SE TILL ATT KOLLEKTIVTRAFIKEN
NÅR DINA MÅL
Som beställare av upphandlad trafik har du en rad mål för till exempel kvalitet, miljö, säkerhet och tillgänglighet. Men hur vet du om målen uppnås? Hur vet du att du får den trafik du
upphandlat? Kan du ge exakta svar när du får frågor om hur trafiken levererar?
FRIDA är en molnbaserad webbtjänst som är flexibel och lätt att integrera med befintliga
system. FRIDA är utvecklat i nära samarbete med Svensk Kollektivtrafik och används av
samtliga svenska trafikbeställare.
Utvärdera upphandlad trafik
Med FRIDA för trafikbeställare kan du enkelt utvärdera om du når de mål du satt
upp. Du kan följa upp att dina trafikföretag levererar det som avtalats och sedan be
trakta summan av all din trafik. Vilket i sin tur ger dig möjlighet att skapa ny, värdefull
kunskap inför kommande upphandlingar av kollektivtrafik. Med hjälp av FRIDA kan
du dessutom ögonblickligen svara på frågor från medarbetare, politiker, media eller
branschorganisationer om miljö, kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och mycket annat.
Stärk samarbetet med era trafikföretag
I FRIDA lägger du enkelt upp dina avtal med krav på fordonsegenskaper, tillgäng
lighet, förnyelsebara drivmedel, etc. Under avtalsperioden kommer FRIDA även att
underlätta transparensen och samarbetet mellan dig och dina trafikföretag. Genom
uppdaterade och tydliga rapporter kan ni säkerställa att fordonen som går i trafik
motsvarar era krav. Så fort ni blir medvetna om eventuella avvikelser kan ni tillsam
mans med era trafikföretag justera trafiken innan resenärerna påverkas.

Utfallsbaserad avtalsuppföljning
FRIDA är ett värdefullt verktyg för att göra en utfallsbaserad avtalsuppföljning,
med fokus på miljöuppföljning och kvalitetsuppföljning. Genom informationen som
kontinuerligt rapporterats in i systemet kan du som beställare avgöra om trafik
företagen har levererat enligt överenskommelse. Om de inte har det, kan du vidta
åtgärder med stöd av ett gediget underlag.
Tilläggsmoduler
FRIDA BAS tillsammans med Avtalsmodulen är grunden i systemet. Därtill finns
en rad tilläggsmoduler som kan hjälpa dig att hålla koll och förenkla rapporte
ring inom för er viktiga områden:
• Personkilometer
• Fordonskontroll
• Miljöredovisning

• Trafikhändelserapportering
• Besiktningsdata och Tillstånd yrkesmässig trafik
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