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Förstudie E22 - trafikavtal innerstaden buss och Lidingö
buss
Trafikförvaltningen har i tidigare ärende T N 1206-0144 aviserat återkommande
information avseende förstudie E22 inför nytt eller nya trafikavtal innerstaden buss
och Lidingö buss. Aktuellt ärende utgör information om affärsinriktning. Förstudien
blir grunden för framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling.

Bakgrund
Enligt reviderad trafikupphandlingsplan, beslutad av Trafiknämnden juni 2011, ska
bägge avtalen upphandlas på nytt och med driftstart i augusti 2014.
Aktuellt ärende är en fortsättning på tidigare framlagd information med avsikt att nu
informera om resultatet av en delmängd som då var under framtagande och nu är del i
den förstudierapport som i sin helhet ska vara färdigställd till december 2012.
Delmängden utgörs av affärsinriktning. Affärsinriktningen tar sin utgångspunkt i
Trafikförvaltningens övergripande styrande mål och dokument som exempelvis
beslutat Trafikförsörjningsprogram samt strategisk karta.
I tillägg till ovanstående har Trafikförvaltningen ansvar för att framarbeta underlag till
grund för kommande Trafiknämndsärende gällande förslag till beslut om allmän
trafikplikt. Ett av Trafiknämnden taget beslut om allmän trafikplikt är en förutsättning
för att kunna upphandla trafik till innerstaden och Lidingö. För de aktuella områdena
innerstaden buss och Lidingö buss bereds i skrivande stund ett beslutsärende med
tidshorisonten att kunna tas upp för beslut vid Trafiknämndens sammanträde i
december 2012.
Affärsinriktningen utgör en bilaga till aktuellt ärende då innehållet klassas som
hemligt enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den fortsatta processen
Förstudien är under färdigställande och ska vara klar enligt plan i december 2012.
Hela förstudien omfattar frågor utöver affärsinriktning som är av vikt för att kunna
genomföra upphandlingsprocessen för de aktuella områdena. Förstudien har också
kompletterats med frågor under arbetets gång som måste värderas och utredas vad
gäller trafikala, tekniska och affärsmässiga förutsättningar.
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Genomförandeprojektet under ledning av avdelningen Projekt- och Upphandling har
inlett arbetet med förberedelser inför start av upphandlingsprocessen.
Upphandlingsprocessen kan formellt inledas först ett (i) år efter det att annonsering
skett i EU:s officiella tidning. Innerstaden buss respektive Lidingö buss annonserades
per 3 december 2011.
I tillägg till ovanstående är särskilt viktiga datum under resterande del av 2012 som
följer av tabellen nedan.
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