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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om anmälningsskyldighet och trafikantinformation; 

beslutade den 16 december 2011. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3–5 §§ förordningen 

(2011:1126) om kollektivtrafik och beslutar följande allmänna råd. 

Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet 

enligt 4 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och information om 

kollektivtrafikföretags trafikutbud enligt 4 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik. 

Definitioner 

2 § Med färdmedel i dessa föreskrifter avses buss, taxi, tåg, spårvagn eller 

tunnelbana.  

De beteckningar som i övrigt används i föreskrifterna har samma 

betydelse som i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar, lagen 

(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, lagen (2001:559) om 

vägtrafikdefinitioner, järnvägslagen (2004:519) och förordningen 

(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikan-

läggningar m.m., samt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. 

Gemensamma bestämmelser 

3 § Av anmälan eller information enligt dessa föreskrifter ska, utöver vad 

som sägs nedan, framgå kollektivtrafikföretagets namn, organisations-

nummer samt kontaktuppgifter. 

Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik påbörjas  

4 § En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att 

på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala 
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kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 

påbörjas. Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser 

att bedriva kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas. 

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör 

5 § En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att 

upphöra att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara den 

regionala kollektivtrafikmyndighet som berörs tillhanda senast 21 dagar 

innan kollektivtrafiken upphör. Av anmälan ska framgå vilken eller vilka 

linjer anmälan avser och när kollektivtrafiken ska upphöra. 

Information om trafikutbud 

Organ till vilket information om trafikutbud ska lämnas 

6 § Information om trafikutbud enligt 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om 

kollektivtrafik ska lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. 

När information om trafikutbud ska lämnas  

7 § Information om trafikutbud ska, om det inte finns särskilda skäl för 

det, lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör.  

När förändringar av betydelse sker i trafikutbudet senare än vad som sägs 

i första stycket på grund av omständigheter som kollektivtrafikföretaget inte 

kunnat förutse ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast.  

Hur information om trafikutbud ska lämnas 

8 § Information om trafikutbud ska lämnas genom elektronisk överföring. 

Allmänna råd 

Elektronisk överföring av information om trafikutbud kan lämpligen 

ske genom det gemensamma transportformat av trafikdata som 

tillhandahålls av Samtrafiken i Sverige AB. Ska endast mindre 

datamängder överföras används lämpligen kalkylprogram eller 

liknande program där data kan bearbetas.  

Vilken information om trafikutbud som ska lämnas 

Linjer 

9 § Kollektivtrafikföretag ska lämna information om på vilken eller vilka 

linjer företaget bedriver kollektivtrafik. Av informationen ska framgå vilken 

typ av färdmedel som trafikerar linjen. 
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Hållplatser 

10 § Information ska lämnas om hållplats eller annan liknande anläggning 

där färdmedlet stannar för på- eller avstigning av passagerare och där i 

förekommande fall byte mellan olika linjer kan ske. Informationen ska 

därvid i tillämpliga fall innehålla uppgifter om platsens 

1. namn, 

2. nummer, 

3. geografiska koordinater,  

4. kommunkod, samt 

5. minsta rekommenderade bytestid för byten mellan linjer som trafikeras 

av kollektivtrafikföretaget. 

Tidtabeller 

11 § Information ska lämnas om tidtabeller för linjer där kollektivtrafik-

företaget bedriver trafik. Informationen ska därvid innehålla uppgifter om 

dagar, tider och hållplatser samt om en viss linje endast trafikeras vid 

förhandsbeställning från resenär.  

Om trafiken endast bedrivs under vissa perioder under året eller om den 

inte bedrivs på allmänna helgdagar eller vissa andra dagar eller om trafiken 

är begränsad dessa dagar ska informationen innehålla uppgifter om detta. 

Om färdmedlet stannar på en hållplats endast för påstigning eller endast 

för avstigning ska detta särskilt anges. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2012. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jeanette Andersson 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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