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Kollektivtrafik, som ska uppfylla ett samhällsbehov, ska garanteras genom att 

kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om allmän trafikplikt. Detta är en förutsättning för 

upphandling av kollektivtrafik. 

Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som 

behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett 

kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse att bedriva utan att få ersättning 

från det allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. 

Beslut om allmän trafikplikt fattas av regionstyrelsen tillika kollektivtrafikmyndigheten. Beslutet ska 

fattas innan trafikavtal tecknas. Vidare gäller att den trafik som myndigheten fattat beslut om allmän 

trafikplikt ska utföras. Beslut om allmän trafikplikt kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol och 

gäller till kollektivtrafikmyndigheten fattar nytt beslut om allmän trafikplikt för berörd trafik. 

Här följer en kort beskrivning av befintliga beslut om allmän trafikplikt. För detaljinformation om 

beslut och innehåll var vänlig kontakta Region Blekinge, kollektivtrafikmyndigheten via telefon eller 

mail.  

Busstrafik i Blekinge, RS 121212 

I Blekinge är all busstrafik belagd med allmän trafikplikt med undantag för flygbusstrafiken till 

Ronneby Airport som upprätthålls i kommersiell regi. Flygbusstrafiken är vital för Blekinges 

utveckling varför trafikens kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna återföras till styrning 

via avtal.  

Busstrafik över länsgräns mot Skåne, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Skånes 

kollektivtrafikmyndighet efter godkännande av Blekinge.  

Busstrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kalmar och har tagits av Blekinges RKM 

efter godkännande från myndigheten i Kalmar län.  

Busstrafik över länsgräns mot Kronobergs län, RS 121212 

Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kronobergs län och har tagits av Blekinges 

RKM efter godkännande från motsvarigheten i Kronobergs län.  

Tågtrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 170208 

Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Kalmar län och har tagits av Blekinges RKM 

efter godkännande från RKM Kalmar i gemensam överenskommelse med övriga län inom 

Krösatågstrafiken.  

Tågtrafik över länsgräns mot Skåne, RS 160907 

Beslutet avser närmast Pågatågstrafik mellan Karlshamn och Kristianstad men ska ses som en 

prövning av marknadsläget för hela tågtrafiken mellan Skåne och Blekinge. Äldre beslut finns för 

Öresundstågstrafiken. Avtal finns med Region Skåne om ömsesidig överenskommelse om att varje län 

fattar beslut om allmän trafikplikt efter godkännande av grannlänet.  

Skärgårdstrafik i Blekinge, RS 161214 

I Blekinge är all linjelagd skärgårdstrafik belagd med allmän trafikplikt. 

 


