
KALLELSE 1(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2018-11-20 kl.13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Anmälan av informationshandlingar 2018/36
4 Anmälan av delegationsbeslut 2018/30
5 Inkomna remisser, promemorior och motioner
6 Anmälan av kurser och konferenser

 Framtidens Järnväg, 22 november Nässjö
 Branschdialog om livsmedelsupphandling, 

5 december Värnamo

Informationsärenden och aktuellt
7 Upphandling stadsbusstrafiken i Jönköping
8 Upphandling serviceresor
9 Husdjur vid färdtjänstresor
10 Aktuell information
11 Månadsrapport oktober 2018 2018/230

Beslutsärenden för nämnden
12 Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för 

hållbar utveckling
2018/2604

13 Samverkansavtal Krösatågen 2018/2561
14 Ansökan om samfinansiering för 

mötesseparering av regionala vägar
2018/2674

Övrigt
15 Övriga frågor



KALLELSE 2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2018-11-20 kl.13:00

Kallade

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör 
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

För kännedom

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-11-20

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll 

Motioner

Inkomna handlingar  PM trafikverket Nya stambanor - ny generation järnväg
 RJL 2018/2426 Jönköpings kommun Kommunfullmäktige 2018-10-25 § 251 Avsiktsförklaring 

inför upphandling av nytt trafikavtal för stadstrafiken i Jönköpings kommun
Utgående skrivelser  RJL 2018/2419 Svar på skrivelse från Erikshjälpen angående busskort

Övrigt

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2018/36



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-11-20
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.2.1 Avtal för pilotprojekt, ökad kompetensförsörjning 

och arbetspendling i länet
RJL 2018/1072 2018-10-10 Carl-Johan Sjöberg

TIM 4.1.4 Vidaredelegation tilläggs/ändringsbudget 
budgetramar

RJL 2018/226 2018-10-15 Jane Ydman

TIM 4.4.1 Delegationsrapport färdtjänsten oktober 2018 RJL 2018/23 2018-11-06 Björn Elm

RJL 2018/30
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2018.10512 I Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy  Lena Strand 

2018-10-29  Vänsterpartiet  Regionens åtagande 

RJL 2018/2817  Motion - Fastställ en arbetsmiljöpolicy  MOTION 
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2018.9645 I Remiss - Screening för 24 medfödda sjukdomar 
hos nyfödda barn 

Evelina Örn 

2018-10-03  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2018/2555  Rekommendation om screening med PKU-
provet 

REMISS 

2018.10156 I Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-
biobanken 

Evelina Örn 

2018-10-22  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/2736  Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-
biobanken 

REMISS 
 

 

     

 



 

Framtidens järnväg – temakonferens 
om innovation och utveckling
Arrangörer: Järnvägsklustret och Nordic Infracenter

Framtidens järnväg är beroende av innovationer och produktutvecklingsprojekt där 
både små och stora företag har möjlighet att påverka utvecklingen. Följ med på en 
resa under dagen som inspirerar och ger konkreta exempel på hur en sådan process 
kan se ut. Under dagen ges även konkreta exempel på hur ett företag kan finansiera 
och använda studenter och ingenjörer för att förstärka sitt innovationsarbete.

Datum: 22 november 2018
Tid: 09.45-16.15
Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö

PROGRAM

09:45-10:15 Registrering och kaffe

10:15 Järnvägsklustrets Anna Wallén och Nordic Infracenter Hans-Inge Almgren 
hälsar välkomna.

10:20 Kaj Mickos, entreprenör, programledare och professor i innovationsteknik som 
patenterat mer än 30 innovationer berättar om hur man lyckas ta sin idé till verklighet 
och kommersialisering.



11:20 Hur går det till att sätta en ny produkt eller tjänst på marknaden tillsammans 
med Trafikverket? Anders Boethius, kategoriledare inom järnväg beskriver processen 
och ger praktiska exempel.

11:40 Bensträckare

11:50 Så samverkar akademi, Trafikverket och näringsliv för bättre 
järnvägsunderhåll. Ulla Juntti, Dr i drift och underhållsteknik på Luleå Universitet, 
berättar om E-Pilot, ett branschsamverkansprojekt mellan 
infrastrukturägare, järnvägsföretag, entreprenörer, underhållsverkstäder, 
leverantörer, innovatörer samt Järnvägtekniskt center (JVTC) vid Luleå tekniska 
universitet.

12:30-13:30 Lunchbuffé

13:30 Hur ser framtidens järnväg ut? Hyperloop är som en kombination mellan 
rörpost och ett överljudsplan, som i en framtid transporterar människor och gods på 
28 minuter mellan Stockholm och Helsingfors. Dessutom billigare än de planerade 
höghastighetstågen. Hyperloop Swedens ordförande Jesper Nordén, berättar hur det 
ska gå till.

13:55 Vilka finansieringsmöjligheter finns att söka för produktutveckling och 
innovationsprojekt? Clas Tegerstrand, EuroClas, berättar både var pengarna finns 
och hur man lyckas med sina ansökningar.

14:25 Hur kan man använda studenter till exjobb, projektarbete, 
innovationsprojekt? Katarina Elner-Haglund, Universitetsadjunkt på Lunds Tekniska 
Högskola inom området Produktutveckling, samt processledare för ”Den första 
Ingenjören”, berättar hur ett sådant samarbete kan skapas och hur detta kan påverka 
företagets innovationsarbete.

14:45 Fika

15:10 Inom kort öppnas ett 5 km spår i Tillberga för testverksamhet. Här kan 
infrastrukturunderhållare, produktleverantörer, fordonsleverantörer, operatörer och 
räddningstjänst hyra in sig för att öva, utbilda och testa nya innovationer. Anna 
Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret berättar mer.

15:30 Fallstudie – så gjorde vi för att ta vår innovation till marknaden. Bengt Jonsson 
från emaintenance365 AB.

16:05 Sammanfattning

16:15 Avslut

Kostnad

500:- exkl. moms för medlemmar i Nordic Infracenter
700:- exkl. moms för övriga

I priset ingår lunchbuffé och fika.



Välkomna på  
Branschdialog  
om Livsmedels-
upphandling

När?

5 december 2018

Var?

Vandalorum,  

Skulpturvägen 2,  

Värnamo

11.30   Gemensam lunch
 

Del 1:  Öka samsyn om problemformuleringen  
  och inspirera till förändring 
 

12.30  Landshövding Helena Jonsson hälsar   
  välkommen 
12.35  Intro UHM: Vad ska branschdialogerna  
  göra för nytta? 
12.45  Inspiratör Värnamo Kommun: Hur kan en 
  kommun skapa bästa förutsättningarna för  
  att upphandla regional och lokal mat 
13.15  Inspiratör Menigo Foodservice: Avtal som 
  ett verktyg för regionala och lokala 
  producenter som leverantörer 
13.45   Fikapaus  
 

Del 2:  Hur blir vi förändringsagenter?  

14.15   Gruppdiskussioner utifrån dagens tema   
15.30- Genomgång och sammanställning av  
16.30  slutsatser och vägen framåt

PROGRAM

Välkommen till en eftermiddag full av inspirerande dialog! Vi diskuterar utma-
ningar och möjligheter med att använda upphandling som strategiskt verktyg 
och dialog som nyckeln till utvecklande affärer på regional och lokal nivå.

Branschdialogerna syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedels-
kedjan kring aktuella teman som utgör speciella utmaningar för livsmedel-
supphandling.  En mötesplats där alla aktörer tillsammans bidrar till positiv 
förändring på vägen mot sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.  

Branschdialogen anordnas av Upphandlingsmyndigheten i samarbete med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköping, Grönt-Kluster Jönköpings 
län och LRF.

O.S.A. 3 DECEMBER 
Mer information och anmälan  
i kalendariet på  
upphandlingsmyndigheten.se



Månadsrapport - Oktober 2018, TIM 
2  0  3  0  av 5 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Avtalstrohet inköp 
 

98% 

 

 

 

90% Även om målet nås planeras det göras upphandlingar/teckna 
avtal med de mindre leverantörer där det saknas. 

 RJL 
Antal resor 
exklusive skolresor 

0% 

 

 

 

Ökning med 2% Resandenivån t o m oktober är på samma nivå som förra året. 
Ökningen av resandet i somras har raderats ut av minskning av 
resandet i september och oktober månad. Minskningen återfinns 
inom alla trafikslag. 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade 
medarbetarsamtal i 
Heroma i 
förhållande till antal 
anställda i 
genomsnitt senaste 
15 månaderna.  

96% 

 

 

 

90% Fortsatt hög måluppfyllelse. 

 RJL 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska 
inte öka i 
jämförelse med 
samma period 
föregående år. 

3,6% 

 

 

 

3% Sjukfrånvaron har ökat de senaste två månaderna och frånvaron 
är nu högre än förra året vid samma period. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

6 148 tkr 

 

 

 

0 tkr A.  Länstrafiken (+5,2 mnkr) 

Den positiva budgetavvikelsen som funnits under året har 
minskat något under oktober. 

Uppdelat på Resultatenheter är resultaten enligt följande: 

Stab, ekonomi, marknad: +1 879 tkr 

Överskott på marknadsbudgeten hittills i år samt en central 
buffert. 

Allmän trafik: -244 tkr 

Biljettintäkterna är lägre än budget p g a de fria 
sommarlovsresorna samt lågt resande de senaste månaderna. 
Övriga intäkter är höga som följd av statsbidrag för 
sommarlovsresorna och erhållna viten från entreprenörer. 

Trafikkostnaderna överstiger budget hittills i år p g a höga 
indexutfall framförallt på bränsle. Inom Krösatågen är det 
kostnaderna för ersättningsbussar som utgör budgetavvikelsen. 

Serviceresor: +3 615 tkr 

Lägre egenavgifter och något högre kostnader för färdtjänst 
samt ett överskott på sjukresor tyder på att regeländringen om 
färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat. Fortsatt 
stora kvalitetsviten ger överskott totalt sett. 

B.  Centrala anslag (+0,9 mnkr) 

Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i 
helårsbudget), projektmedel och avgift för deltagande i nätverk 
(3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3 mnkr). 

Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för 
projektmedel. 

 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 109-119
Tid: 2018-11-08 kl.08.30-11.30

Plats: Regionens hus, sal B

§116 Nya mål och mätetal för 2019 inom Program för 
hållbar utveckling
Diarienummer: RJL 2018/2604

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 föreslå regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för 
2019 inom program för hållbar utveckling

Sammanfattning 
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett 
av inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska 
minska med 35 procent under programperioden. Förslag på mål 
och mätetal som stödjer denna inriktning har nu tagits fram för 
2019-2020.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22
 Program för hållbar utveckling

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-10-22 RJL 2018/2604

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Nya mål och mätetal för 2019 inom 
Program för hållbar utveckling
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 föreslår regionstyrelsen fastställa nya mål och mätetal för 2019 inom 
program för hållbar utveckling

Sammanfattning
Program för hållbar utveckling 2017-2020 antogs under 2016. Ett av 
inriktningsmålen är att klimatpåverkan från tjänsteresor ska minska med 35 
procent under programperioden. Förslag på mål och mätetal som stödjer denna 
inriktning har nu tagits fram för 2019-2020.

Information i ärendet
Förslag på nya mål och mätetal för tjänsteresande:

1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar. 
(Nytt)

2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar. 
(Nytt)

3. Andel fordon som lever upp till Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi. Mål 2019: 75 procent. Mål 2020: 85 procent. Mäts 
centralt för Region Jönköpings län som helhet. 
(Justerat)

4. Minskat tjänsteresande med privatbil med 20 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. Minskningsmål för 
samtliga verksamhetsområden. 
(Justerat)
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RJL 2018/2604

5. Minskat tjänsteresande med kortidspoolbil och hyrbil med 10 procent 
2019 och totalt 15 procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. 
Minskningsmål för samtliga verksamhetsområden. 
(Justerat)

Bakgrund och motivering till nya mål och mätetal:

Inriktningsmålet att år 2020 ha minskat klimatpåverkan från tjänsteresor med 35 
procent följs upp genom en årlig reseanalys/cero-analys för organisationen som 
helhet. Resultatet för 2017 visar på en oförändrad klimatpåverkan på 175 kg CO2-
ekvivalenter/anställd och år, jämfört med 2015. Klimatpåverkan från flygresor 
står för en betydande del med 42 procent, bilresor med Region Jönköpings läns 
egna bilar (långtidsleasade eller korttidsbilpool) står för 37 procent, användningen 
av privat bil i tjänsten 15 procent och hyrbilsanvändning för 6 procent. 

Under 2017-2018 har en utredning gjorts av eventuellt införande av internt 
klimatkompensationssystem, med syfte att stimulera ett mer hållbart resande inom 
organisationen. Utredningen resulterade i förslaget att istället bygga vidare på 
uppföljningen i befintligt lednings- och uppföljningssystem (Stratsys), med hjälp 
av nya mätetal och mer specifika målsättningar, framförallt gällande 
tjänsteresorna med flyg. Förslag till nya mål följer en minskad klimatpåverkan i 
nivå med inriktningsmålet för 2020.  

1. Minskat tjänsteresande med inrikesflyg med 15 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km inrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar.

Motivering:
 I enlighet med Riktlinje för möten och resor att det ska föreligga 

mycket starka skäl för att flyga inrikes. 
 Föreslagna målnivåer tar fasta på kortare inrikesflygningar där 

alternativa resesätt bedömts som rimliga och har beaktat behoven av 
inrikesflyg till norra Sverige och för anslutning vid utrikesresa.

2. Minskat tjänsteresande med utrikesflyg med 10 procent 2019 och totalt 20 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km utrikesflyg. 
Minskningsmål för respektive verksamhetsområde utformas utifrån 
områdets förutsättningar.

Motivering:
 Föreslagna målnivåer följer den generella minskningsambitionen och 

utgör en förutsättning för att uppnå den övergripande målsättningen. 
Detta förutsätter vidare ett särskilt prövande av behoven av de 
långväga resorna samt överväga resfria mötesalternativ.
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RJL 2018/2604

I juni 2018 tog regionstyrelsen beslut om en drivmedelsstrategi för Region 
Jönköpings län, med en tydlig inriktning att ställa om till förnybara drivmedel. 

I Klimatrådet i Jönköpings län (där Region Jönköpings län är medlem) finns också 
en överenskommelse om att 2020 bara använda personbilar avsedda för förnybara 
bränslen eller el.

Mot bakgrund av ett bonus-malus-system för fordon infördes från 1 juli 2018, där 
tidigare miljöbilsdefinition från 2013 togs bort, finns behov av att justera tidigare 
mätetal för miljöbilar till ett nytt som speglar en utveckling i linje med 
drivmedelsstrategin. Vid inventering av organisationens fordon per 2017-12-31 
utgjordes 67 procent av fordonen (personbilar och lätta lastbilar) av prioriterade 
fordon i enlighet med drivmedelsstrategin (el/biogas, etanol/HVO eller 
laddhybrid).

3. Andel fordon som lever upp till Region Jönköpings läns 
drivmedelsstrategi. Mål 2019: 75 procent. Mål 2020: 85 procent. Mäts 
centralt för Region Jönköpings län som helhet.

Motivering:
 Föreslagna målnivåer bygger på nuvarande utbytestakt av fordon på tre 

och ett halvt år. Viss hänsyn har även tagits till att omställningen 
ställer krav på en utbyggd laddinfrastruktur. 

4. Minskat tjänsteresande med privatbil med 20 procent 2019 och totalt 30 
procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. Minskningsmål för 
samtliga verksamhetsområden. 

Motivering:
 I enlighet med Riktlinje för möten och resor ska användningen av egen 

bil (privatbil) i tjänsten undvikas så långt det är praktiskt möjligt.
 Ändring till basår för mätning till 2017 istället för rullande jämförelse 

mot föregående år, för att få en fast referenspunkt i uppföljningen över 
tid. 

 Föreslagna målnivåer följer tidigare minskningsmål med årligt mål på 
minskning med 10 procent. Detta innebär således ingen förändring av 
ambitionsnivån. 

5. Minskat tjänsteresande med kortidspoolbil och hyrbil med 10 procent 
2019 och totalt 15 procent 2020, jämfört med 2017. Mäts i antal km. 
Minskningsmål för samtliga verksamhetsområden. 

Motivering:
 Hyrbilsanvändningen inkluderas i tertialuppföljningen, för att denna 

ska omfatta all korttidsanvändning av bilar. 
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 Ändring till basår för mätning till 2017 istället för rullande jämförelse 
mot föregående år, för att få en fast referenspunkt i uppföljningen över 
tid.

 Föreslagna målnivåer har sänkts jämfört med tidigare årliga 
minskningsmål på 10 procent. Detta då nyttjandet av bilpoolen 
(korttid) uppmuntras. Justeringen kompenseras av höjd ambitionsnivå 
genom drivmedelsstrategin.   

Behov av åtgärder och resurser:

 Främsta åtgärderna för ett mer hållbart resande är en ökad andel 
webbaserade/resfria möten och att alternativa resesätt med tåg och övrig 
kollektivtrafik främjas. Behovet av att resa behöver även prövas 
kontinuerligt.

 Vidare åtgärder har tagits fram inom ramen för handlingsplan reseanalys 
(2017-2020), med ansvar för genomförandet fördelat till berörda 
verksamhetsområden.

 

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Arne Andersen
Direktör verksamhetsstöd och service



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 109-119
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Detta avtal (”Avtalet”) avseende samverkan inom regionaltågsystemet ”Krösatågen” har träffats 

mellan; 

(1) Region Jönköpings genom Jönköpings Länstrafik, org.nr 232100-0057, med adress Box 1024, 

551 11 Jönköping, (”JLT”); och 

(2) Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg, org.nr 232100-0065; med adress 351 88 

Växjö, (”LTK”); och 

(3) Landstinget i Kalmar län genom Kalmar Länstrafik, org.nr 232100-0073, med adress Box 54, 

579 22 Högsby, (”KLT”); och 

(4) Region Blekinge genom Blekingetrafiken, org.nr 222000-1321, med adress Valhallavägen 1, 

371 41 Karlskrona, (”BT”); och 

(5) Region Skåne genom Skånetrafiken, org.nr 232100-0255, med adress 281 83 Hässleholm, 

(”ST”); och 

(6) Region Halland genom Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, med adress Box 269, 311 23 

Falkenberg, (”HLT”); och 

(7) Region Västra Götaland genom Västtrafik AB, org. nr 556558–5873, med adress Box 123, 541 

23 Skövde, (”VT”). 

JLT, LTK, KLT, BT, ST, HLT och VT benämns nedan var för sig som ”Beställare” och gemensamt som 

”Beställarna”. 

 

 

1. Bakgrund och avtalets omfattning 
 

1.1. Krösatågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge, Skåne och 

vid tillkommande av linje mellan Värnamo och Borås även Västra Götaland. Krösatågen 

kompletterar och samverkar med andra tågsystem samt övrig av Beställarna anordnad 

kollektivtrafik inom det geografiska området. 

 

1.2. Västtrafik äger rätt att träda in i Krösatågen ifall trafik bedrivs till station eller stationer 

inom Västra Götalands län. 
 

1.3. Krösatågen består för närvarande av ett Trafikavtal med Svenska Tågkompaniet AB 

(”Trafikföretaget”) genom trafikavtal. Trafikavtalet kan även vara ett direktupphandlat 

avtal men samma villkor som det ursprungliga Trafikavtalet. 

- Krösatåg 2018 

 

Krösatågen består för närvarande av två Underhållsavtal med Bombardier Transportation 

Sweden AB (”Underhållsföretaget”) genom underhållsavtal 

- Ett underhållsavtal för dieseltåg Itino  
- Ett underhållsavtal för eltåg X11-X14  
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1.4. I Krösatågen finns tre fordonstyper Itino, X11 och X14.  

 

- Dieseldrift med Itinotåg  

- Eldrift med X11 och X14-tåg 

 
1.5. Beställarna ser ett behov av att reglera sitt samarbete om tågtrafik under varumärket 

Krösatågen. Mot bakgrund av detta ingår Beställarna följande samarbete på de villkor 

som anges nedan i Avtalet. 

 

 

2. Övergripande målsättning 
 

Målsättning 

2.1. Grunden för arbetet med Krösatågen framgår av respektive Regional Kollektivtrafik-

myndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika 

trafikförsörjningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av 

trafiken.  

 

2.2. Krösatågen är ett regionaltågsystem som trafikerar egna linjer. Krösatågen stödjer och 
samverkar med andra tågsystem genom trafikering på gemensamma linjesträckningar 

och större noder i systemet. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta 

pendlingen i och mellan länen. Denna samverkan syftar till att med gemensamma 

resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är 

miljömässigt hållbar. 

 

Långsiktighet och helhetssyn 

2.3. Beställarna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, 

avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet. 

 

2.4. I samarbetet kring Krösastågstrafiken ska Beställarna ständigt eftersträva bästa möjliga 
utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Krösatågstrafiken. Beställarna åtar sig 

således att verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken utvecklas 

på ett ekonomiskt försvarbart sätt med resenären i fokus som ger fler och nöjdare kunder 

för Beställarna. Enskild Beställare äger möjlighet att teckna separata tilläggsavtal med 

Trafikföretaget och Underhållsföretaget så att Beställares särintressen säkerställs. 

Beställare har därmed även möjlighet att på egen bekostnad driva trafik i annat län 

utanför detta avtals omfattning.  

 

2.5. Beställarna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. 

Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en 
förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Beställarna gemensamt. 

 

 

3. Organisation 
 

3.1. Samverkan inom Krösatågen leds av en samverkansgrupp bestående av respektive 

ordförande i politisk nämnd/styrelse och/eller den förtroendevalde politiker som 

respektive Beställare utser samt förvaltningschef/trafikdirektör/VD eller motsvarande hos 

respektive Beställare.  
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Ordförandeskapet i samverkansgruppen väljs för fyra (4) år. Ordförandeskapet cirkulerar 

mellan Beställarna.  

 

3.2. Utöver samverkansgruppen finns fyra permanenta arbetsgrupper: 
- Direktörsgruppen bestående av Förvaltningschef/Direktör/VD 

- Trafik- och fordonsgruppen 

- Marknads- och försäljningsgruppen 

- Ekonomigruppen 

Respektive Beställare utser sina representanter i arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna 

arbetar med olika frågor enligt direktiv från Samverkansgruppen eller Direktörsgruppen. 

Löpande avstämningar görs under året i samtliga grupper minst två gånger per år.  

 

Samverkan med Trafikföretaget och Underhållsföretaget sker enligt de i avtalen fastlagda 
arbetsformerna. 

 

3.3. JLT ansvarar för samordning och ekonomiadministration för Krösatågen. I JLTs uppdrag 

ingår även den dagliga driften för Krösatågen, för detta har JLT rätt att fullgöra de 

operativa förvaltningsuppgifter och träffa överenskommelser med Trafikföretaget inom 

angivna ramar. 

 

Organisation av samarbetet 

3.4. Beställarnas arbete med Krösatågstrafiken sker på tre nivåer. 

 

Nivå 1: Utgångspunkten är att varje Beställare ansvarar för Krösatågstrafiken inom 
sitt län med egna resurser. På denna nivå hanterar Beställarna vissa frågor i 

Krösatågstrafiken självständigt. Beställares ansvar och befogenheter på 

denna nivå regleras av villkoren i punkt 4 nedan.  

Nivå 2: Övergripande och principiella frågor som berör hela eller delar av 

Krösatågstrafiken hanterar Beställarna inom ramen för 

Samverkansgruppen. Samarbetet på denna nivå regleras av villkoren nedan.  

Nivå 3: Uppgifter av verkställande karaktär som rör den operativa delen av 

Krösatågstrafiken hanteras av arbetsgrupperna. 

 

3.5. Beslutsfattande inom samarbetet (Nivå 2 och 3) utgår från konsensusprincipen. De 
Beställare som berörs av en åtgärd ska således vara eniga om genomförande av 

åtgärden.  

 

 

4. Beställarnas ansvar för Krösatågstrafiken  
 

4.1. Beställare är ansvarig för Krösatågstrafiken inom sitt eget län på det sätt som 

trafikavtalet stipulerar, bl.a. för följande frågor: 

 

o Beställarna ska förhandla och överenskomma med berörda Beställare eller 

annan Beställare om gemensamma trafiklösningar inför beslut om 

trafikförsörjningsplan eller motsvarande dokument inom respektive län.  
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o Beställare ska varje år, utifrån trafikförsörjningsplanen eller motsvarande 

dokument i respektive län, fastställa linjesträckning, uppehållsbild, tidtabell, 

formering av tåg etc. för Krösatågen. 

 

 

5. Fördelningsprinciper 
 

5.1. I punkterna nedan finns principer för fördelning av kostnader kopplade till 
Trafikföretaget och Underhållsföretaget samt övriga kostnader mellan Beställarna.  

 

5.2. Fast ersättning 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan.  

 

5.3. Rörlig ersättning km 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  

 
5.4. Rörlig ersättning tid 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

antalet planerade tidtabellstimmar för respektive personal- samt tidkategori.  

 

5.5. Avropstjänster 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

utförda avropstjänster. 

 

5.6. Förstärknings- och ersättningstrafik 
Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av utförd 

förstärknings- respektive ersättningstrafik per tur. 

 

Förstärknings- och ersättningstrafik som administreras och betalas av enskild Beställare 

fördelas på samma sätt som i ovanstående stycke eller efter särskild överenskommelse.  

 

5.7. Incitament och Bonus 

Ersättningen till Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av totala 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan. 

 
5.8. Viten 

Viten från Trafikföretaget fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan. 

 

5.9. Kvalitetsavgifter till/från Trafikverket 

Kvalitetsavgifter till/från Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  

 

5.10. Avgifter till Trafikverket 

Tågläges- och spåravgifter fördelas till Beställarna utifrån respektive Beställares faktiska 
produktion. Emissionsavgift samt avgift för drivmotorström fördelas till respektive 

Beställare utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive 

dieselfordon.  
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5.11. Drivmotorström  

Differens (positiv eller negativ) mellan fakturerad drivmotorström till Trafikföretaget och 

betald drivmotorström till Trafikverket fördelas till respektive Beställare utifrån andel av 

fordonskilometer enligt fastställd tågplan för elfordon 

 
5.12. Fordon, hyres- och kapitalkostnader 

Varje Beställare ansvarar för sina kostnader kopplat till Beställares fordonsflotta. 

Antingen genom egna fordon eller genom överenskommelse med annan Beställare om 

fordonsanvändning.  

 

5.13. Fordon, underhåll 

Förebyggande och avhjälpande underhåll enligt gällande underhållsavtal för respektive 

verkstad och fordonstyp summeras och fördelas därefter till respektive Beställare utifrån 

andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan för el- respektive dieselfordon.  
 

Kostnader för tillkommande arbete, tungt underhåll kopplas till respektive fordonsägare 

enligt Transitio AB definitioner. 

 

5.14. Stations- och angöringsavgifter 

Varje Beställare ansvarar för och betalar eventuella stations- eller angöringsavgifter i sitt 

län. 

 

5.15. Försäljningsutrustning 

Kostnader för försäljningsutrustning betalas av den Beställare som installerar den.  
Kostnader för ombordpersonalens valideringsutrustning fördelas mellan de Beställare 

som nyttjar utrustningen utifrån andel av totala fordonskilometer enligt fastställd 

tågplan. 

 

5.16. Gemensam administration 

JLTs kostnader för den gemensamma administrationen fördelas till Beställarna med ett 

årligt fastställt belopp utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan. I 

administrationskostnaden ingår personal-, marknadsföring, - juriststöd, NKI-

undersökning, etc.  

 
5.17. Övrigt 

Övriga kostnader, som inte nämnts i punkterna ovan, ska fördelas mellan respektive 

Beställare utifrån andel av fordonskilometer enligt fastställd tågplan. Övriga kostnader 

som kan uppstå är till exempel särskilda utredningsuppdrag, upphandlingskostnader 

eller andra större projekt som Beställarna gemensamt beslutar, om inte separat 

överenskommelse görs.  

 

5.18. Betalningsplan 

Beställarna ska innan årligt tidtabellsskifte komma överens om en betalningsplan utifrån 

ovanstående fördelningsprinciper. 
De beräknade ersättningarna till Beställarna för trafiken ska resultera i ett månadsvis à 

contobelopp som regleras efter avslutat trafikår med hänsyn till faktiska kostnader men 

med oförändrade fördelningsnycklar.  
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6. Planering och Infrastruktur 
 

6.1. Uppgifter inför tåglägesansökan ska vara JLT tillhanda senast enligt fastställd årlig 

tidplan. Fr.o.m. fastställt datum är uppgifterna bindande. Vid förändringar efter fastställt 

datum påförs försenad Beställare extra administrationsavgifter tillsammans med 

eventuella kvalitetsavgifter från Trafikverket. 

 

6.2. Varje Beställare bedriver ett aktivt arbete på infrastrukturområdet som omfattar det egna 
länet för att säkra driften och den långsiktiga utvecklingen av Krösatågen. 

  

6.3. JLT ansvarar för inrapportering av samtlig trafikdata för Krösatågen till relevanta 

reseplanerare. 

 

6.4. För regional och nationell statistikinsamling ansvarar varje Beställare för inrapportering 

av uppgifter i samverkan med andra Beställare. 

 

6.5. Resande och färdbevisräkning samordnas mellan Beställarna.  

 
 

7. Fordon 
 
7.1. Beställare svarar för sina egna fordonsbehov, antingen i form av egna fordon, eller om 

sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra från annan fordonsägare. Det 

bör finnas en teknisk reserv. Två eller fler av Beställarna kan samverka i denna fråga 

genom gemensamt köp eller hyra av fordon.  

 

7.2. Om någon Beställare har ökat/minskat behov av fordon ska samråd och samplanering av 

fordonsanvändning göras innan Beställare planlägger ökad/minskad trafik i sitt län. 

 

7.3. Den fordonsflotta som finns tillgänglig vid Avtalets undertecknande; 

diesel: Itino Y31  JLT   4st ägs av JLT 
diesel: Itino Y32   JLT  6st ägs av JLT  

el: X 11  JLT 4st hyrd av AB Transitio 

el: X 11   LTK 3st hyrd av AB Transitio 

el: X 11  ST 3st hyrd av AB Transitio  

el: X 11  BT 3st hyrd av AB Transitio 

el: X 11  KLT 7st hyrd av AB Transitio* 

el: X 14  JLT 6st ägs av JLT 

 

* KLT har tre X11 uthyrda till annan part. 

 
7.4. Fordon som ägs eller hyrs av JLT, LTK och ST underhålls primärt vid verkstaden i Nässjö. 

Fordon som hyrs av KLT och BT underhålls primärt vid verkstaden i Kalmar. 

 

7.5. Under Samverkansavtalets giltighet kommer Beställare eller Beställarna att byta hela eller 

delar av nuvarande fordonsflotta. Fordonsanskaffningen kommer att hanteras i ett 

separat projekt Beställarna emellan. 
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8. Marknadsföring 
 

8.1. I marknadsgruppen sker en samordning och avstämning av gemensamma och länsvisa 

kampanjer. Marknadsföringen utgår från Krösatågens grafiska profil och gemensamma 

varumärkesplattform.  

 

8.2. Marknadsgruppen ska årligen ta fram en gemensam aktivitetsplan med förslag på 

gemensamma övergripande marknadsaktiviteter med en uppskattad kostnad för varje 
aktivitet. Syftet med varje enskild aktivitet ska tydligt framgå tillsammans med dess 

presumtiva påverkan på resandet. Den gemensamma aktivitetsplanen ska godkännas av 

Direktörsgruppen.  

 

8.3. JLT är sammankallande för gemensamma marknadsinsatser. I övrigt står det Beställare 

fritt att vid behov sammankalla övriga Beställare för att genomföra systemspecifika 

marknadsinsatser.  

 

8.4. Varumärket Krösatågen ägs av JLT men förvaltas under avtalstiden gemensamt av de 

samverkande länen. Beställarna äger under Avtalets löptid rätt att nyttja varumärket 
inom ramen för Avtalet. Det står Beställare fritt att i kampanjer använda både logotypen 

för Krösatågen och sin egen logotype. 

 

 

9. Försäljning, taxor och biljetter 
 

9.1. Inom Krösatågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan. Taxeförändringar följer den 

beslutsordning som gäller för Sydtaxan.  

 

9.2. Biljettintäkter för länsöverskridande resor fördelas mellan Beställarna enligt principerna 

för Sydtaxan och överenskomna avräkningsmodeller. Intäkter som inte kan hänföras till 

ett eller flera län, kan efter överenskommelse mellan berörda Beställare hänföras till ett 

län. 
 

9.3. Samtrafiken ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Beställarna avseende 

Resplus.  

 

9.4. Beställares försäljningskostnader relaterade till Krösatågen betalas av respektive 

Beställare om inte annat överenskommes. 

 

9.5. Försäljningskostnader för Resplus fördelas enligt principerna i Resplussamarbetet. 

 

9.6. För biljettgiltighet mot Beställare som ej deltar i Sydtaxan kan Beställare eller Beställarna 
ingå separat samverkansavtal för biljettgiltighet. 

 

 

 

10. Kundserviceansvar 
 

10.1. Förseningsersättning 

Förseningsersättningsärenden regleras i de aktuella resevillkoren för sydlänen. Vid resa 

inom ett enskilt län handlägger respektive Beställare resegarantiärenden i enlighet med 
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sina resegarantivillkor. Vid länsöverskridande resa och vid resa med Resplusbiljett gäller 

de regler som tillämpas av den Beställare där resan började. 

 

10.2. Bokningssupport 

JLT ansvarar för att bokningssupport finns tillgängligt för Krösatågssystemet. Kostnader 
för driften ingår i den administrativa avgiften. 

 

 

11. Avtalsperiod 
 

11.1. Avtalet träder i kraft vid undertecknandet men ska börja tillämpas av parterna från och 

med 2018-12-09 och löper parallellt med Trafikavtalet. Avtalet ersätter det tidigare 

samverkansavtalet tecknat 2016. 

 

11.2. Avtalet upphör utan krav på särskild uppsägning då Trafikavtalet upphör, oberoende av 

om Trafikavtalet upphör till följd av att dess avtalstid löpt ut, om uppsägning skett eller 

av annat skäl. 

  
11.3. Ett nytt samarbete mellan Beställarna avseende Krösatågen för tiden efter att 

Trafikavtalet upphört ska föregås av en förhandling.  

 

 

 

12. Övriga villkor 
 

12.1. Ändringar eller tillägg till Avtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla Beställare, 

upprättas skriftligen och undertecknas av alla Beställare. 

 

12.2. Beställare äger rätt att överlåta Avtalet till annan juridisk person som träder i Beställares 

ställe. Annan överlåtelse av Avtalet får inte ske.  

 
12.3. Beställarnas samverkan enligt detta avtal är samverkan mellan fristående Beställare. 

Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska ej äga 

tillämplighet på Avtalet. 

 

12.4. Om något villkor i Avtalet skulle förklaras ogiltigt eller icke genomförbart, ska Avtalet 

och dess övriga villkor fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut mellan Beställarna. Det 

villkor som blir ogiltigt eller icke genomförbart ska av Beställarna ersättas av annat 

villkor som på ett övergripande plan åstadkommer samma mål, varvid balansen mellan 

Beställarnas förpliktelser ska vidmakthållas.  

 
12.5. Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska i första hand hänskjutas till 

Samverkansgruppen (Nivå 2) för gemensam hantering. I den mån en sådan 

samförståndslösning efter förda förhandlingar inte kan uppnås, ska tvistefrågan 

hänskjutas till skiljenämnd för slutligt avgörande. Skiljenämnden ska ha sitt säte i Växjö. 

Skulle Beställarna inte kunna enas om skiljemän ska dessa med för Beställare bindande 

verkan utses av ordföranden för Sveriges Advokatsamfund. 

________________________________________________________  



RJL 2018-1367 

Sida 11 av 11 

 

Detta avtal, som består av elva (11) sidor har upprättats i sju (7) exemplar av vilka Beställarna 

tagit var sitt. 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Blekinge genom Blekingetrafiken   Region Skåne genom Skånetrafiken 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Jönköpings län genom  Region Kronoberg genom 

Jönköpings Länstrafik   Länstrafiken Kronoberg 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018  ______________den___ /___ 2018 

Region Halland genom   Landstinget i Kalmar län genom 

Hallandstrafiken AB   Kalmar Länstrafik 

 

____________________________  ____________________________ 

 

____________________________  ____________________________ 

 

______________den___ /___ 2018 

Västra Götalands Regionen 

genom Västtrafik AB 

____________________________ 

 

____________________________   



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 109-119
Tid: 2018-11-08 kl.08.30-11.30

Plats: Regionens hus, sal B

§117 Ansökan om samfinansiering för 
mötesseparering av regionala vägar
Diarienummer: RJL 2018/2674

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande ansökan till Trafikverket.
Sammanfattning 
Region Jönköpings län ansöker om samfinansiering till den 
Regional transportplanen för mötesseparering av sträckan väg 27 
förbi Bor - Bredasten.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-17
 Missiv från Trafikverket ang. samfinansiering av objekt i 

länsplaner
 Ansökan Trafikverket
 Kompletterande information till ansökan om 

samfinansiering för mötesseparering väg 27 förbi Bor-
Bredasten

 Samhällsekonomiska bedömningar

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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och miljö §§ 109-119
Tid: 2018-11-08 kl.08.30-11.30

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(1)

2018-10-17 RJL 2018/2674

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Ansökan om samfinansiering för 
mötesseparering av regionala vägar
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande ansökan till Trafikverket.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ansöker om samfinansiering till den Regional 
transportplanen för mötesseparering av sträckan väg 27 förbi Bor - Bredasten.

Information i ärendet
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att 
nå etappmålet för trafiksäkerheten inom vägtrafiken har Regeringen i bilaga 2 till 
beslut ”fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för 
transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029”, beslutat att Trafikverket under 
perioden 2019 till 2022 ska fördela upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera 
länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. 
Samfinansieringen ska avse mötessepareringsåtgärder. 

Beslutsunderlag
 Missiv från Trafikverket ang. samfinansiering av objekt i länsplaner
 Ansökan Trafikverket
 Kompletterande information till ansökan om samfinansiering för 

mötesseparering väg 27 förbi Bor-Bredasten
 Samhällsekonomiska bedömningar

Beslut skickas till
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör



ANSÖKNINGSBLANKETT

Åtgärder för att nå etappmålet för trafiksäkerhet
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå etappmålet för 
trafiksäkerheten inom vägtrafiken har Regeringen i bilaga 2 till beslut ”fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029”, beslutat att 
Trafikverket under perioden 2019 till 2022 ska fördela upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera 
länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Samfinansieringen ska 
avse mötessepareringsåtgärder. 

Samfinansiering kan sökas för upp till 50 % av kostnaden för mötessepareringsåtgärder som 
genomförs under åren 2019 – 2022, förutsatt att länen använder de inbesparade medlen till nya 
objekt med samma ändamål. Observera att 50 % samfinansiering endast utgår för de kostnader som 
upparbetas under åren 2019 – 2022. 

Åtgärder med hög trafiksäkerhetsvinst och åtgärder som förkortar restid på landsbygd kommer att 
prioriteras. Åtgärder som är pågående och startar 2019 – 2020 kommer att prioriteras före åtgärder 
som startar senare under perioden. 

Ansökningsblankett (en blankett per åtgärd som samfinansiering ansöks för)

Planupprättare: Region Jönköpings län

Åtgärd i beslutad plan som samfinansiering söks för: v27 Förbi Bor - Bredasten

Vägnummer: v. 27  Sträcka: Bredasten/E4 - förbi Bor/Ed

Kommun: Värnamo kommun

Längd på sträcka (km): 9,5 km

Totalkostnad (mkr): 203

Kostnad i plan 2018 – 2029 (mkr): 203

Kostnad i plan 2019 – 2022 (mkr): 120

Planerad produktionsperiod:2021 –  2023

Beräknad effekt NNK (Nettonuvärdeskvot enligt Samlad effektbedömning/SEB): 2,03 resp. 0,93

Trafiksäkerhetseffekt (DSS): -0,6 DSS/år Prognosår 2040

Total (summa personbil + gods) restidsvinst (min): -45,9 kftim/år Prognosår 2040

Till ansökan ska samlad effektbedömning (SEB) bifogas. 

Inbesparade medel kommer att användas till följande åtgärd/åtgärder: v. 27 Bredaryd-Anderstorp 



SKRIVELSE

2018-10-17 RJL 2018/2674

Trafikverket

Kompletterande information till 
ansökan om samfinansiering för 
mötesseparering v.27 förbi Bor-
Bredasten
Bakgrund
Förslaget att skapa en möjlighet att med pengar från den Nationella planen 
(Nationell plan för transportsystemet 2018-2029) samfinansiera 
mötessepareringsåtgärder i de regionala planerna lanserades av Trafikverket i 
samband med presentationen av den Nationella planens remissversion. Region 
Jönköpings län tog redan i förslaget till Regional transportplan höjd för denna 
möjlighet. Då förutsättningarna för samfinansiering presenterades först hösten 
2018 är dessa satsningar beskrivna i den Regionala transportplanen baserat på 
kvalificerade antaganden om regelverk och samfinansieringsnivåer.

Beskrivning av objekt
Väg 27 är ett stråk som binder samman de västra och sydöstra delarna av Sverige 
och har vidare koppling mot Öst- och Centraleuropa. I Värnamo (Bredasten) 
korsar stråken E4 och v. 27 varandra vilket innebär att sträckan från Bredasten 
och österut är en strategisk länk i Sydsveriges vägsystem. Sträckan har tidigare 
planerats som två separata objekt, förbi Bor och Ulås-Bredasten. Inte minst 
beroende på att framtida nya stambanor skulle innebära helt nya 
planeringsförutsättningar i området, då de nya stambanorna troligtvis dröjer är det 
naturligt att skapa en enhetlig standard i stråket österut från korsningen mellan E4 
och v. 27, därför planeras sträckan numera som ett sammanhållet objekt men i 
tidigare gjorda samhällsekonomiska bedömningar som två separata objekt.
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