!U

412

373

Ingåe nd e avskrivn ingar enli gt plan
Arets avs kri vn ingar enligt pla n
Utgående avskrivningar enligt plan

- 156

---=..ill
- 277

- 60
- 96
• 156

134

217

Restvärde enligt plan
Not 7 Arets skatt
Aktuell skatt
J lIstcrad avs~cll d e tidi gare år
S UI11 111<1 redo visad skatt

4
O
4

4
O
4

Redo visad resu lt at för e ska tt

4

4

Skall på rl!dovisad resultat
Skatt på redovisad resultat enligt gällan de skatt esa ts (22 %)
Skntteeffekt ny
Övriga ej avdragsg illa kost nader
Ej skall t: pliktiga intäkte r
Redo visad skatt

Genomsnittli g effek ti v skattesa ts

Norrt åg AB
556758·34 96

5

l
4
100 %

100%

2015

2014

Not 8 Akt,,, och andelar

Sveriges

Konumlll i kation ~r

AB. 30 st ak tier

§9.60

60
60

No t 9 Driftsbidrag

Ko llekt ivtrafikmyndigllcten i Västernorrland
Region Jämtland Härjedal co l1
Länstrafi ken i Väs terbotten AB
Kollekti vtrafikmyndigheten i Norrbotten
Summa utfakturerat
Avräkningsskuld
Summa intäktsfö rda driftsbidrag

32027
165 11
27 8 12
16959
93309
-12 140
8 1 169

29250
14896
25350

li.lli
84807
- 7 620
77 187

Specifikation a v skuld till ä garna

Kollekti vtfalik myndighetcn i V;is ternorrl and
Region Jämtland Härjedalen
LänsIra fi ken i Väste rbo tten AB
Kollekti vtrafikmyndigheten i Norrbotten

Ingående
balans

Driftsbidrag
enli gt bokslut

- 2 618
- I 338
- 2 278
- l 376
- 7 620

27857
14359
24 197
14757
8 1 169

Under året A vräknings
skuld
betalt
-3 2027
- 165 11
-27 8 12
- 16959
-93309

- 6798
·3490
- 5 893
- 3578
-19 760
. 1 492

Erhållen statlig mcdfinn.nsiering av stationsavgifte r for 20 14
Summa Skllld till ägarna

- 21 251

Not 10 Ränteintäkt .. och liknande resulta tposter
Rän te intäkter

Sum ma ränte intäkter

Not I I Förutbetalda

kostn~lder

257
257

I 550
I 550

386
3 497

14 1
3479
3 621

och upplupna intäkter

Övriga poster
Förutbetalda hyreskosta nder kvartal l 2016
Summa fö rutbetalda kostnader

3883

.,

.~

.

>v

Norrt åg AB

556758·3496

(

2015

2014

Not 12 Förändring av eget kapital

Bundet eget kapita l
Aktiekapital

2000

2000

2000

2000

Enligt balallsräknlng innevarand~ år
Fritt ege t kapital
Enligt balansräkning fg år
Åre ts resultat
Enligt balansräkning ,innevarande år

O

O
Q
O

O

500
500
500
500
2000

500
500
500
500
2000

Q

Not 13 Aktiekapital, 2000 aktier, kvotvärde I 000 kr
Fördelning av aktierna mellan ägarna

Kollektivtrafikmyndigheten i Väs lcrnorrland
Region Jämtland Härjedalen
Länstrafiken i Västerbotten AB
Kollektivtrafikmyndigheten i N()nbotten
Summa
Not 14 Avsättni ng

Avsä ttning fOr undahåll

14282

6207

460
144
33 136
40031
19 145
92915

408
128
3 1 108
43924
19 145
94712

88

58

Not 15 Upp lupna kostnader och rörutbetalda intäkte r

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter, lagstadgande
Trafikkostnader

Fömtbetald statlig medtinansiering
Fönltbetald intäkt Utvecklingsprojekt Norrtag
Summa upplupna kostnader och föt-utbetalda intäkter
~ot 16 Övriga externa kostnader

()

Ersättning till revisorer
KPMG AB och Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag
Summa

Framtida hyresbe lopp

Lokalhyra Skolgatan 76

Leasing tjänstt!b il

Antal

Hyresavta lets
Utgång

Q

l

88

65

Framtida hyresbe lopp
inom ett ar

20 17-01-3 1
20 16-01-31

210
12

Framtida
hyresbelopp
2017-2019
O
O

Not 17 Ansvarsfö rbindels er
Norrtåg AH har lämnat en h)Tcsgnranti om 15 år avsct!nde den av
INAB , Umea kommun, uppfördn tng\'crkstadcn i Umeå.

132600

142 800

/ ,
Norrtåg AB
556758-3496
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Thomas Andersson

Jonny Lundin

Anders Frimert
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Micael Engström
Auktoriserad revisor
Emst & Young AB

Norrt åg AB

556758-3496

Sid 7

-

d

Q\Jjh~Ir1!J" b·Ht:!r
'lIcniN] world

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Norrtag AB, org.nr 556758·3496

Rapport om årsredovisninQen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Norrtåg AB
för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovlsnlnqen

)

Rapport om andra krav enliQt laQar och andra
författninQar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förs laget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Norrtåg AB för
räkenskapsåret 2015 .

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nÖdvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter , vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Oet är styrelsen som har ansvaret för förs laget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
an svaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund val av vår revis ion. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisn ingen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revision ssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbe vis om belopp och annan information i års '
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felakt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm '
ning beaktar revis orn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget uppr~ttar årsredovis'
ningen för att ge en rättvisande bild i sylte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn ti ll
omständigheterna, men inte i sylte att göra ett uttalande
om effektiviteten j bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimlighet en i
styrelsens och ver kställande direktörens uppskattningar i
redovisningen , liksom en utvärdering av den övergripande
presentat ionen i årsredovisningen .

Styrelsens och verkställande dlrelftörens ansvar

Som under lag för vårt uttalande om styrelsens förSlag till
dispositioner bet räffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förS laget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revis ion av år sredovisningen (,Iranskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamo t eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolageL Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med ak tiebolags'
lagen, års redovfsningslagen eller bolagsordningen.
Vi an ser att de revi sion sbevis vi har inhämtat är tillräCkliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningSberätte lsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verks tälland e direktören ansvarsfrihet för
r äkenskapsåreL

Vi anser att de re visionsbevis vi har inhämtat är tillräck liga
och ändamå lsenliga som grund för våra uttalanden .

Uttalanden

Skellefteå den 14 mar s 20 16

Enligt vår uppfatlning har årsredovisningen upprättats i
Errst '& Young AB ,
enlighet med år sredovisnings lagen och ger en i alla _ _ ~ , /1 -.~. '"'I -- : J ••
, r , . ,-.0.
väsentliga avseenden rättvisande bild av Norrtåg ABs
finansiella stäl lning per den 31 december 2015 och av dess I
.
.
finansiella resu lt at för åre t enligt årsredovisningslagen.
/, i
g
stro'
E
n
n
!
"
,
aer'
Förvaltningsberättelsen är fören lig med årsredovisningen S!
övriga delar.
.. Aukt oris erad revisor

f.1

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastst~ller resultat ·
räkningen och ba lansräkningen.

LekmannareV;SOl'erna i

Norrtåg AB

För k..1nnedom och beaktande:

Till årsstämman i

Styrelsen i NOl'rtåg AB

NorrtägAB
Org nr 556758-3496
Till fullmäktige i:
Norrbottens läns landsting
Regionforbundet i Västerbottens län
Region Jämtland Härjedalen
Landstinget Västernorrland

GransImingsrapport för år 2015
Lekmannarevisorerna har som uppd rag att granska om verksam heten sköts på ett ändamålsenligt och

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2015. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen
och god reYisionssed i kommunal verksam het och den har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Utöver granskning av dokument såsom styrelseprotokoll, k-valitetsredovisningar, styrdoktlment och årsredovi.sning mm. så har intervjuer med tjänstemannaledning och styrelsen genomförts.

Följande granskning har utförts:
Grundläggande granskning samt uppföljning av föregående års granskningsiakttagelser.
Fördjupad granskning, med inril1nin g mot områdena riskinventering och riskanalys.

Granskningen har dokumenterats i särskild granskningsredogörelse.
Vår sammantagna bedönming är att bolagets verksamhet under år 2015 har bedrivits på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcldig intern kontroll. l bifogad "edogörelse redovisas underlag föl' de revision ella bedömningarna.

~- ?-Anders Äknert
Utsedd av Norrbottens
Läns landsting
(' )
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Lennalt Salomonsson

Utsedd av Regionförbundet
i Västerbottens län
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Finn Cromberger
':)
Utsedd av Region
Jämtland Häljedalen
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Lekmannarevision 2015

Sammanfattning
,

Lelmlannarevisorns uppdrag regleras i 10 kap. 3-6 §§ Aktiebolagslagen och i 9 kap. 9 §
Kommunallagen. Uppdraget innebär att granska och pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpun1:t tillfredsställande sätt samt om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Utifrån detta har PwC har fått i uppdrag av lekmannarevisorerna i Norrtåg AB att i den
grnndläggande gransIrningen undersöka bolagets följsamhet till dire1:tiv från ägarna samt
att följa upp iakttagelser som framkom i föregående års granskning. I den fördjupade
granskningen ska PwC granska bolagets arbete med riskinventering och riskanalys.

RevisionelI bedömning:
Grundläggande granskning:
Uppfyllt

Kontrollrnål
Är redovisat resultat för bolaget förenligt med dire1:tiv från ägarna?

Ja

Har styrelsen i rimlig grad vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
föregående års lekmannarevision?

Ja

Fördjupad granskning:
Uppfyllt

Kontrollrnåi
Bedrivs arbetet med riskinventering och riskanalys på ett heltäckande och systematis1:t sätt?

Ja

Är ansvars- och arbetsfördelningen inom området tydliggjord?

Ja

Vidtas tillräcldiga åtgärder utifrån upprättad riskanalys?

Till övelvägande del

Ja

Är bolagsstYTelsens styrning och kontroll inom området tillräcklig?
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Syftet med all kommunal verksamhet är att generera nyttigheter till dess medborgare.
Detta gäller även när verksamheten bedrivs i bolagsform. Ägarnas styrning av bolaget sker
företrädesvis genom bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsstyrelse och VD ansvarar för
att verkställa det up pdrag som tilldelats av ägarna, till exempel i form av mål for verksamhet och ekonomi.
En viktig del av den interna kontrollen är att arbeta systematiskt med riskanalyser. Ett
bristfal1igt arbete med riskanalyser kan riskera att bolagets verksamhet inte bedrivs på
avsett sätt, till exempel att ställda mål inte uppnäs.
Bolagets lekmannarevisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en fördjupad granskning av bolagets riskarbete.

Revisionsfrågol'

1. 2.

Grundläggande granskning
•

Är redovisat resulta t för bolaget förenligt med direktiv från ägarna? Fokus på verksamhetsmässiga och ekonomiska mål

•

Uppföljning av föregående års granskning

Fördjupad granskning
•
•

•

Bedrivs arbetet m ed risldnventering och. riskanalys på ett heltäckande och systematiskt sätt? Särskilt fokus på hur arbetet dokumenteras.
Är ansvars- och arbetsfördelningen inom området tydliggjord?
Vidtas tillräckliga åtgärder utifrån upprättad riskanalys? Särskilt fokus på handlings-/al·th~tetsp laner

•

Är bolagsstyrelsens styrning och kontroll inom området tillräcklig?

Revisionskl'iterier

1. 3 .
•
•
•

Al:tiebolagslagen 10 kap. 3 §
Ägardirektiv
Bolagsinterna styrdokument relevanta för granskningen

1.4.

Avgränsning

Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till verksamhetsåret
revisionsfrågor.

1.5.

2015.

I övrigt se

M etod

An alys av för granskn ingen relevant dokumentation och intervjuer med styrelse, VD, teknisk chef och controller. Fördjupad granskning har skett genom stickprovskontroll av två
riskområden. Ulvalet av riskområden har sketlutifrån en bedömning av risk och väsentlighet.
April 20 16
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GJ'undläggande granskning

2.

,

2 .1.

Mål och måluppfiJllelse 2015

2.1 .1.

Iakttagelser

Av bolagsordningen framgår, utöver att bolaget ska bedriva persontrafik med tåg, att
verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte.
Ägarna har inte fastställt några konkreta verksamhetsmässiga eller ekonomiska mål föl'
bolaget. Ett av bolagets uppdrag är att de årligen ska redovisa resandets utveckling.
Granskningen visar att bolaget, i syfte att främja resandets utveckling, har tagit fram följande h'e kvalitetsparametral':
Nöjd Kund Index (NKI)
Regularitet
Punktlighet
Vid vmje styrelsemöte sker uppföljning av resandets utveckling och kvalitetsparametrarna. Uppföljning består av mätetal som dokumenteras i form aven halitetsredovisning.
Granskningen visar att styrelsen antagit en resultatbudget för 2015 (nollresultat). Därutöver kan inte gransImingen styl'ka att styl'elsen antagit några andra ekonomiska mål.
Av årsredovisning för 2015 framgår:
Att bolaget har haft en positiv resandeutveckling, där resandet har ökat med 2. % i
jämförelse med föregående är
Att bolaget redovisar ett positivt resultat på 4 tkr
Att styl'elsen gör en kortare analys om kvalitetsparametrarnas koppling tillresandets utveckling
Att styrelsen följer upp NKI, regularitet och punktlighet

)

På fråga om det finns tankar på att anta tydligare måltal och jämförelsevärden för resandets utveckling och kvalitetsparametrarna så framkommer vid intervjuer att detta inte
upplevs helt enkelt. Detta med anledning av att det är en tjänstekoncession där operatören äger avtal med Trafi1:verket att trafikera spåret samt äger alla intäkter och därmed
påverkan på resandeutvecklingen. Bolagets roll är att fungera som samverkanspart och
uppvakta Trafikverket, Transitio, länenm.fl. för att underlätta för operatören och förebygga problem,
2 .1 .2 .

Bedömning

Vår revisionella bedömning är alt de redovisade resultaten är förenliga med ägarnas direktiv. Bedömningsgrunderna är att bolaget har redovisat en positiv resandeutveckling
samt att det ekonomiska resultatet redovisar ett överskott på 4 tkr. I övrigt noteras att den
auktoriserade revisorn inte framfört någon kritik mot bolagets ekonomiska förvaltningen
för år 2015.
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2.2 .

Uppföljning avfol'egåellde ål's granskning

2 .2 .1 .

Iakttagelser

Följande brister noterades i lekmannarevisorernas granskningsrapport från

,

1.

UppfOljningIutvärdering av Handlingsplan vinter

2.

Oklarheter kring ägarnas styrdokument

2014:

3. Förvärv av aktier i Samtrafiken AB
4. Bristande närvaro vid styrelsemöten
Vid träffen med styrelsen i februari
ningen visar följande:

2016

diskuterades respektive punkt ovan. Gransk-

Uppföljning och utvärdering av Handlingsplan vinter presenterades för styrelsen i maj
2015. Utifrån utvärderingen konstateras att genomförda åtgärder har bidragit till positiva
effe1.1:er på trafikens tillgänglighet.
Ägarna har under 2015 reviderat och fastställt bolagsordning och ett gemensamt ägardirektiv föl' bolaget. Av intervju framgår att framförallt ägardirektivet löpande kommer att
vidareutvecklas.
Den nya styrelsen är väl medveten om att för frågor av princi piell beskaffenhet eller av
annars större vikt ska ägarnas ställningstagande inhämtas. Vårt påpekande angående köpet av andelar i Sanlh'afiken AB i föregäende års granskningsrappOlt hal' inte föranlett
ägarna att vidta särskilda åtgärder.
Granskningen visar att ledamöternas närvaro vid styrelsesammanträdena varit tillfredsställande under 2015.
2 .2.2 .

Bedömlling

Styrelsen kan i rimlig gud verifiera att de \~dtagit tillräckliga åtgärder med anledning av
föregående års lekmannarevision.
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3·

Fördjupad granskning

3·1.

Riskinvente1'ing och 1'iskanalys

3 ·1.1 .

Iakttagelser
Styrelsen

3 ·1. 1. 1.

Arbetet med riskinventering och riskanalys kommer till uttryck i följande dokument:
Riskanalys Nontåg AB
2 . Plan för intern kontroll
3. Styrelsens protokoll
1.

2015

och

2016

1. Riskallalys Norrtåg AB
Följande riskområden har identifierats av styrelsen:
Trafik
Teknik
3. Ekonomi
4. OrganisationimarkIlad
5. Övertagande av l1'afikavtal
1.

2.

Under dessa områden har flera antal delområden identifieras. Denna granskning kommer
att fok'Usera på foljande delområden:
•
•

Fordonstekniska störningar
Varwnärke

I holagets riskanalys dokumenteras risker med tillhörande effekter inom det aktuella delområdet. Dokumentet fastslår att bolaget ska kartlägga åtgärdshehov och utifrån detta
vidta nödvändiga åtgärder.
Av dokumentet framgår också att delområdena fordonstekIliska störningar och varumärke är behäftade med stora risker och tillhörande konsekvenser.

2. Planför inte"n konh'o1l2015 och 2016
Styrelsen har i december månad 2014 och 2015 fastställt planer för intern kontroll. l planerna regleras det fortlöpande arbetet med riskinventering och riskanalys. Planen utgår
ifrån följande grundstruktur:
Identifierade riskområden
Bedömning av nivåer för sannolikhet, konsekvens samt riskfaktor
Konsekvensbeskrivning
Planerade åtgärder, ansvarig samt tidplan
Planen för intern kontroll innehåller riskområden rörande l1'afiken, tekIlisk verksamhet,
fordonsförvaltning, avtal, ekonomi och finans med mera.

Apri l 2016
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3 . Styrelsens protokoll
[ styrelseprotokollen föl' 2015 framgår bl.a. följande:
På sammanträdena finns en stående punkt på dagordning där styrelsen utvärderar
risknivå och eventuella effekter inom de olika rlskområdena.
[budget 2016 framhävs riskfaktorer som ska beaktas, bland annat ökat behov av
reservfordon för att minska trafikstörningru' på grund av fel på fordon.
[särskilt ärende görs uppföljning av Handlingsplan \~nter
Av dokumentationen framgår inte hur styrelsen gör Ul'val av riskområden som styrelsen
ska ha extra fokus på under verksamhetsåret.

3.1.1. 2.

Verksamheten

Av inter.ju med företrädare för verksamheten framgår att ru'betet med riskanalyser sker
fortlöpande.
Verksamheten har kontinuerliga möten där tjänstemännen överlägger med varanm'a rörande de olika riskområdena. På dessa möten förs även diskussioner om det finn s behov
att lägga till eller ta bort riskområden.

3.1.2.

Bedöm ning

Vår revisionella bedömning är att arbetet med riskinventering och riskanalys bedrivs på
ett heltäckande och systematisk sätt. Bedömningsgrunden är alt styrelsen och verksamhet
i rimlig grad kan verifiera sitt arbete inom området.

3. 2 .

Ansvars- och arbetsfordelning

3 ·2 .1.

Iakttagelser
Styr else n

3.2·1.1.

Styrelsens styrning av riskarbetet tydliggörs i följande slyl'dokument:
Plan för intern kontroll
Riskanalys Norrtåg
Granskningen visar att ansvars- och arbetsfördelning inom området rcgleras i plan för
intern kontroll. Av intervju med slyl'elsen framkommer att den är akiiv i att väcka eventuellt nya riskområden och i arbetet med riskanalysen.

3.2.1.2 .

Verksamheten

Som nämnts ovan så framgår att arbetet med riskanalysen sker kontinuerligt under året
på tjänstemannanivå. Tidsmässigt sker dessa möten inför v31je styrelsesammanträde.

3.2.2.

BedölIl ning

Vål' revisionella bedömning är att ansvars- och arbetsfördelningen inom området är tydliggjord. Bedömningen baseras bland annat på att området reglerats i slyl'elsens plan för
intern kontroll.

April 20 16
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3·3·

Aktiva åtgärder

3.3 .1 .

Iakttagelse r

I matrisen nedan redovisas en sammanställning av de två delområdena som revisionen
valt att granska närmare. Matrisen \~sar hur styrelsen i protokoll 151207 hanterat respektive område:

Delområden

Risk/ effekt

Förslag till
" d el"
å tgar

Genomförande/uppföljning
av åtgärder

Fordonstekniska
lösningar

3/3

Ja

Ja

Varumärke

3/4

Ja

Nej

Av sammanställningen framgår att styrelsen, för respektive delområde, värderat risk och
effekt på en femgraclig skala (5=hög risk/hög effekt). Riskanalysen innehåller följande
förslag till åtgärder:
Fordonstekniska störningar:
• Handlingsplan vinter
• Alternativa lösningar rörande dieseltrafik
Varumä"ke:
• Arbeta långsiktigt med trafik- och resandeutveckling med minimala störningar
• Agera proaktiv tillsammans med andra aktörer för atl: stärka varumärket
Granskningen visar styrelsen följt upp och utvärderat Handlingsplan vinter. Styrelsen kan
i protokoll även verifiera att den under året sett över möjligheten till alternativa lösningar
i form av dieseltrafik.

)

När det gäller identifierade risker hing varumärket kan granskningen inte styrka att styrelsen antagit aktiva åtgärder eller aktivitetsplaner. Vi 110terar dock att styrelsen på sitt
sammanträde i februari 2016 lyft frågan om att ta fram en marknadsplan i syfte att stärka
varumärket. På sammanträdet sänktes även den bedömda effekten från nivå 4 till nivå 3.
Av intervju med styrelse och företrädru'e för verksamheten framgår att båda palter upplever att styrelsen \~dtar aktiva åtgärder vid presentation av potentiella riskområden. De
upplever att det är en god diskussion på vru'je styrelsesammanträde rörande riskanalysen.

3·3·2.

Bedömning

Vår revisionella bedömning är, utifrån stickprovet, att st}"'elsen till övervägande del ~dta
git aktiva åtgärder utifrån upprättad riskanalys, Bedömningsgrunderna är att det finns
tydliga åtgärder i fråga om fordonstekniska störningar i och med Handlingsplan vinter.
Däremot saknas det tydliga och dokumenterade åtgärder i (i'åga om atl: stärka varumärket.
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3.4. BolagsstYI'elsens stYI'ning och kont/'oll
3 .4.1.

Iakttagelse/'

I detta avsnitt sammanfattas iakttagelser som är gjorda från tidigare avsnitt som visar på
hur styrelsen hal' s\y1t och kontrollerat sitt uppdrag. '
De sammanfattade iakttagelserna rörande bolagsstyrelsens styrning och kontroll över
området är följande:
Beslutat om dokumentet" Riskanalys Nontåg AB"
Beslutat om plan för intern kontroll föl' 2015 respektive 2016
Beslutat om en pnnkt på dagordningen där S\y1'elsen diskuterar risknivä och effekter inom de utvalda riskområdena.
Följt upp samt utvärderat Handlingsplan vinter

34 2 .

Bedömning

Väl' revisionella bedömning är att bolagsS\y1'elsens S\y1'ning och konb'oll inom omrädet är
tillräcklig. Bedömningsgrnnderna är att under året hal' bolagsstyrelsen tagit beslut om
dokument som s\y1' området samt bedrivit ett kontinuerligt arbete med riskanalyser.

)
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4.

Revisionell bedömning

4.1.

Grundläggande granskning

Kontrollrnål
Är redovisat resultat för
bolaget förenligt med direktiv från ägarna? Fokus på
verksamhetsmässiga och
ekonomiska mål

Granska och pröva

Kommentar
Uppfyllt

Ändamålsen l ighet

Bed öm n in gsgru nd erna ä r att bohl-

ge t redO\,; sar:

Ek tillfredsställande

li1'

• En positiv resandeut\'eckling
• Ett pos iti\t resultat på -t t kr

Styrelsen kan också i rimlig grad verifiera alt de vidtagit tillräcldiga åtgärder med anledning av föregående års lekmannarevision.

4.2 .

Fördjupad gl'ans/ming

Kontrollmål
Beruivs arbetet med Iiskinventering och -analys på ett
heltäckande och systematiskt
sätt? Särskilt fokus på hur
arbetet dokumenteras

Är ansvars- och arbetsfördelningen inom området
tydliggjord?

Vidtas tillräckliga åtgärder
utifrån upprättad riskanalys?
SärsidIt fokus på handlingsjaktivitetsplaner

Är bolagsstyrelsens styrning
och kontroll inom området
tillräcklig?

Granska och pröva

Uppfyllt

Intern kontroll

Bed ömni ngs.grund en är att stjT e l ~
sen och \Oerksamhet i rimlig grad
kan ,-eri fi era sitt arbete inom området.

Ändamålsenlighet

lY(

Intern konU'oll

l.?!'

Ändamålsenlighet

;Y(

Intenl konU'oll

lY(

Till övervägande del

Ändamålsenlighet

I~

JJe-dömn ingsgrunder na är att d et
fi n ns tyd liga atgärder fö l' f.x da nstekn is ka stö rn ingar. D~lre l11 ot sakna s d et u okUfll ente ri.lde åtgä rder
rö ran de ri s kom rådet \-a i·u m ärke .

..

Uppfyllt
Bedömn ingsgru nder na är att st;/reJsen dokumente rat ansvars- och
ar betsfördelning för bolaget3 risk-

arbete.

Uppfyllt

Interll konU·oll

Bed ömningsgrun de rn a är att

ly(

Andamålsenlighet •__ _
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Nor rt ~g AB
P\\'C

Kommentar

lI Il -

der året har bo l a g5s t~Tel sen tagit
bes lut o m dokument som styr omLid et samt bed d ', i t ett konti l1 l1 '?'\'li gt arbete l11 ~d risk<J l1ab';'!L

JO

a\-

11

Lekmannarevision

Pd ';/;U()h!Jir

I

{~e~<

Per Ståhlbe"g

Martin Gandal

Uppdragsledare

Projektledare

Apri l 20 16
NO l'rt ~gAB

PwC

11

av

11

2015

Jan Molde

2016-05-17
ARBETSMATERIAL/UTKAST

Den Breda Öst – Västliga Korridoren
Sammanställning över planer, projekt och samarbeten kring Öst –
Västliga förbindelser i Mellersta Norden
Bakgrund
Mittnordenkommittén har öst-västliga kommunikationer som ett av sina prioriterade
samarbetsområden. Av kommitténs handlingsplan för 2016 framgår att Mittnordenkommittén aktivt
ska främja utvecklingen av en samlad öst-västlig transportkorridor i Mellersta Norden genom
samarbete och gemensamt Interreg-projekt med Kvarkenrådet och Midt Skandia.
Utgångspunkten för det planerade Interreg-projektet är rapporten ”Den breda korridoren”1 som
konsultföretaget Kontigo tagit fram på uppdrag av Mittnordenkommittén.
Då det gått närmare ett år sedan rapporten publicerades finns det skäl att göra en uppdatering vad
avser pågående planer, projekt och samarbeten gällande öst-västliga förbindelser i Mellersta Norden.
Det finns också anledning att skapa en överblick över vilka åtgärder och objekt som finns med i
gällande ekonomiska planer, och vilka angelägna åtgärder som ännu saknar finansiering. Dessutom
har kommittén efterfrågat en överblick av pågående planprocesser.
Förhoppningen är att denna PM ska ge underlag till Mittnordenkommitténs möte den 1-2 juni 2016
då frågan om gemensamt Interreg-projekt för utveckling av en samlad öst-västlig transportkorridor
ska diskuteras.

Mellan Sundsvall och Trondheim
Tidigare projekt
Necl (North East Cargo Link) 1996 – 2006
Fokus för projektet var att förbättra förutsättningarna för godstransporter I öst – västlig riktning,
såväl inom som mellan de tre nordiska länderna samt med kopplingar både längre västerut och
österut. Ett omfattande analysunderlag togs fram där bland annat de viktigaste flaskhalsarna i
infrastrukturen identifierades.

1

Den Breda Korridoren, Förutsättningar och utmaningar för en samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta
Norden, Kontigo maj 2015

1

Necl 2 (Midnordic Green Transport Corridor 2010 – 2013)
Necl 2 hade, precis som Necl, fokus på godstransporter I öst – västlig riktning. Projektet utgick från
tidigare framtaget material som uppdaterades. Därutöver bedrevs påverkansarbete för att få med de
utpekade flaskhalsarna i kommande investeringsplaner.
Projektet Jämtlandsstråket
Ett (formellt två) projekt under perioden 2013-10-20 – 2016-04-30 med stöd från Tillväxtverket för
att utveckla den gemensamma arbetsmarknaden efter stråket utmed Mittbanan och E 14 mellan
Brunflo och Duved i Åre, Krokoms och Östersunds kommuner genom förbättrad tillgänglighet och
samordnad planering. Projektägare var Region Jämtland Härjedalen.

Pågående projekt eller samarbeten
Föreningen Elbanen STS (Steinkjer – Trondheim – Storlien)
Föreningen bildades den 10 januari 2012 med uppgift att;
”å sørge for å gjennomføre nødvendig planlegging for elektrifisering av Trønderbanen og
Meråkerbanen på strekningene Steinkjer-Trondheim-Storlien
å drive aktiv lobbying fram mot en beslutning om finansiering og bygging og ferdigstillelse av
anlegget så snart som mulig.
å være pådriver for utvikling av både gods- og persontrafikk på banestrekningene”

Föreningen hade sitt senaste årsmöte 2016-03-13.
Projekten ”Atlantbanan”
Samarbete har bedrivits sedan 1992 för att utveckla järnvägen och järnvägstrafiken mellan
Trondheim och Stockholm via Meråkerbanan, Mittbanan och Norra Stambanan.
Samarbetet har bedrivets i olika projekt och med olika projektägare genom åren.
Sedan 2016-03-02 bedrivs samarbetet i form av ett partnerskap mellan berörda regioner/län och
kommunerna efter banan.

SÖT-samarbetet
Ett samarbete mellan Sundsvall, Östersund och Trondheims kommuner (SÖT) som påbörjades 1999.
Samarbetet handlar om att;
- Utveckla infrastruktur och hållbara kommunikationer
- Utveckla Kultur- og upplevelsenäringarna
- Utveckla studentstäderna
Inom ramen för SÖT-samarbetet bedrivs projektet ”Green Highway”. Syftet är att skapa en fossilfri
transportkorridor. I Green Highway ingår en satsning på el- och gasfordon, laddinfrastruktur,
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förnyelsebara bränslen, test och utveckling samt att sprida kunskaper kring detta. Inom Green
Highway medverkar flera offentliga organisationer och ett antal privata företag.

Funktionella Mittstråket
Ett investeringsprojekt om cirka 320 miljoner kronor under perioden 2016 – 2019. Projektet
finansieras till nära 50 procent med medel ur EU:s regionala fond. Investeringarna omfattar åtgärder
på både Mittbanan och E 14. Projektägare är Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Trots den stora
omfattningen av projektet kommer de största behoven av förbättringar av Mittbanan och E14 inte
kunna åtgärdas. Vissa medel för fortsatt utredning av framtida insatser finns därför med i projektet.
De största bristerna på Mittbanan finns i Västernorrlands län mellan Stöde och Vattjom där högsta
tillåtna hastighet på banan är 70 km/h. För att åtgärda dessa brister behövs en ny bansträckning på
detta avsnitt vilket bedömts kräva investeringar i miljardklassen. Några sådana medel finns inte med i
gällande planer.

”Den breda korridoren”, Kontigo på uppdrag av Mittnordenkommittén
I rapporten föreslås ett stort perspektiv genom att knyta samman de nordiska länderna i östvästlig
riktning och skapa fungerande länkar till både Atlanten och Ryssland med perspektiv mot både
Nordamerika respektive Asien och Kina. I rapporten föreslås också ett bredare perspektiv där
behovet av en ”bredare” gemensam korridor genom Mellersta Norden diskuteras. I rapporten
föreslås fastare former för samarbetet kring denna bredare korridor genom bildande av ett så kallat
”EGCT” inom ramen för EU:s regelverk.

Status och planer vad gäller Meråkerbanan
Meråkerbanan (som järnvägen heter mellan Storlien och Hell, med fortsättning mot Trondheim)
började byggas 1875 och öppnades för trafik 1881 som den andra av de fyra järnvägspassagerna över
riksgränsen mellan Norge och Sverige. Den första var vid Kongsvinger år 1865.
I såväl i Necl 1 som i Necl 2 identifierades behovet av elektrifiering av Meråkerbanan.
Medel för elektrifiering av banan finns med i den av Stortinget antagna Nasjonal transportplan 2014
– 2023. Planeringsarbetet inför elektrifieringen pågår nu.
Medel för elektrifieringen finns också med i det förslag till ny Nasjonal transportplan för perioden
2018 – 2029 som för närvarande är ute på remiss.
2016-03-14 berättade Anne Skolmli, direktör vid Jernbaneverket midt/nord, att byggstart planeras
ske under år 2017 med färdigställande år 2021 eller 2022.
Det bör dock noteras att de planerade investeringarna omfattar elektrifiering och bara mycket
begränsade åtgärder på banan i övrigt.
Det finns stora behov av förbättringar och förstärkningar av banan. Medel för dessa åtgärder finns
inte i vare sig nu gällande eller föreslagna planer.
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Status och planer gällande ”Stora Helvetet”
Järnvägstrafiken mellan Norge och Sverige stängdes av i november 2013 på grund av indikerade
rörelser i Järnvägsbanken vid ravinen ”Stora Helvetet” alldeles intill den norska gränsen väster som
Storlien. Efter provisoriska åtgärder och förbättrad mätutrustning öppnades banan för trafik i januari
2015. Trafikverket planerar nu för en permanent överbryggning av ravinen i form av en bro, vilket är
mycket positivt för den framtida järnvägstrafiken i Mittnorden. Enligt uppgift från Trafikverket
kommer den nya bron att vara öppen för trafik senast från och med år 2019.

Järnvägsförbindelse Jämtland – Västerbotten via Bräcke, Långsele, Nyland
När det gäller godstrafiken österut, mot Finland och på sikt ännu längre österut, har olika
förbindelser diskuterats och prövats. Denna fråga finns belyst i rapporten ”Den breda korridoren”
som konsultföretaget Kontigo tagit fram på uppdrag av Mittnordenkommittén. I rapporten förs
tanken på en överfart över Kvarken fram som ett alternativ att använda på sikt även för gods från
mellersta Norrland och Norge. För att detta ska fungera bra även för gods på järnväg behöver
bandelen mellan Långsele och Botniabanan rustas upp och en effektiv omledningsfunktion skapas
mellan den västliga delen av Ådalsbanan och Botniabanan. Dessutom behöver ett nytt triangelspår
byggas i Bräcke.
De investeringar som behövs för godset på dessa bandelar kan också få stor betydelse för framtida
persontrafik mellan Jämtland via Bräcke och Långsele till Umeå. Den samhällsekonomiska analys som
behöver göras avseende denna investering måste således värdera nyttorna för såväl gods- som
persontrafiken.
Möjligheterna att skapa en fungerade förbindelse mellan Stambanan och Botniabanan mellan
Långsele och Västeraspby har också diskuterats i den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket håller på att
ta fram för kuststråket Gävle – Umeå.
Enligt uppgift2 redovisades planer på byggande av ett triangelspår för en smidig sammanlänkning av
stambanan och Botniabanan inför beslutet om investeringen i Botniabanan. Investeringsmedel för
denna sammanlänkning av banorna togs dock inte med i vare sig den nationella transportplanen för
perioden 2010 – 2021, eller för perioden 2014 – 2025.
Idag bedrivs upphandlad flygtrafik mellan Östersund och Umeå. Det finns behov av snabba kollektiva
transporter från Jämtland till Umeå, inte minst utifrån Umeås roll i regionsjukvården. Det finns idag
också möjlighet att resa med tåg mellan Östersund och Umeå genom Norrtågs trafik. En sådan resa
tar, med byte i Sundsvall, enligt nu gällande turlista 5 timmar och 20 minuter. Då används Norrtågs
regionaltåg av typen ”Coradia Nordic x 62” på sträckan Östersund – Sundsvall och SJ 3000 på
sträckan Sundsvall – Umeå. De förbindelser i turlistan där Norrtågs tåg används på bägge
delsträckorna tar enligt tidtabell cirka 6 timmar. Dessa restider med tåg är för många inga reella
alternativ till flyget.
Genom en upprustning av banan mellan Långsele och Västeraspby samt en fungerande
omledningsmöjglihget mellan Botniabanan och sträckan Långsele – Västeraspby i närheten av Nyland
2
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och anläggande av nytt triangelspår i Bräcke skulle det vara möjligt att etablera en
persontågsförbindelse mellan Östersund och Umeå via Bräcke, Långsele, Nyland och vidare på
Botniabanan till Umeå. Restiden för en sådan tänkt förbindelse skulle kunna göra den till ett reellt
alternativ till flyget. Huruvida de investeringar som behövs för att möjliggöra en sådan förbindelse är
samhällsekonomiskt lönsamma bör undersökas.

Stråket Mo i Rana – Umeå – Helsingfors
Trafikverket har 2016-03-29 publicerat en så kallad Åtgärdsvalsstudie över stråket Mo i Rana – Umeå
– Helsingfors, med fokus på delen genom Sverige3. I studien föreslås åtgärder på väg E 12 i såväl
Norge, Sverige som Finland. Vidare pekas bland annat på betydelsen av en fungerande
Kvarkenförbindelse och på behovet av bättre anslutningar till hamnen i Vasa.

Färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa
Inom ramen för projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor bedrivs ett omfattande arbete
för förbättring av färjeförbindelsen mellan Umeå och Vasa. Projektet omfattar både en effektiv och
miljöanpassad färja och effektiva kopplingar med väg och järnväg till hamnarna i Umeå och Vasa. I
februari 2016 sändes en ansökan till EU-kommissionen om medfinansiering av ett förverkligande av
det koncept som utvecklats. Ett besked utifrån denna ansökan förväntas komma under juli 2016.

Östersjöprojektet NSB Core
I slutet av 2015 godkändes Östersjöprojektet NSB Core. Detta projekt, som bygger på ett partnerskap
mellan bland annat Helsingforsregionen, Helsingfors stad, Tallinn stad, Riga planeringsregion och
Investor Center Ostbrandenburg i Tyskland, syftar till att förbättra en hållbar tillgänglighet i östra
Östersjöområdet till gods- och persontrafik. Projektet har som mål att bidra till EU: s TEN-T
transportinfrastrukturpolitik inom ramen för TEN-T genom utvecklat samarbete på regional och lokal
nivå och koppla samman med TEN T Core korridoren North Sea-Baltic. Kvarkenrådet har som partner
i projektet åtagit sig att genomföra två studier. Den ena med särskilt fokus på ett utvecklat perspektiv
av tillväxtkorridoren Helsingfors-Tammerfors via Seinäjoki-Vasa-Umeå med vidare öst-västlig
koppling till övriga delar av norra Sverige och den norska Atlantkusten. Den andra studien kommer
att fokusera på samspelet med i första hand den Finländska delen av Botniska korridoren och dess
kopplingar till Barentsregionen.
Mer om projektet här:
http://www.uudenmaanliitto.fi/en/cooperation_and_networking/nsb_core_north_sea_baltic_conne
ctor_of_regions

3
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Förbindelserna mellan Umeå och Mo i Rana
Väg E 12 som förbinder Umeå och Mo i Rana har en viktig roll i stråket Mo i Rana – Umeå – Vasa.
Vägen har bristande vägstandard mellan Umeå och Lycksele och på vissa avsnitt mellan Storuman
och Norska gränsen samt mellan Riksgränsen och Mo i Rana.
I detta stråk ingår också järnvägsförbindelsen Storuman – Umeå, där en ny järnvägsterminal har
utvecklats i Storuman. Förberedelser pågår för ytterligare utveckling av denna terminal med bland
annat ett triangelspår mot Inlandsbanan. Även i Lycksele pågår en utveckling av en allmän terminal i
samverkan med SCA:s befintliga terminal.
Strävan är att utveckla både gods- och persontrafiken i stråket. Viktiga aktörer i detta arbete är
MidtSkandia och Kvarkenrådet. Under våren 2016 har arbetet startat med ett interregprojekt inom
ramen för Botnia-Atlantica; ”E 12 Atlantica Transport” med Kvarkenrådet som projektägare. Övriga
partners är Vasaregionens Utveckling AB, Vännäs kommun, Vindelns kommun, Lycksele kommun,
Storumans kommun, Umeå kommun, Infrastruktur i Umeå AB, Midtskandia och Rana
Utviklingsselskap. Mer om projektet finns på länken; http://www.botnia-atlantica.eu/om-beviljadeprojekt/projektbank/e12-atlantica-transport .

Samarbetet Botniska Korridoren
Ett samarbete kring den så kallade ”Botniska korridoren” bedrivs mellan Länsstyrelsen Norrbotten,
Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Västernorrlands läns
landsting, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg, Region
Örebro samt kommunerna Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Hudiksvall,
Söderhamn, Gävle och Östersund. Projektet leds av föreningen Norrtåg. Bakgrunden till samarbetet
beskrivs på följande sätt på projektets egen hemsida;
”Idag saknas en länk mellan godsjärnvägarna i Sverige, Finland och Ryssland. Den nordiska triangeln,
som knyter samman Stockholm, Oslo och Köpenhamn, är inte sammanbunden med den norra axeln,
som går från Narvik i norra Norge, genom Lappland och Norrbotten, och vidare genom Finland mot
Moskva. Den Botniska korridoren är tänkt att binda samman dessa delar.”
Botniska korridoren är inte ett enskilt järnvägsprojekt, utan består av flera delar. Olika
järnvägssträckor är idag olika utbyggda, och deras standard varierar. Utvecklingen av den Botniska
korridoren handlar därför om att både rusta upp och bygga ut järnvägssträckor som redan finns och
att bygga helt nya banor. I projektet ingår således projektet Norrbotniabanan, en kustnära järnväg
mellan Umeå och Luleå. När denna är färdigställd kommer restiden mellan städerna att bli mindre än
hälften av vad den är idag, och kapaciteten på sträckan kommer att öka. Planeringsarbetet för en
första etapp mellan Umeå och Skellefteå har påbörjats. Arbetet, som genomförs av Trafikverket,
medfinansieras av Länstransportplanererna i Västerbotten och Norrbotten samt EU:s CEF-medel.
Regeringen har aviserat byggstart år 2018.
Den Botniska korridoren berör inte bara handeln och utbytet av varor inom EU, eller ens inom
Europa. Det kommer även att vara möjligt att frakta större mängder varor till Narvik via Malmbanan,
för utskeppning till bl.a. USA och Kanada. Faktum är att den Botniska korridoren även gör det möjligt
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att frakta gods från Sverige till orterna längs Transsibiriska järnvägen, även om godset måste lastas
om i Haparanda eftersom Finland och Ryssland har en annan spårvidd.
Inom ramen för samarbetet Botniska korridoren lyfts även behovet av fungerande öst-västliga
kopplingar till detta stråk. Samarbetet Botniska korridoren har därmed mycket gemensamt med det
planerade samarbetet kring ”Den breda korridoren” i Mellersta Norden.

Investeringar i nationella och regionala transportplaner med koppling till ”Den breda
korridoren” i Mellersta Norrland
Sverige
Sveriges nu gällande nationella transportplan omfattar perioden 2014 – 2025. I denna plan finns
medel avsatta för bland annat följande namngivna objekt;
- Väg E4/E 12 Umeå

952 Mkr

- Väg E 14 Lockne – Optand/Förbi Brunflo

288 Mkr

- Mittbanan, Stora Helvetet

100 Mkr

- Mittbanan, Bergsåker Triangelspår

234 Mkr

- Ådalsbanan, Sundsvalls resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m

298 Mkr

- Ådalsbanan, Sundvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m

250 Mkr

Inom ramen för Region Västerbottens länstransportplan 2014-2024 finns åtgärder prioriterade av
betydelse för utvecklingen av det öst-västliga samspelet. Bland annat kan nämnas:
Utveckling av Tvärstråket Storuman-Umeå

73,4 Mkr

Inlandsbanan, diverse utvecklingsåtgärder

16,5 Mkr

Medfinansiering av framtagande av järnvägsplaner för en första etapp av Norrbotniabanan, med särskilt fokus på kopplingen till Dåva företagscentrum (87 mkr från
Region Västerbotten + 20 mkr från länsstyrelsen Norrbotten)
107 mkr
Sveriges nationella transportplan liksom de olika länstransportplanerna kommer att rullas fram fyra
år. Arbetet med detta har påbörjats i och med det inriktningsunderlag för perioden 2018 – 2029 som
Trafikverket tagit fram4. Utifrån bland annat detta underlag kommer regeringen att utarbeta en
proposition till riksdagen som kommer att behandlas under 2016. Efter riksdagens beslut kommer
regeringen sedan att lämna uppdrag med direktiv och ekonomiska ramar till Trafikverket att ta fram
förslag till ny nationell transportplan och till regionerna att ta fram förslag till nya länstransportplaner
för perioden 2018 – 2029. Dessa nya planer förväntas fastställas under våren 2018.

4

Rapport Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 – 2029, Trafikverket
2015:180
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Norge
Norges nu gällande Nasjonal Transportplan (NTP) omfattar perioden 2014 – 2023. I denna plan finns
medel avsatta för bland annat följande namngivna objekt;
- Modernisering av Trönderbanen og Meråkerbanen
3 950 Mkr
(I modernisering ligger de tre elementene elektrifisering av Trønderbanen og Meråkbanen, stasjonstiltak og dobbeltspor
Hell – Værnes. I Prop. 1 S (2012 – 2013) er det satt av midler til mulig oppstart av Hell – Værnes)

- E6 Helgeland og Brattås – Lien

3 830 Mkr

Arbetet med att rulla fram denna plan för perioden 2018 – 2029 pågår. Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket och Statens Vegvesen har lagt förslag till planer till Samferdseldepartementet. Förslagen
är på remiss fram till den 1 juli 2016. Stortinget förväntas fatta beslut om ny nasjonal transportplan
under första halvan av år 2017. Den norska processen med ny nationell transportplan ligger således
cirka ett år före den svenska.

Finland
I den tidigare nämnda åtgärdsvalsstudien över stråket Mo i Rana – Umeå – Helsingfors pekas på
behovet av ett antal åtgärder på den finska delen av detta stråk. Bland dessa kan nämnas förbättrade
järnvägsförbindelser på sträckan Vasa – Seinäjoki, förbättring av väg E12/rv3 på i första hand
sträckan Ylöjärvi -Tavastkyro samt Laihela – Vasa. Dessutom pekas på behovet av förbättrade
anslutningar till hamnen i Vasa.
I Finland finns tre olika slags planer för infrastruktur som omfattar olika tidsperioder: långsiktiga
planer (10–30 år), verksamhets- och ekonomiplaner (4 år) och realiseringsprogram som baserar sig
på budgeten och som är årliga. Det saknas i dagsläget kunskap om i vilken utsträckning de ovan
nämnda åtgärderna finns med i de finska planerna.

Samarbetsformer mellan de nordiska länderna
Den svenska statliga myndigheten ”Trafikanalys” lämnar i en rapport5 följande beskrivning av
planeringssystemen i våra tre länder;
”Gemensamt för de nordiska länderna är att det inte finns något exempel på någon bilateral
permanent arbetsgrupp eller permanent samarbete med utpekat ansvar för gränsöverskridande
godstransporter.
Samtliga nordiska länder har transportmyndigheter med mer eller mindre regional representation.
Detta innebär att gränsöverskridande problematik inte nödvändigtvis hanteras på central nationell
nivå. I Sverige ligger ansvaret för det strategiska arbetet med gränsöverskridande transporter
nationellt på transportenheten inom Näringsdepartementet. Mycket av kompentensen kring
gränsöverskridande transporter finns emellertid inom Trafikverket (infrastruktur) och
Transportstyrelsen (regelverk), i den centrala såväl som i den regionala organisationen. Även i Finland
hanteras de centrala gränsöverskridande transportpolitiska frågorna av Kommunikationsministeriet
på nationell nivå. I Finland finns endast två centrala myndigheter under Kommunikationsministeriet,
5

Transportpolitik och gräns- överskridande godstransporter i de nordiska länderna, PM 2014:4
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Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket. Den statliga regionala förvaltningen av infrastruktur, som
hanteras av de så kallade NTM-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentraler) har centraliserats
under Arbets- och näringsministeriet men de frågor som rör trafik hanteras under
Kommunikationsministeriet och Trafikverket. Till exempel hanteras det regionala gränsöverskridande
arbetet som bedrivs tillsammans med norska, svenska och ryska myndigheter i Barentsområdet av
NTM-centralen i Lappland. Det är denna NTM-central som ansvarar för vägarna i den norra delen av
landet. Det svenska deltagandet i detta samarbete sker i huvudsak genom representation av
Trafikverkets Region Nord. I Norge hanteras de gränsöverskridande transporterna på liknade sätt
som i Sverige”.
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BAKGRUNDEN
De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig nordsydlig orientering, från de nordligare delarna av landet till
huvudstäderna och hamnarna i de södra delarna.
Transportmöjligheterna på tvärs är däremot mer begränsade,
möjligen med undantag för transportstråken längs finska viken.
Detta är en utmaning som de nordliga regionerna gemensamt
har försökt tackla i ett antal initiativ och projekt. Sedan nästan
20 år har aktörerna i Österbotten, Västernorrland, Jämtland, SörTröndelag och Nord-Tröndelag drivit frågan om förbättrade östvästliga transporter bl.a. i projekten North East Cargo Link - NECL
I och NECL II.
Delvis parallellt har man i samverkan mellan bl.a. Umeå, Vasa,
Västerbotten och Österbotten sedan några år tillbaka intensivt
drivit projektet The Midway Alignment of the Bothnian Corridor.
Detta innebär att det i Mellersta Norden finns två delvis
överlappande delvis konkurrerande förslag på utvecklingen av de
öst-västliga förbindelserna i mellersta norden. Huvudfrågan inför
det uppdrag som Kontigo har haft från Mittnordenkommittén
handlar om möjligheterna att etablera en gemensam ”bredare”
korridor i den här delen av Norden.
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UPPDRAGET
Kontigo har fått i uppdrag av Mittnordenkommittén att föreslå mål,
inriktning och omfattning av ett nytt infrastruktur- och
kommunikationsprojekt med utgångspunkt i den mittnordiska
geografin, mellan Atlanten och Ryssland (men med perspektiv på
Asien). Uppdraget skall utgå från korridorens konkreta sträckningar och
utpekade investeringsbehov. Uppdraget skall också utgå från både ett
gods- och persontrafikperspektiv, där olika trafikslag skall ingå men där
tåg och båt prioriteras i analysen.

DET STORA PERSPEKTIVET
Utgångspunkten för uppdraget är som nämnts det stora perspektivet,
dvs. att utveckla infrastrukturen och transporterna för att knyta
samman de nordiska länderna i öst-västlig riktning och härigenom
skapa en väl fungerande länk mellan Atlanten och Ryssland, med
perspektiv på Asien och Kina, respektive Nordamerika.

Uppdraget syftar till att:
•

Identifiera investeringsbehoven längs korridoren

•

Identifiera och beskriva relevanta politiska processer på
regional, nationell och EU-nivå

•

Ge förslag på gemensamma politiska aktiviteter som
stärker den mittnordiska transportkorridorens
konkurrensfördelar

Slutresultatet av uppdraget förväntas kunna presenteras i form av ett
”concept paper” där ett nytt projekt skisseras, innehållande projektplan
och uppskattad projektbudget, t.ex. med inriktning mot en ansökan till
Östersjöprogrammet.

EU:s handel med Asien har ökat snabbt de senaste decennierna. Den
viktigaste delen i ökningen svarar Kina för. Där har exporten ökat med
350 procent mellan 2002 och 2012 och importen ungefär lika mycket.
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Detta gör Kina till EU:s näst viktigaste externa handelspartner efter USA.
Handeln mellan EU och Kina är dock idag i det närmaste nästan lika stor
som den interna EU-handeln och EU:s export till Kina är större än den
till USA. Även EU:s handel med Ryssland flerdubblades under perioden
2002 – 2012, exporten till Ryssland ökade från 113 till 408 mdr EUR och
importen från Ryssland från 49 till 246 mdr EUR. Till detta ska läggas en
snabb utveckling av handeln mellan EU och många andra länder i Asien,
t.ex. Sydkorea och Singapore.

NECL I OCH II
I projektet NECL (I och II) har fokus varit på att utreda förutsättningarna
och i någon mån kostnaderna för ett förbättrat infrastruktur- och
transportstråk mellan Trondheimsfjorden och den finsk-ryska gränsen.
Stråkets huvudsakliga sträckning är via Stjördal – Meråker – Storlien –
Östersund – Sundsvall – Kaskö – Seinäjoki - Jyväskylä – Parikkala. Flera
alternativa överfarter över Östersjön utreddes dock.
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Under arbetet med NECL II identifierades tre huvudsakliga utmaningar:
1. Elektrifieringen av Meråkersbanan
2. Pålitliga förbindelser över Östersjön

MID WAY ALIGNMENT OF THE BOTHNIAN CORRIDOR
Sedan 2012 driver Kvarkenrådet projektet Mid Way Alignment of the
Bothnian Corridor, tillsammans med flera lokala och regionala parter
från såväl den offentliga som privata sektorn. Inte minst är Umeå
kommun och Vasa stad tunga aktörer bakom projektet.

3. Fler gränsövergångar mellan Finland och Ryssland, framför allt
genom en internationalisering av övergången Parikkalo –
Syväoro.
Idag kan vi notera att elektrifieringen av Meråkersbanan finns med i
den av Stortinget antagna Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Vi kan
också notera att ett relativt stort steg tagits mot en pålitligare
förbindelse över Östersjön.
Vi kan samtidigt konstatera att elektrifieringen av Meråkersbanan
faktiskt ännu inte påbörjats och att gränsövergången i Parikkala
fortfarande bara är öppen för finska och ryska medborgare och för
fordon med specialtillstånd.
Det bör också påpekas att utvecklingen av förbindelsen över Östersjön
inte är den som NECL-projekten pekat ut utan istället den mellan Umeå
och Vasa. Utvecklingen av trafiken mellan Umeå och Vasa kan till stor
del tillskrivas NECL:s ”systerprojekt” The Midway Alignment of the
Bothnian Corridor.
Projektets övergripande mål är att komplettera det av EU utpekade
kärnstråket – den Botniska korridoren – med en tvärgående och
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funktionellt stabil länk mellan Umeå och Vasa. I projektet finns två
huvudsakliga mål: att utveckla och konstruera en ny färja och att
utveckla de logistiska systemen för anslutningarna till färjeförbindelsen.

För det första menar Kontigo att analysen av investeringsbehoven bör
ses i ljuset av de två projekten – NECL och Midway Alignment –
tillsammans.

Projektet drivs i två faser och tanken är att planerna för den nya färjan
nu ska gå över i en mer konkret och konstruerande fas.

För det andra bör uppgiften att identifiera relevanta politiska processer
på olika nivåer inkludera frågan om hur ägarna till de två projekten –
dvs. Mittnordenkommittén och Kvarkenrådet – kan fås att arbeta
närmare tillsammans för att förverkliga den gemensamma
målsättningen om en stabil, konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar
öst-västlig förbindelse i Mellersta Norden.

AVGÖRANDE FRÅGOR OCH PROCESSER
För att utveckla NECL- och Midway Alignmnet-projekten till vad vi här
kallar ”en bredare korridor” finns ett antal viktiga frågor att ta ställning
till. Vi ser i första hand fyra sådana strategiska frågor:


Vilket är behovet av en ny gränsövergång mot Ryssland?

NÅGRA PRECISERADE FRÅGOR



Bör vi fokusera en överfart över Östersjön?

Mot denna bakgrund har Kontigo därför själva valt att lägga ytterligare
ett par mer preciserade frågeställningar i anslutning till det ursprungliga
uppdraget. Dessa frågeställningar har också presenterats för
uppdragsgivaren vid flera avstämningsmöten under 2014 och 2015.



Ett eller flera öst-västliga stråk mot Atlanten och
Atlanthamnarna?



Hur knyter vi samman den nord-sydliga och den öst-västliga
korridoren i Sverige?
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Dessa frågor är känsliga, då de ofta rör konkurrensen mellan olika
geografier. Samtidigt är vi övertygade att de behöver adresseras öppet
om man önskar komma längre och snabbare framåt i arbetet med att
etablera hållbara öst-västliga förbindelser i Mellersta Norden. Frågorna
behöver också ges svar om vi önskar etablera det vi kallar för en
”bredare” korridor. Vi vill dock betona att det faktum att vi här kommer
att förorda att ett kommande projekt ger en sträckning prioritet
framför en annan inte innebär att infrastrukturen kommer att
försämras någonstans. Det innebär heller inte att det inte kan finnas
tungt vägande skäl för en utbyggd infrastruktur på flera håll. Tanken är
istället att etablera en samsyn kring huvudnoderna i ett brett stråk
längs hela sträckningen mellan ryska gränsen och Atlanten.
Bilden nedan antyder behoven av att prioritera en huvudsträckning av
länkar och noder, som bör ligga i fokus för insatserna inom ett nytt
projekt. Men bilden ska också indikera de yttre ramarna för hela den
bredare korridoren i Mellersta Norden. Hela det orange området
måste vara i fokus när vi diskuterar nyttan av investeringar i den
bredare korridoren, både i dess helhet och i dess detaljer.

GRÄNSÖVERGÅNGEN MOT RYSSLAND
En av NECL projektets stora utmaningar har varit att få till stånd flera
internationella gränsövergångar mellan Finland och Ryssland som kan
bli en pusselbit i att bättre binda samman mellersta och norra Finland
med Karelska näset och St. Petersburgområdet. Gränsövergången mot
Ryssland är förstås en viktig pusselbit för att korridorstråket från Asien
till Atlanten skall kunna förverkligas. Även om de senaste åren har
inneburit en nedgång vad gäller en del i handeln mellan Ryssland och
Norden pekar den långsiktiga trenden ändå på en stor tillväxtpotential,
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både i det rysk-nordiska utbytet i sig, i en fortsatt tillväxt och utveckling
i St Petersburgområdet och i transittrafiken vis-a-vis Asien.
Därför har man i NECL projektet föreslagit att gränsövergången vid
Parikkala skall uppgraderas till en permanent internationell övergång.
En sådan uppgradering kräver dock stora investeringar i såväl järnvägssom väginfrastruktur. En del av dessa investeringar har påbörjats,
framför allt vad gäller väginfrastrukturen på den ryska sidan gränsen.
Utvecklingen i trafiken under senare år – dels med finanskrisen, dels
med den politiska krisen mellan EU och Ryssland – ger i nuläget ingen
anledning att befara att de befintliga gränsövergångarna står inför ett
kapacitetsproblem i en nära framtid.
Denna fråga måste dock ses i ett längre perspektiv. Kontigo föreslår i
denna rapport att stråken genom Finland prioriteringsmässigt bör
komma före frågan om en uppgradering av gränsövergången. Men en
prioritering av stråken genom Finland i nuläget innebär nte att behovet
av flera gränsövergångar till Ryssland är borta. Och det är förstås också
viktigt att redan nu planera för hur stråken genom Finland kan ansluta
till också i framtiden fungerande gränsövergångar. Ett huvudmotiv för
utvecklingen av de öst-västliga stråken i Mellersta Norden är förstås
fortsatt utvecklingen av trafiken förbi den finsk-ryska gränsen.

ÖVERFARTER ÖVER ÖSTERSJÖN?
Nästa stora fråga är hur och var vi bäst skapar en stabil och hållbar
överfart över Östersjön. Kontigo har på basen av den intervjustudie vi
genomfört i detta uppdrag dragit slutsatsen att vi för närvarande har en
etablerad överfart – den mellan Vasa och Umeå. Här finns också en
långt framskriden planering för att vidareutveckla och göra denna
överfart såväl ekonomiskt som miljömässigt mera hållbar under de
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närmaste åren. Kostnaderna för en sådan utveckling kan förutsättas bli
höga.
Mot den bakgrunden är det en avgörande fråga hur vi i ett fortsatt
arbete med en ”bredare” korridor väljer att hantera överfarten över
Östersjön i stort. Hur skall vi se på den befintliga färjetrafiken över
Kvarken i relation till den av NECL projekten föreslagna förbindelsen
mellan Sundsvall/Härnösand och Kaskö/Kristinestad?
Kontigo menar mot bakgrund av analyserna i denna studie att fokus
kanske i första hand bör riktas mot att få en långsiktig hållbarhet i den
redan etablerade förbindelsen mellan Umeå och Vasa. En andra
förbindelse över Östersjön bör därför ges sekundär prioritet så länge
inte kapacitetsbrist uppstår.
Detta motsäger förstås inte behoven av en utbyggnad av den generella
hamnkapaciteten i Sundsvallsområdet, liksom heller inte behovet av en
bättre intermodal kapacitet i Sundsvall. Här finns också det så kallade
Deltaspåret för en sådan kapacitet med i Trafikverkets planering för
perioden fram till 2025. Sjöfrakt mellan Sundsvallsområdet och Finland
är en viktig faktor för näringslivet i Sundsvallsregionen.

VILKA STRÅK GENOM SVERIGE OCH VILKA ATLANTHAMNAR?
En parallell fråga är den om var hamnen eller hamnarna mot Atlanten
bör ligga. Här har NECL och Midway Alignment drivit olika huvudförslag.
Inom Midway Alignment är idén att knyta samman färjeförbindelsen
över Kvarken, via E12, med hamnen i Mo i Rana. Inom NECL har tanken
varit att ge E14 och Mittbanan en anslutning till en utbyggd intermodal
hamn i Trondheimsfjorden.
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Den norska staten har pekat ut totalt sju hamnar som särskilt viktiga i
den norska hamnstrukturen (Utpekte havner). I detta område pekas
Bodö och Trondheims hamnar ut. På en nivå under denna finns totalt
32 hamnar inkluderade i vad som benämns stomnätshamnar
(Stamnetthavner). Här ingår förutom Trondheim och Bodö även
hamnen i Mo i rana.

ytterligare intemodal hamnkapacitet i Trondheim bör ges första
prioritet. Här väger den redan existerande möjligheten att nå
hamnområdena från Sverige med järnväg förstås tungt i den
bedömningen. Detta betyder förstås inte att E12 genom Västerbotten
är oviktig eller att förbindelserna via Mo i rana inte är av stor betydelse
på både kortare och längre sikt.

Kopplat till denna fråga är förstås också frågan om huruvida den
tvärgående förbindelsen genom Sverige skall vara i ett eller två stråk –
via Mittbanan och E14 genom Västernorrland och Jämtland och/eller
via E12 genom Västerbotten.

HUR KNYTA AN BOTNIABANAN/ÅDALSBANAN TILL MITTBANAN?

I anslutning till denna fråga finns också persontransportbehoven i
anslutning till de svenska fjällanläggningarna i Jämtlandsfjälllen och i
Hemavan/Tärnaby/Kittelfjäll. Överfarten över Östersjön är av stor vikt
för de svenska fjällanläggningarna. En betydande del av besökarna vid
de svenska fjällanläggningarna kommer från Finland och från St
Petersburgsområdet.
För dessa anläggningar har också den befintliga storflygplatsen Vaernes
och den planerade storflygplatsen i Mo i rana en betydelse då de
möjliggör ett effektivt inresande till fjälldestinationerna från t.ex.
Storbritannien och kontinentala Europa med såväl charter som
reguljärflyg.
En fråga för ett fortsatt projekt är dock om inte en prioritetsordning
ändå bör upprättas där hamnen i Trondheim och förbindelserna för

En ytterligare strategisk fråga är hur vi kopplar samman den nordsydgående Ådals-/Botniabanan med den öst-västgående Mittbanan. I
princip finns två olika alternativ för detta.
Det första alternativet är att följa Ådalsbanan ner till
Sundsvallsområdet. Idag sker den kopplingen i huvudsak via Sundsvalls
Centralstation, där tågen måste vändas för att kunna klara övergången
mellan banorna. I svenska Trafikverkets planering för perioden fram till
2025 ligger en investering i ett nytt triangelspår väster om Sundsvall –
den s.k. Bergsåkertriangeln. Med denna på plats skulle tågen på
Ådalsbanan norrifrån kunna passera förbi Sundsvall och fortsätta
västerut på Mittbanan utan att behöva köras in till Sundsvall Central
och utan vändning.
Det andra alternativet vore att utnyttja Stambanan genom övre
Norrland via Långsele och Bräcke. För att det skall vara effektivt krävs
dock investeringar i en anslutning mellan Botniabanan och den norra
delen Ådalsbanan vid Västeraspby, en uppgradering av den norra delen
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av Ådalsbanan från Nyland till Sollefteå samt ett nytt triangelspår i
Bräcke för att norrifrån kommande tåg skall kunna fortsätta västerut på
Mittbanan. Inga av dessa investeringar finns idag i Trafikverkets planer
fram till 2025.

Diskussionen nedan följer indelningen av korridoren i ett antal olika
avsnitt, enligt samma modell som i föregående avsnitt. Avsnittet följs
också av en diskussion kring kostnader för andra insatser än
investeringar för att uppnå målen med en bredare korridor.

ÖVRIGA PROCESSER
I studien har Kontigo även analyserat behoven av att knyta an ett
eventuellt nytt projekt till andra pågående processer. Ovan har
relaterats till de tidigare Midway Alignment och NECL processerna. Här
har också betonats vikten av att knyta samman dessa i en bredare
korridor som innefattar hela den tvärgående geografin i Mellersta
Norden. Det är också viktigt att relatera till utvecklingen av EU:s TEN-T
nätverk, där den Botniska korridoren sedan en tid räknas till ett
komplementärt nätverk.

RYSKA GRÄNSEN - ÖSTERSJÖN
I Finland finns flera olika alternativ för trafiken mellan Vasa/Kaskö och
ryska gränsen.
En sträckning går mellan Vasa/Kaskö – Seinäjoki – Jyväskylä –
Savonlinna – Parikkala – Imatra/Vainakkala – Ryssland.
Längs denna sträckning har NECL-projektet identifierat flera flaskhalsar:

Kontigo har i intervjuerna också noterat behovet av att anpassa framför
allt utblicken österöver till den nedgång i transportefterfrågan som följt
på den politiska krisen mellan EU/EES och Ryssland.



Järnvägen mellan Kaskö – Seniäjoki



Seinäjoki, behov av fungerande multimodala terminaler

VILKA ÄR INVESTERINGSBEHOVEN?



Vid gränsstationerna, behov av multimodala terminaler



Behov av uppgradering av järnvägsnät



Behov av uppgradering av vägnät

I det här avsnittet skall vi kortfattat se till vilka investeringsbehov som
ett projekt enligt konceptet ”en bredare korridor” står inför.
Frågeställningarna i föregående avsnitt och de avvägningar som
diskuterades där utgör en utgångspunkt också för detta avsnitt.

Materialet i NECL för den finska delen av korridoren är generellt sett
inte lika detaljerat som för de svenska och norska delarna. Fokus för de
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finska delarna är framför allt på hamnar och kombiterminaler. Relativt
litet intresse har ägnats åt att analysera den generella standarden på
infrastrukturen. En jämförande studie över angöringstider till olika
hamnalternativ med utgångspunkt i Jyväskylä pekar dock ut Vasa som
den av hamnarna i Österbotten som tidsmässigt bäst kan konkurrera
med hamnarna i södra Finland vad gäller nåbarhet, både med järnväg
och med bil.

Express med en ny färja. Den nya färjan finns ännu på skisstadiet och
det finns därför heller ingen officiell uppskattning av kostnaden. De
uppgifter som nämns varierar mellan 50 – 200 MEUR.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns stora
investeringsbehov i det finska transportsystemet för både väg och
järnväg. Det handlar både om en generell upprustning av näten,
framför allt på järnvägssidan, och flera insatser för att kunna utveckla
effektiva omlastningsterminaler, bl.a. i Seinäjoki och i vid
gränsövergången, t.ex. i Imatra.

ÖSTERSJÖN
En av de stora – men långt ifrån den enda – stötestenarna för en
bredare transportkorridor i Mellersta Norden är passagen över
Östersjön. Här drivs idag färjetrafik mellan Umeå och Vasa av bolaget
Wasaline som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad. Idag
trafikerar färjan MS Wasa Express linjen med en tur i vardera riktningen
per dag. Wasa Express har kapacitet för både passagerare och gods bl.a.
i form av lastbilar och containrar. Överfarten tar idag ca 4 timmar.
Inom ramen för projektet Midway Alignment planerar ägarna av
Wasaline och ett större konsortium av aktörer för att ersätta Wasa

I NECL-projekten har fokus varit på att etablera en alternativ överfart,
t.ex. mellan Sundsvall och Kaskö.
Även om vi frångår alternativet Sundsvall – Kaskö i det kortare
perspektivet så kan vi konstatera att vi står inför stora investeringar om
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vi önskar uppgradera färjeförbindelsen med en modern och
miljömässigt mer hållbar färja.

Östersjökusten och den öst-västliga sträckningen genom Västernorrland
och Jämtland.

SVENSKA ÖSTERSJÖKUSTEN

På järnvägssidan är sen tidigare investeringen i den s.k.
Bergsåkerstriangeln en viktig fråga, liksom också uppgraderingen av
resecentrum vid Sundsvall central. Båda dessa delar finns i Trafikverkets
plan fram till 2025.

Stora investeringar i såväl järnvägar som vägtrafik har gjorts de senaste
decennierna längs norrlandskusten, bl.a. genom Botniabanan,
upprustning av delar av Ådalsbanan och genom E4 investeringarna vid
Höga Kusten, i Västerbotten och Sundsvall.
Trots detta finns fortsatt stora behov. Bl.a. är standarden fortsatt allt
för låg på delen av Ådalsbanan som går mellan Sundsvall och
Härnösand, här saknas också moderniserade anslutningar till Sundsvalls
hamnar. Behov finns även av upprustning av den norra delen av
Ådalsbanan för att möjliggöra anslutningar till Stambanan genom Övre
Norrland. Även vägstandarden är fortfarande låg på vissa sträckningar,
t.ex. genom Härnösand, Örnsköldsvik och förbi Älandsbro.

När det gäller väginvesteringar har en planläggning påbörjats för några
olika alternativa sträckningar för E14 dragning genom Sundsvall och
anslutning till E4. I Trafikverkets plan fram till 2025 finns dock bara
uppgraderingen av en kortare sträcka av E14 i Sundsvallsområdet med,
strax väster om staden, till 4-fältsväg.

I Trafikverkets plan fram till 2025 finns förutom investeringarna vid
Sundsvall också med en mötesseparering vid Docksta.

KOPPLINGEN MELLAN SVENSKA ÖSTERSJÖKUSTEN OCH DET ÖSTVÄSTLIGA STRÅKET
Det finns betydande investeringsbehov förknippade med kopplingen
mellan den nord-sydliga sträckningen av korridoren längs svenska
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DEN TVÄRGÅENDE FÖRBINDELSEN GENOM SVERIGE
Detta är en av de längre sträckningarna i korridoren. Totalt omfattar
den drygt 340 km. De viktigaste länkarna är Mittbanan mellan Storlien
och Sundsvall och E14 för samma sträckning. Sträckningen har bitvis låg
standard både vad gäller väg och järnväg och ett antal viktiga
investeringsobjekt har pekats ut, t.ex. inom ramen för NECL-arbetet.
Nedan listar vi de viktigaste av dessa:


Fler mötesstationer på Mittbanan, möjligheter till samtidig
infart vid dessa



Avlägsnande av obevakade plankorsningar



Högre hastigheter på bangårdar i Östersund och Ånge



Bristande omlastningsmöjligheter väg/järnväg



Mycket låg hastighet Stöde - Sundsvall



Ingen anslutning Mittbanan – Ådalsbanan



Ojämn vägstandard E14 – t.ex. Brunflo – Pilgrimstad och väster
om Duved.

Sammantaget handlar det om relativt stora investeringar. Endast ett
fåtal av dessa finns upptagna i Trafikverkets planering fram till 2025,
t.ex. en förbifart Brunflo – Pilgrimstad. Dock saknas i planen de relativt
omfattande insatserna som krävs för en standardhöjning mellan Stöde
och Sundsvall. Utan en omfattande standardhöjning på den
sträckningen är heller inte Mittbanan – Ostkustbanan ett realistiskt
alternativ till Norra Stambanan för trafiken mellan Jämtland och
Stockholm, vilket också är en viktig faktor i sammanhanget.

NORSK-SVENSKA GRÄNSEN - STJÖRDAL
Genom hela projekttiden för NECL I och II har i första hand järnvägen
mellan Storlien och Stjördal (eller närmare bestämt Hell) – den så
kallade Meråkersbanan - lyfts fram som en av de svagare länkarna i hela
den Mittnordiska korridoren. Det finns flera anledningar till detta, men
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avsaknaden av eldrift på Meråkersbanan är en av de viktigaste. Banan
rymmer också flera andra svagheter, vilket bl.a. visade sig i november
2013 då markförhållandena och banvallens bärighet ansågs så dåliga att
man stängde banan (där kallad Mittbanan) mellan Storlien och gränsen.
Banan öppnade först igen i januari 2015, efter temporära åtgärder.
Idag finns elektrifieringen och vissa andra moderniseringsåtgärder på
banan på den norska sidan med i Nasjonal Transportplan som är
antagen och beslutad i Stortinget (i juli 2014). Även den långsiktiga
förstärkningen av Mittbanan förbi Stora Helvetet finns med i
Trafikverkets planering för Jämtland 2014 – 2025.

ATLANTHAMNARNA
En viktig fråga är också anslutningsmöjligheterna till moderna och
effektiva hamnar längs Atlantkusten. I Trondheimsregionen finns idag
ett flertal olika hamnar. Men de rymmer alla begränsningar i t.ex.
storlek eller multimodalitet. Parallellt planerar också Trondheims havn
tillsammans med sina ägare för utbyggnaden av det man kallar en
regionhamn, i Orkanger, söder om Trondheim. Trots den planerade
utbyggnaden i Orkanger kommer det även fortsatt att saknas en
multimodal hamn där man kan nyttja järnväg hela vägen fram till kaj i
Trondheimsfjorden.
Under utredningsarbetet har man studerat flera alternativa
möjligheter, t.ex. i anslutning till Vaernes flygplats i Stjördal. Fortsatt
utreds även möjligheterna att bygga ut Norska Skogs hamn vid
anläggningen Fibrotangen som ett möjligt alternativ.
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Idag saknas i princip trafik i korridorens riktning. Den absoluta
merparten av trafiken bedrivs mellan respektive flygplats och de
nationella naven, såsom Gardemoen, Arlanda och Vanda.
Undantagen från detta är t.ex. SAS linje mellan Trondheim och Arlanda
och mellan Vasa och Arlanda, Direktflygs subventionerade trafik mellan
Östersund och Umeå/Luleå samt den linje som Finnair avser att starta i
maj, mellan Umeå och Vanda. Trafik har tidigare drivits bl.a. mellan
Östersund och Trondheim och mellan Skellefteå och Jakobstad. Utöver
detta finns också flygtrafik mellan flera av de norska flygplatserna i
korridoren.
Tveklöst finns en efterfrågan, bl.a. från näringslivet på effektiva
tvärgående flygförbindelser. Denna har dock hittills inte visat sig vara så
stark att den kan bära kommersiell tvärgående flygtrafik uthålligt över
tid.

ÖVRIGA UTVECKLINGSBEHOV
AVSAKNADEN AV DIREKTA FLYGFÖRBINDELSER I KORRIDOREN
I uppdraget ingår även att studera förutsättningarna för flygtrafiken i
korridoren. Korridorens största flygplatser är (bland de 100 största i
Norden) Vaernes, Bodö, Umeå, Åre-Östersund, Vasa, Sundsvall,
Skellefteå, Brönnöysund, Joensuu, Vilmastrand, Mo i rana,
Sandnessjöen, Örnsköldsvik, Mosjöen, Svolvaer, Namsos och Rörvik.

Chartrad trafik och annat affärsflyg över t.ex. Östersjön/Kvarken
förekommer. Undantagsvis har även chartrad trafik förekommit på
turistdestinationer som Åre Östersund Airport och Hemavan Tärnaby
Airport, t.ex. från Helsingfors eller St Petersburg.
Efterfrågan på flygtrafik inom korridoren kan förklaras av följande
faktorer:


Förekomsten av viktigare näringslivskopplingar, t.ex. mellan
större företag relaterade till varandra i branscher eller sektorer
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(t.ex. skogs- och pappersindustrin, gruvor och processindustrin,
IT, etc).


Förekomsten av internationella hubbar, som skulle vara
attraktiva för etablering av ytterligare anslutningsflyg



Förekomsten av ett omfattande personutbyte



Viktigare destinationer inom besöksnäringen

Större viktigare industrier finns på flera håll i korridoren, t.ex. i Mo i
rana, Umeå, Vasa, Sundsvall och Jyväskylä. Här kan finnas behov av att
närmare undersöka förutsättningarna för etablering av direktlinjer på
någon eller några av dessa relationer. Ett visst samarbete mellan
universiteten i Umeå och Trondheim skulle eventuellt också kunna ge
något underlag.
Den enda internationella hubben i korridoren utgörs av Trondheim
Vaernes flygplats med cirka 4 miljoner passagerare årligen och direkta
linjer till bl.a. London, Köpenhamn och Amsterdam. Flera av de norska
flygplatserna i korridoren har idag anslutningsflyg till Vaernes, men
ingen av de svenska eller finska flygplatserna. För flygplatser som
Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeå är sannolikt intresset för anslutning
till Trondheim för vidare byten till exempelvis London eller Amsterdam
begränsat, när alternativet Arlanda erbjuder betydligt fler
anslutningsmöjligheter. Det samma kan sägas gälla för de finska
flygplatser som idag har anslutning via Helsingfors.

Mellan Österbotten och Västerbotten finns ett omfattande
personutbyte. Ett relativt betydande resande över Kvarken förekommer
också, dock helt relaterat till färjeförbindelsen. Försök har relativt nyligt
genomförts med en linje mellan Skellefteå och Kronoby utan att nå
lönsamhet. Eventuellt skulle en flyglinje mellan Umeå och Vasa kunna
nå lönsamhet och samtidigt öppna för ett mer omfattande samarbete
inom viktiga områden. Man skall dock komma ihåg att en sådan linje
också innebär en konkurrens för färjetrafiken.
När det gäller destinationer inom besöksnäringen finns också en möjlig
potential för tvärgående kommunikationer. Sannolikt är det dock i så
fall främst kopplingen mellan St Petersburgsområdet och Åre som är
den mest intressanta relationen.

ETT NYTT PROJEKT
Kontigos uppdrag innefattar att ta fram vad som kallas ett ”concept
paper” för ett nytt projekt med finansiering från Östersjöprogrammet,
och med utgångspunkt i NECL-arbetet.
Mot bakgrund av analysen ovan föreslår Kontigo i detta avsnitt ett
alternativt sätt att lansera ett sådant ”projekt”. Det innebär för det
första att vi betonar behovet av en långsiktigt organiserad samverkan i
den bredare geografin. Vi behöver skapa en långsiktigt hållbar
samverkansstruktur mellan de parter som idag driver frågor om östvästliga kommunikationer i Mellersta Norden, dvs. mellan de tre
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gränskommittéerna och deras medlemmar och med ett bredare
spektrum av finska regioner.
För det andra föreslår vi konkret och i det omedelbara perspektivet att
detta arbete inleds med två parallella projektansökningar till två
gränsregionala samarbetsprogram – Sverige-Norgeprogrammet och
Botnia-Atlanticaprogrammet. Vårt förslag grundar sig på en bedömning
att utvecklingen av en gemensam långsiktig samverkan i en bredare
korridor är det som också skapar innehållet i två parallella
projektförslag med mycket goda möjligheter att få finansiering från de
två aktuella gränsregionala samarbetsprogrammen och med en tydlig
koppling till Östersjöstrategin.

I området finns fler samarbetsinitiativ som det är viktigt att inkludera i
bildandet av en ny gemensam samverkansplattform. Några exempel på
sådana strukturer är SÖT-samarbetet och samverkan kring Blå vägen
och E12 Alliansen.
I området finns också tre s.k. gränsregionala kommittéer. Förutom
Mittnordenkommittén är det Kvarkenrådet (som står bakom projektet
Midway Alignment) och Midt-Skandia (som berör samverkan mellan
Västerbotten och Nordland). Kontigo menar att början till en ökad
samverkan bör gå genom ett starkare samarbete mellan i första hand
dessa tre kommittéer och dess olika medlemmar.

EGTC ETT VERKTYG FÖR ATT REALISERA DEN BREDARE KORRIDOREN
ETT GEMENSAMT PROJEKT KRING DEN BREDARE KORRIDOREN I
MELLERSTA NORDEN
Kontigo föreslår således att en permanent organisatorisk struktur
upprättas för att stärka förutsättningarna för ett förverkligande av den
bredare korridoren i Mellersta Norden.
En av bristerna hittills har varit den svaga samordningen mellan det
projekt som bedrivs av aktörerna bakom Midway Alignment respektive
av NECL. Ibland har t.o.m. förtroendet mellan aktörerna varit relativt
svagt. De insatser som skett inom ramen för Kontigos uppdrag pekar
emellertid på att det idag finns en tydligare samsyn mellan flera av
aktörerna vad gäller behovet av en förnyad och starkare samverkan
mellan aktörerna bakom Midway Alignment och NECL.

Kontigo föreslår att målet för en ny gemensam samverkan är att
etablera en permanent och inte projektberoende plattform inom
ramen för vad som kallas EGTC och som skulle omfatta det
orangefärgade området på våra kartbilder.
Detta betyder att Nordlands, Nordtröndelags och Sörtröndelags fylken i
Norge bör ingå i en sådan samarbetsstruktur. I Sverige bör Jämtland,
Västernorrland och Västerbottens län ingå. I Finland är ett stort antal
regioner involverade: Österbotten, Södra Österbotten, Södra Karelen,
Södra Savolax, Mellersta Finland och Kymmenedalen.
EGTC står för European Grouping of Territorial Cooperation och är en
organisation med en gemensam europeisk legal status
(EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2013).
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Syftet är att underlätta för regionala och lokala aktörer i flera länder att
långsiktigt utveckla och driva territoriella samarbeten, t.ex. riktade mot
en gemensam territoriell utveckling eller territoriell sammanhållning.
EGTC kan därmed bli ett viktigt verktyg för aktörer på nivåer under den
nationella för att påskynda uppnåendet av målen i EU 2020. Ett syfte
kan vara att samordna finansieringen från flera olika källor, t.ex. flera
olika EU-program.
EGTC blir också ett viktigt verktyg för att åstadkomma flernivåstyrning i
praktiken, då detta är ett av få verktyg där aktörer på olika nivåer och i
olika medlemsstater genom en gemensam överenskommelse kan ges
samma legala status inom samverkan.
Det är Kontigos analys att utvecklingen av ett EGTC passar väl in i en
situation där flera redan befintliga samarbeten pågår och där flera olika
organisationer för samverkan redan bildats.
Runtom i medlemsstaterna finns idag ett antal olika EGTC:n. En rapport
från Regionkommittén (COR-2014-00693-00-00-ETU-TRA EN/SNSv/KO/ib) visar att det vid slutet av 2013 hade inrättats totalt 46
EGTC:n, där 20 medlemsstater och över 750 myndigheter var
involverade. Vid samma tidpunkt var ytterligare 16 EGTC:n under
bildande.
Transporter och infrastruktur är det område som flest EGTC:n
adresserar. Hela 17 EGTC:n rör infrastruktur, oftast dock i kombination
med ett eller flera andra områden.

Sverige ingår fn i ett EGTC med fokus på en transportkorridor genom
Europa. Skåne ingår här i en konstellation tillsammans med bl.a. polska,
ungerska och kroatiska regioner.
Fördelarna med en EGTC är den legala statusen, den långsiktiga
stabiliteten och möjligheterna att fokusera på en eller flera tematiska
frågor. I kombination med de finansiella instrumenten inom de
Europeiska Struktur- och investeringsfonderna, såsom framför allt ITI,
skapas förutsättningar för territoriellt integrerad utvecklingsverksamhet
som går på tvärs av nationsgränserna.

PROJEKTPLANER FÖR GRÄNSREGIONALA PROGRAMMEN
Kontigo menar att uppbyggnaden av en EGTC som ett verktyg för att
realisera den bredare korridoren bör kunna ske i projektform.
Kontigo föreslår därför att två koordinerade ansökningar lämnas i första
hand till Botnia-Atlantica respektive Sverige-Norge programmet.
Tanken är att interreg-projekten bör syfta till skapandet av en
permanent gemensam plattform för hanteringen av vissa strategiska
infrastrukturfrågor. Detta skall i sin tur leda till en gemensam och tydlig
kommunikation kring förändringarna, till ett starkt lokalt och regionalt
beslutsfattande, i hög grad influerat av ett tydligt systemtänkande samt
i förlängningen till utvecklade hållbara res- och transportmöjligheter.
Nedan presenteras grunddragen i två parallella ansökningar till de två
gränsregionala samarbetsprogrammen.
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Förväntade bidrag till programmens mål
Målet för en EGTC i Mellersta Norden är att etablera en struktur som
främjar utvecklingen av ett gränsöverskridande integrerat
transportinfrastruktur och -kommunikationssystem som främjar
övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.
Projektens syfte
Det övergripande syftet med projekten är att skapa förutsättningar för
en långsiktig utbyggnad av hållbara gränsöverskridande transporter i
den samlade geografin Mellersta Norden.
För att åstadkomma detta planerar aktörerna bakom de två projekten
att – tillsammans med ytterligare aktörer i Finland – skapa ett EGTC.
Med hjälp av ett EGTC skapas en långsiktigt hållbar samverkansstruktur
för att driva utvecklingen av hållbara transportsystem och
kommunikationer i Mellersta Norden.
Om man önskar finns möjligheten att koppla samman utvecklingen av
hållbara transportsystem med en samverkan inom andra avgränsade
områden, t.ex. kring frågor som medlemmarna själva har stort
inflytande över genom kommuners och regioners huvudsakliga
verksamhet.

En EGTC i Mellersta Norden skall arbeta långsiktigt och fokuserat för att
främja utvecklingen av ett miljömässigt hållbart transport- och
kommunikationssystem mellan Atlanten och Karelska näset.
Utöver samarbetet kring transporter och infrastruktur finns med en
EGTC på plats också en struktur som kan möjliggöra för en samverkan
också inom andra områden, t.ex. inom forskning och högre utbildning,
eller inom högspecialiserad sjukvård.
Viktigaste insatser
Inom ramen för de två gränsregionala projekten skall insatser för
bildandet av en sådan EGTC genomföras.
Detta betyder att projektens huvudsakliga inriktningar kommer att ligga
på förberedande organisatoriska insatser. I huvudsak kan fyra faser
identifieras:
1. Planering
2. Förankring
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3. Etablering och organisation

I fasen ansökan ingår att ta fram och lämna in en formell ansökan om att
bilda en EGTC.

4. Ansökan
I planeringsfasen ingår att slutligt planera målen för en EGTC,
bestämma dess tematiska avgränsning och dess potentiellt ingående
medlemsorganisationer.
I förankringsfasen ingår att föra en nära dialog med alla potentiella
medlemsorganisationer
–
t.ex.
kommuner,
regioner,
samverkansorganisationer, kommunala eller regionala bolag eller
offentliga myndigheter. Diskussionerna bör omfatta alla relevanta frågor,
såsom mål och syfte för verksamheten, budget och finansiering,
kopplingen mellan EGTC:ns uppgift att driva ”den stora bilden” och
enskilda aktörers roller i att få till stånd enskilda projekt/objekt inom den
breda korridoren.
I fasen etablering och organisation ingår att utarbeta förslag till stadgar,
upprätta ett förslag till organisation och ett förslag till första budget
inklusive finansiering. I denna fas ingår också att utveckla en tydlig
arbetsmodell för EGTC:n i förhållande till de aktörer som driver enskilda
investeringsprojekt, (t.ex. i förhållande till aktörerna bakom projektet
Midway Alignment.). I stor utsträckning räknar vi med att EGTC:ns
medlemmar är samma organisationer som driver andra konkreta projekt
inom ramen för korridoren. Detta gör det angeläget att vi klarar ut en
tydlig rollfördelning mellan en övergripande EGTC och andra
delregionala eller lokala konstellationer.

Vid projektets avslut skall således grunderna för en långsiktigt hållbar
organisatorisk plattform för att arbeta med de öst-västliga
förbindelserna i Mellersta norden finnas på plats. Detta skall i sin tur
bidra till möjligheterna att steg för steg fylla gapen i den breda korridoren
med sikte på att göra Mellersta Norden till ett konkurrenskraftigt
alternativ i transporter dels inom Norden, dels i ett globalt perspektiv.
Tids- och kostnadsplan
Kontigo menar att föreliggande projekt bör genomföras under en
relativt koncentrerad tid. Projekttiden bör vara max 24 månader. En
ansökan till båda programmen bör kunna lämnas in senare under 2015,
med sikte på projektstart snarast i början av 2016.
Budgeten för denna insats bör vara begränsad till kostnaden för en
gemensam projektledning, för bägge projekten, gemensamma styr- och
referensgrupper, framtagning av expert- och kunskapsunderlag, viss
extern processledning samt möten.
Projektledningskostnaden bör uppgå till 1 mkr (SEK) per projekt och år.
Kostnaderna för övrig ledning och styrning till ungefär lika mycket.
Kostnaderna för externa tjänster bör ligga på maximalt 0, 5 mkr per
projekt och år. Kostnaderna för förankrings- och mötesverksamhet kan
beräknas till ytterligare 0,5 mkr per projekt och år.
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Den totala kostnaden skulle således uppgå till 6 mkr för två projekt över
två år. Kostnaden skulle fördelas lika mellan en projektansökan för
Botnia Atlantica och en för Sverige – Norge programmet, dvs. 3 mkr
vardera.

•

Identifiera investeringsbehoven längs korridoren

•

Identifiera och beskriva relevanta politiska processer på
regional, nationell och EU-nivå

Organisation

•

Ge förslag på gemensamma politiska aktiviteter som
stärker den mittnordiska transportkorridorens
konkurrensfördelar

Samordningen av genomförandet av de två projekten är central.
Projekten kommer att ledas av samma projektledare och ha en
gemensam ledningsgrupp och styrgrupp. Detta betyder att
projektledningen för de båda projekten bör vara en organisation med
bas i bägge programområdena (Botnia Atlantica och Sverige-Norge).
Mittnordenkommittén med kansli i Härnösand skulle kunna utgöra
projektägande organisation för en ansökan i bägge programområdena.
I bägge projekten skulle samarbetspartners från Nordland,
Nordtröndelag, Sörtröndelag, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland,
Österbotten och Södra Österbotten.

SAMMANFATTNING
Kontigo har haft i uppdrag av Mittnordenkommittén att föreslå mål,
inriktning och omfattning av ett nytt infrastruktur- och
kommunikationsprojekt med utgångspunkt i den mittnordiska
geografin. Uppdraget syftar till att:

Slutresultatet av uppdraget ska presenteras i form av ett ”concept
paper”.
Projektet bygger vidare på de erfarenheter som gjorts i tidigare NECL
projekt och relaterade insatser under de senaste 20 åren. Projektet
bygger också vidare på det arbete som drivits inom ramen för insatsen
kring vad som kallas Midway Alignment of the Bothnian Corridor.
Kontigo drog därför slutsatsen att två ytterligare uppgifter bör
inkluderas i uppdraget: för det första, att se de två olika initiativen
(NECL- och Midway Alignment) som en helhet, samt att föreslå hur
aktörerna bakom de två korridorerna skall kunna stärka sin samverkan
inom ramen för projektets genomförande.
Därpå lyfte Kontigo fyra strategiska frågor, som vi menade att man bör
ta ställning till redan innan en eventuell projektansökan kan lämnas in:


Vilket är behovet av en ny gränsövergång mot Ryssland?
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Bör vi fokusera en överfart över Östersjön?



Ett eller flera öst-västliga stråk mot Atlanten och
Atlanthamnarna?



Hur knyter vi samman den nord-sydliga och den öst-västliga
korridoren i Sverige?

Stora investeringsbehov i infrastruktur och kommunikationer återstår
fortfarande. I princip finns stora kvarvarande behov för snart sagt varje
sträcka och objekt längs korridoren. Bara några få av dessa behov är
adresserade i nationella investeringsplaner, övriga väntar fortfarande
på att få presenteras och diskuteras med nationella myndigheter.

driva utvecklingen av kommunikationsinfrastrukturen under en längre
tid och i den bredare korridor som består av såväl Mittnordens som
Kvarken-Midt-Skandias geografier och med inkluderande av ett finskt
stråk mot Karelska näset.
En grov beräkning visar att ett projekt bör kunna begränsas till en
genomförandetid om högst 24 månader och med en total högsta
budget för de två projekten om cirka 6 mkr. Efter projektets avslut är
målet att ha skapat förutsättninar för att transport- och
infrastrukturkorridoren i Mellersta Norden långsiktigt skall utvecklas
och genom egen konkurrenskraft klara de utmaningar som regionerna
tillsammans står inför.

Slutsatsen är att arbetet med en öst-västlig bredare korridor i Mellersta
Norden kommer att fortgå länge än. En ytterligare slutsats är att en
reguljär flygtrafik i öst-västlig riktning inom korridoren är osannolik utan
ytterligare särskilda insatser. De insatser som nämns är en inventering
av industrirelationerna för olika delar av området i syfte att urskilja
kontaktbehov och ytor som hittills inte uppmärksammats.
Slutligen lämnar Kontigo ett projektförslag som bygger på en
koordinerad ansökan till två av EU:s program för gränsöverskridande
samarbete, Sverige-Norgeprogrammet och BotniaAtlanticaprogrammet. De två projekt som man söker resurser för skall
inför avslut ha etablerat en EGTC i Mellersta Norden med syfte att
långsiktigt och uthålligt etablera en projektoberoende struktur för att
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Letter of support:
Regional samverkan - Europas miljöhuvudstad 2018
Umeå kommun utsågs den 4 maj till en av tre finalister till utmärkelsen Europas
miljöhuvudstad 2018. Utmärkelsen delas ut för att erkänna städers ansträngningar att
åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att
främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Utmärkelsen är öppen för städer
med fler än 100000 invånare. I detta arbete söker Umeå kommun nu samarbete med
kommuner, landsting och organisationer i den nordliga regionen. Umeå kommun hoppas på
ett nära samarbete med Er i denna satsning. En europeisk jury utser Europas miljöhuvudstad
2018 den 22 juni. Om Umeå utses kommer vi att bjuda in till fortsatt samverkan efter
sommaren.
Samverkan i norra Sverige blir en viktig del i det kommande arbetet - att tillsammans fylla
det med ett innehåll ur vårt nordliga perspektiv.

Vi hoppas att Ni vill stödja detta arbete genom ett så kallat Letter of support och hoppas att
ni tycker att det låter intressant. Vi önskar svar från Er senast torsdag 9 juni.

För mer information, kontakta:
Sara Wård eller Johan Sandström, projektledare, Umeå kommun.
Kontaktuppgifter och mer om Europas miljöhuvudstad finns på:
www.umea.se/miljohuvudstad

Med vänlig hälsning

Hans Lindberg

Jonas Jonsson

kommunstyrelsens ordförande

stadsdirektör

Umeå kommun

Umeå kommun

1(1)

Marina Gregorsson
Ulf von Sydow
Regional utveckling

RUN 312/2016

Letter of support – regional samverkan Europas miljöhuvudstad 2018
Umeå kommun är en av tre Europeiska städer som efter ansökan är nominerad till utmärkelsen
Europas miljöhuvudstad 2018. Som ett stöd inför den europeiska juryns utseendebeslut har Umeå
kommun tillfrågat ”kommuner, landsting och organisationer i den nordliga regionen” om intresse av
att utfärda ett Letter of Support för kommunens ansökan.
Kommunen skriver att ”oavsett om Umeå får utmärkelsen eller inte finns det många långsiktiga
fördelar med att utveckla partnerskap, samverkan och nätverksbyggande, som kan leda till både
bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter för Umeå”.
Region Jämtland Härjedalen har en grundinställning att samverkan med andra partner där en
ömsesidig utveckling av respektives ansvarsområden kan ske är positivt. Regionens bedömning är att
innehållet i en sådan samverkan mellan två – eller flera – partners ofta är starkare om de
samverkande har likvärdiga samhällsuppdrag och likvärdiga mandat.
Region Jämtland Härjedalen har ett väl utvecklat samarbete med kommunerna i vår region utifrån
vårt tillväxtuppdrag från staten. Gällande Umeå kommuns kandidatur till Europas miljöhuvudstad
2018 anser vi att utfärdandet av ett Letter of Support för detta är en kommunal bedömningsfråga
varvid Region Jämtland Härjedalen avstår från det erbjudandet.

Östersund 31 maj 2015
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Regional utveckling

Robert Uitto
Ordförande
Regionala utvecklingsnämnden

Anders Byström
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2015-09-28
Utskottet för hållbar omställning

§ 32 Återrapportering av utskottsinitiativ gällande
cirkulär ekonomi och samordnade varutransporter
Ärendebeskrivning

Utskottet föreslog vid möte 21 maj ”att regionala utvecklingsnämnden skall undersöka
möjligheterna för att medfinansiera två projekt, ett kring cirkulär ekonomi samt ett inom samordning av
varutransporter. Dessa projekt kan motfinansieras inom strukturfonderna, tematiskt mål 4, som syftar
till att stödja omställningen till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.”

Beslutsunderlag

Förvaltningen redovisade att 31 juli inlämnades tre olika ansökningar där Region Jämtland
Härjedalen ingår i partnerskap med andra europeiska regioner till programmet Interreg
Europé. Dessa berör områdena 1. regional översiktsplanering/ ekosystemtjänster 2.
Energihushållning i byggnader och 3. Fossilfri kollektivtrafik. I samtliga dessa ansökningar
är regionala utvecklingsförvaltningen medfinansiär med egen tid och alla tre ansökningarna
är inom området det vida begreppet cirkulär ekonomi.
Förvaltningen redovisade att inom området samordnad varudistribution pågår ett arbete
inom det just startade projektet Creative Region of Gastronomy med syfte ”att lösa
matens infrastruktur från jord till bord”. Tanken är att finna smartare modeller för
varudistribution. I detta sammanhang ligger fokus inom livsmedelssektorn.

Förslag till beslut på mötet

Utskottet anser att initiativärendet ska underställas regionala utvecklingsnämnden för
beslut gällande att undersöka möjligheterna för att medfinansiera ett projekt kring
miljödriven näringslivsutveckling /cirkulär ekonomi samt ett projekt inom samordning av
varutransporter bredare än livsmedelssektorn. Det senare är en viktig del inom
serviceprogrammets genomförande och bör också kopplas mot bussgods framtid och
kontanthanteringsproblematiken på landsbygd samt e-handelns framväxt.
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Föreslaget remissyttrande antas.

Utdrag till
Region Västerbotten (Kollektivtrafiktnyndigheten); O,mådeschef Infrastruktur och
kommunikationer
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§ 175 Utskottsinitiativ gällande cirkulär ekonomi och
samordnade varutransporter (RUN/1319/2015)

Ärendebeskrivning
Utskottet för hållbar omställning har föreslagit:
''att regiollala IItvedelingsllämnden Jkall tllldersbka mÖjlighetema for att medjinallsiera två p1r!J'ekt, ett
kling drkl/lär ekollomi samt ett illom Jamordllillg av vanttransporter. Dessa projekt kall
motjinallsieras illO/1l Jt17lktmfondema, tematiskt mål4, som syftar till att stödja omställningen til! en
koldioxidsnål ekollomi inom alla sektom: "
Bedömningen är att nämnden enbart kan med finansiera via arbetstid från tjänstemän
inom regionala utveckIingsförvaltningen. Den arbetstid som då kan utnyttjas är tid som
är "fri resurs", dvs. i fOlm av personer som ej är engagerade med sin arbetstid fullt ut i
redan pågående projekt. En annan finansieringslösning är att det via det årliga
verksamhetsplane-/ budgetarbetet avsätts särskilda medel för projekt inom områdena.

()

31 juli inlämnades tre olika ansökningar där Region Jämtland Härjedalen ingår i
partnerskap med andra europeiska regioner till programmet Interreg Europe. Dessa
berör områdena: 1. regional översiktsplanering/ ekosystemtjänster, 2. Energihushållning
i byggnader och 3. Fossilfri kollektivtrafik. I samtliga dessa ansökningar är regionala
utvecklingsförvaltningen med finansiär med egen tid och alla tre ansökningarna är inom
området det vida begreppet cirkulär ekonomi.
I juni godkändes strukturfondsansökan Creative Gastronomy Region och där är Region
Jämtland Härjedalen med i det ansökande partnerskapet, under ledning av Torsta AB. I
projektbeskrivning står det:
Del flllns ell uppfattning hos mållga mtal/rang"; ~ffeniliga kök, hotello.s.v. att det är svårt atl klara
logistiklltmallillgar o,h 1Ipphandlillgfl'åll lokala prodtlcC/ller. Delta har visats sig i tidiga7t projekt och
i de JalJllingar som bl.a. LRF gellomjiht inom "LivJmede/sslrategill". Det/a är också den bild
lalltbmkatt i lämt joi7l1edla/; del fln ilS en vilja atl producera //JaiiiII den lokala marknadm men del
upplevs som ell komplim'CId väg att lÖJa malC/lJ inji'aslmkt"rfl'ån jord lill bordet på mlallrallgC1l,
hOlellet, skolköket ellet'på idmttsevenema/lgel.
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Regionala utvecklingsnämnden
Att lösa "matens infrastruktur från jord till bord" är just att finna smartare modeller för
vantdistribution. I detta sammanhang ligger fokus inom livsmedelssektorn och även om
utskottet skriver om samordning av varutransporter så nås delar av ambitionen genom
detta projekt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Utskottet för hållbar omställning 2015-09-28, § 32.
Skrivelse 2015-08-13, Ulf von Sydow.

o

Förvaltningschefens förslag
Intentionerna i utskottets förslag är satta i arbete inom förvaltningen varför ärendet inte
föranleder någon ytterligare åtgärd från regionala utvecklingsnämndens sida.

Förslag till beslut p§ mötet
Robert Uitto (S) yrkar på att ärendet återemitteras. Regionala utvecklingsförvaltningen
får i uppdrag att redovisa hur man kan arbeta kring cirkulär ekonomi inom nämndens
verksamhetsområden. Regionala utvecklingsförvaltningen får också i uppdrag att
redovisa vilket arbete som pågår när det gäller samordning av varutransporter.

Beslutsg§ng
Ordförande ställer fråga på sitt yrkande om återremiss och finner det antaget.

REGIONALA UlVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT
l. Arendet återemitteras.

2. Regionala utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man kan

()

arbeta kring cirkulär ekonomi inom nämndens verksamhetsområden.
3. Regionala urvecklingsförvaltningen får i uppdrag att redovisa vilket arbete som
pågår när det gäller samordning av varutransporter.
4. Atenapport till nämnden den l mars 2015

Utdrag till
Förvaltningschef
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