Åtgärd

Trafikverkets
ansvar?

Annan möjlig
ansvarig

Kommentar

Kommunen inom
kommunalt
väghållningsområde

I Trafikverkets tjänstestrategi,
TDOK 2010:372, framgår vad
Trafikverket ska erbjuda vad
gäller uppställning och
parkering.

Kollektivtrafikåtgärder
Tillfälliga
Kollektivtrafikkörfält
under byggtiden

Ja

Anpassning av
Hållplatser under
byggtiden

Ja

Tillfälliga
pendelparkeringar för
bilar och cyklar, med
syfte att underlätta byte
till kollektivtrafik förbi
byggplats

Ja, men endast i
anslutning till statlig
väg

Direktbussar

Nej

Kollektivtrafikmyndighet

Anpassad
linjesträckning

Nej

Kollektivtrafikmyndighet

Utökat
kollektivtrafikutbud
(exempelvis buss eller
färjetrafik)

Nej

Kollektivtrafikmyndighet,
berört företag

Erbjudanden på
kollektivtrafik,
”provåkarkort”

Nej

Berört företag,
kollektivtrafikmyndighet

Reseplanerare

På trafiken.nu. Annars
inte.

Kollektivtrafikmyndighet
och andra privata
tjänster

Se även Trafikverkets ansvar
vid planering och utveckling
av stationer
Publikationsnummer:
2017:069

Cykelåtgärder
Anpassning av cykeloch gångbanor under
byggtiden

Ja

Testcyklister

Nej

Berört företag

Lånecykelsystem

Nej

Privat tjänst

Cykelservice

Nej

Privat företag

Nej

Kommunen i samarbete
med privata aktörer

Samhällsplanering
Parkeringsavgifter
Störningsinformation

Trafikverket tillhandahåller
kvalitetssäkrad data till andra
som i sin tur tillhandahåller
reseplanerare. Det ingår inte i
vårt uppdrag att ta fram och
tillhandahålla reseplanerare.

ITS och
informationsskyltar i
anslutning till väg och
järnväg

Ja

Skyltar kan användas som
budskapsbärare exempelvis
”Södra Länken avstängd i natt
23-05”

Nyhetsbrev

Ja

Information kopplad till
åtgärder som vi vidtagit, t.ex.
öppnat en ny cykelväg, är ok
om det sker inom ramen för
aktuellt projekt. När
projektet är avslutat och
överlämnat till ”förvaltning”
så ska information upphöra.
Generella
informationsinsatser i syfte
att påverka ingår inte inom
Trafikverkets uppdrag.

Annonser med
information om
framkomligheten

Ja

Se ovan under nyhetsbrev

Information på internet

Ja, på Trafikverkets
hemsida, Trafiken.nu
och Trafikverkets
kanaler i sociala media

Se ovan under nyhetsbrev

Sms-information
(avstängningar för
sprängning med mera)

Ja

Se ovan under nyhetsbrev

Stöd till påverkade företag
Ekonomiskt stöd till
företagens mobility
management-åtgärder

Nej

Berört företag

Företagens resepolicy

Ok att lämna
kunskapsunderlag, inte
ok att hjälpa företaget ta
fram policyn

Berört företag

Logistik av
godstransporter

Ok att lämna
kunskapsunderlag, inte
ok att hjälpa företaget ta
fram logistikplan

Berört företag

Påverkan av resvanor
Personlig rådgivning

Nej, endast
störningsinformation
via sms, annons,
nyhetsbrev och
liknande enligt ovan

Sms-kampanj (cykla
mer, åk kollektivt…)

Nej

Telefonkampanjer

Nej

Kollektivtrafikmyndighet
kan exempelvis göra
reklam för sin tjänst

Stöda arbetet, inte finansiera.

Mobilitetskontor och
cykelkontor

Nej

Berörda aktörer ska
betala för de delar som
ligger inom deras
uppdrag.

Marknadsföring av
mobilitetstjänster och
bilpooler

Nej

Privat tjänst

Vi kan tillhandahålla
nyhetsbrev och liknande
informationsmaterial till
sådana kontor enligt ovan.

