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Diarienummer

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§
12-21
Tid:

2015-03-10 kl. 13.00-16.15

Plats:

Clarion Collection Hotell Victoria

Närvarande:

Beslutande:
Rune Backlund (C),
Per Hansson (FP),
Jeanette Söderström (S),
Bengt Petersson (C),
Berry Lilja (S),
Eva Nilsson (M),
Simon Johansson (S) ersätter Elin Rydberg (S),
Gabriella Mohlin (S) ersätter Patricia Schooner (S),
Arne Ekegren (M) ersätter Niclas Palmgren (M),
David Svensson (S),
Per Svenhall (SD) ersätter Anders Gustafsson (SD),
Irene Oskarsson (KD),
Pernilla Mårtensson (KD),
Erik Hugander (MP),
Mauno Virta (V) t.o.m. § 16
Ersättare:
Kew Nordqvist (MP) 1:e ersättare
Anders Wilander (M) 1:e ersättare
Tommy Bengtsson (V) 1:e ersättare, ordinarie
fr.o.m. § 17
Frida Gårdmo (FP) 1:e ersättare
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C) t.o.m.§16
Arnold Carlzon (KD) t.o.m.§16
Övriga:
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Emil Hesse, sakkunnig kommunikation
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Lars Wallström, ekonomichef
Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare

§ 12

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Berry Lilja att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.

§ 13

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg av det utskickade extra
ärendet Investeringsram för ytterligare tågrevisioner 2015.
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§ 14

2015-03-10 kl. 13.00-16.15

Anmälan av informationshandlingar
Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna enl.
bilaga.

§ 15

Anmälan av kurser och konferenser
Beslut:
• Kollektivtrafikdagen 6 maj i Stockholm, Gabriella Mohlin
och en representant från alliansen utses
• Seminarium på temat biogas och kollektivtrafik 21 april i
Göteborg, Kew Nordqvist och en representant från
alliansen utses.

§ 16

Aktuell information
•
•
•
•
•
•

§ 17
RJL
2015/
454

Trafikdirektören lämnar information om öppna
jämförelser för Kollektivtrafik 2013
Sakkunnig för kommunikation och ordföranden lämnar
information om Sverigeförhandlingen
Sakkunnig för kommunikation och trafikdirektören
informerar om Åtgärdsvalsstudien om Jönköpingsbanan
och ”Y:et”
Trafikdirektören lämnar information om Nässjö-Halmstad
banan
Ordföranden informerar från kommunalt forum
Trafikdirektören redovisar månadsrapport för Länstrafiken

Försäljning/köp av spårfordon –
inriktningsbeslut
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar
• godkänna inriktning för framtagande av förslag till köp
och försäljning av spårfordon.
Sammanfattning
Länstrafiken och Östgötatrafiken AB har träffat överenskommelse
om tågtrafiken norr och söder om Tranås. Överenskommelsen
innebär att Östgötatrafiken genom Östgötapendeln svarar för
trafik norrut från Tranås och Länstrafiken med Krösatågen
söderut.
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För att minimera underhållskostnader och ge ökad flexibilitet i de
båda trafiksystemen finns starka motiv för att genom köp- och
försäljning av spårfordon skapa enhetliga fordonsflottor. Förslag
redovisas för vilka köp- och försäljningar som bör genomföras.
Beslutsunderlag
•

Samarbetsavtal avseende trafiksystemet Östgötapendeln
mellan Landstinget i Östergötlands län och Landstinget i
Jönköpings län LJ2014/742

Beslut skickas till
Region Östergötland
Östgötatrafiken AB
§ 18
Dnr
RJL
2015/
358

Investeringsram för ytterligare tågrevisioner
2015
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår
regionstyrelsen besluta
• för tågrevisoner, godkänna en maximal investeringsutgift
på 13,9 miljoner kronor för 2015
Sammanfattning
Transportsstyrelsen har meddelat att revison/underhåll av fyra
Itinotåg måste genomföras under 2015 i stället för som planerat
2016.
Det innebär att utöver tidigare anvisade medel för revisioner på
3,5 miljoner kronor som avser två X61 tåg behöver ytterligare
13,9 miljoner kronor tillföras investeringsramen för 2015.
Information i ärendet
Bakgrund
Regionstyrelsen har godkänt verksamhetsområdesbudget för
Jönköpings Länstrafik för 2015. I budgeten ingår tågrevisioner
som ska ske under 2015 av typen X61 för 3,5 miljoner kronor.
Dessa tåg planeras att säljas till Östgötatrafiken AB varvid utgift
för revision kommer att beaktas i köpeskilling.
Utöver det behöver tågrevisioner för typen Itinotåg tidigareläggas.
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Enligt den ursprungliga tidplanen skulle revisionerna utföras 2016
men behöver i stället ske i slutet av 2015. Besked om förändrad
tidplan var inte känd vid tidpunkten för ordinarie budgetprocess.
Investeringens omfattning
Fyra Itino-tåg (1405,1406,1409,1410) måste in för en mer
omfattande revision under 2015. Revisioner måste göras med
vissa intervaller med hänsyn till körtid, körda kilometer samt
ålder. Om dessa inte görs beläggs fordonen med körförbud enligt
Transportstyrelsen som ställer hårda säkerhetskrav på fordonen i
tågtrafiken. Alla tåg tas inte in för revision samtidigt utan måste
fördelas jämnt över tiden. Enligt revisionsplanen måste därför
några revideras under 2015 och resten kommer att behöva tas in
under 2016.
Ekonomi
De fyra revisioner som nu planeras är av det mer omfattande
slaget och utgiften blir därmed större. Totalt beräknas utgiften för
revision fyra I-tinotåg uppgå till 13,9 miljoner kronor.
Beslut skickas till
Regionstyrelsen
§ 19
RJL
2015/
262

Remiss från Trafikverket
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar avge bifogat
yttrande som svar på remissen.
Region Jönköpings län har av Trafikverket beretts tillfälle att yttra
sig över ovan nämnda remiss.
Beslut skickas till
Trafikverket

§ 20

Representation i andra organ
Beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar om
representation i följande organ:
• Stambanan. Com, andre vice ordföranden Jeanette
Söderström
• Styrgrupp för Baltic-Link Association, förste vice
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•
§ 21

ordföranden Per Hansson
Krösatågens politiska samverkansgrupp, ordföranden
Rune Backlund

Fråga om remissunderlag
Erik Hugander framför önskemål om att få ut remissunderlag i
god tid, helst så att information om remiss lämnas vid ett möte
och att beslut om remissyttrande tas vid kommande möte.
Ordföranden framför att man kan ha detta som ambition men att
remisstiden ofta är för kort för att kunna göra så.

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund

Berry Lilja

Protokollet är justerat 2015 - 03 - och justeringen är tillkännagiven på
Regionens anslagstavla samma dag.
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