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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-01-21

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2019-12-10

 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-01-07
 RJL 2019/2483, Regionfullmäktige 2019-12-03 § 132, Ombordutrustning på Itinotåg för nytt 

signalsystem ERTMS
 RJL 2019/2484, Regionfullmäktige 2019-12-03 § 121, Försäljning respektive köp av Itinofordon
 RJL 2018/1267, Regionfullmäktige 2019-12-03 § 129, Motion-Får man ta med hunden på resan? 

Modernisera färdtjänst reglerna nu
 RJL 2019/222, Regionstyrelsen 2019-11-28 § 212, Budgetjusteringar av nämndens egna kostnader
 RJL 2018/2427, Regionstyrelsen 2019-11-25 § 214, Positionspapper kollektivtrafik för ett enat 

Sydsverige 2019

Inkomna handlingar  Minnesanteckningar Trafikverket 2019-12-10 informationsträff ÅVS Kust- till kustbanan 
 RJL 2019/1144 Länsstyrelsen i Jönköpings län - Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel: 

regional plan för Jönköpings län
Utgående skrivelser

Regeringsbeslut  RJL 2020/33 Regleringsbrev och villkor 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Verket för Innovationssystem
 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Tillväxtverket
 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala 

tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

RJL 2020/4
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 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:3 Europeiska 
regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

 Infrastrukturdepartementet, Ändring av uppdrag respektive erbjudande om regionala 
bresdbandskoordinationer

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-01-21
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Vaggeryds kommun 

avseende skolbusskort
2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Internationella 
Engelska skolan avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Vetlanda kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Magelungens skola 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Värnamo kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Jensen Gymnasium 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Drottning Blankas 
gymnasieskola avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Ödeshögs kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Vettergymnasiet 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Prolympia AB, 
Huskvarna vägen avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Gnosjö kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Nässjö kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Tranås kommun 
avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

RJL 2020/1
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TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Jönköpings 
kommun avseende skolbusskort

2019-12-12 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Jönköpings kristna 
skolförening

2019-11-15 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med LBS, Ljud o Bild 
skolan avseende skolbusskort

2019-12-20 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med Jönköpings 
kommun, Utbildningsförvaltningen avseende 
skolbusskort

2019-12-20 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med 
Motorsportgymnasiet avseende skolbusskort

2019-12-20 Johan Kildén

TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal Areff Systems AB RJL 2018/2698 2019-12-20 Johan Kildén
TIM 4.6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal Sävsjö kommun, Barn- 

och utbildningsnämnden
2020-01-09 Johan Kildén
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-01-02 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

December 2019

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2019.13842 I Handlingsplan 2020 - 2023 Samverkan barn och 

unga
Evelina Örn

2019-12-02 Jönköpings kommun Regionens åtagande
RJL 2019/2884 Handlingsplan för samverkan barn och unga 

2020-2023
Svar senast 2020-02-29

REMISS

2019.14206 I Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778) 2019-2022

Evelina Örn

2019-12-11 Aneby kommun Regionens åtagande
RJL 2019/2968 Handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot 

olyckor (SFS 2003:778), Aneby kommun 2019-
2022
Svar senast 2020-01-15

REMISS

2019.14331 I Regional cykelplan 2020-2029 Elisabet Eriksson
2019-12-13 Region Halland Regionens åtagande
RJL 2019/2995 Regional Cykelplan 2020-2029

Svar senast 2020-02-14- 
Anstånd beviljat tom 2020-02-29

REMISS

2019.14584 I Förslag till nya och ändrade ämnesplaner inom 
vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till 
ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 
2012:4) om yrkeskunskaper

Evelina Örn

2019-12-18 Skolverket Regionens åtagande
RJL 2019/3047 Remiss - Förslag till nya och ändrade 

ämnesplaner inom vård- och 
omsorgsprogrammet samt förslag till ändring av 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om 
yrkeskunskaper
Svar senast 2020-01-31

REMISS

2019.14646 I Program för smart specialisering RIS3   Elisabet Eriksson
2019-12-18 Region Jämtland Härjedalen Regionens åtagande
RJL 2019/3057 Remiss - Program för Smart specialisering

Svar senast 2020-03-18
REMISS

2019.14672 I Skogsstyrelsens gemensamma målbilder för 
god miljöhänsyn - nya och reviderade målbilder

Elisabet Eriksson

2019-12-20 Skogsstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2019/3071 Remiss - Skogsstyrelsens gemensamma 

målbilder för god miljöhänsyn
Svar senast 2020-02-07
Begärt anstånd tom 28/2

REMISS
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2019.14693 I Remiss - Den robusta sjukhusbyggnaden 2020 Evelina Örn
2019-12-20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regionens åtagande
RJL 2019/3079 Remiss - Vägledningen Den robusta 

sjukhusbyggnaden 2020
Svar senast 2020-02-24

REMISS
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-10
Tid: 2020-01-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 8

Kurser och konferenser
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Sveriges kommuner och Landsting Regional utveckling 2020, den 
13 maj i Stockholm.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta.
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Regional utveckling 2020 

 
8,25 cm. Infoga din bild genom att gå till fliken Infoga och tryck på knappen Bild. Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. 
En del i utveckling- och tillväxtarbetet är att fånga upp och skapa nulägesbilder över det hur det ser 
ut, lokalt, regionalt och nationellt och ibland i jämförelse internationellt t.ex. med anda länder inom 
Norden eller EU. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser. 

Temat för i år är näringsliv och hållbarhet.   
 
Notera redan nu 13 maj i din kalender.  
 
Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. Vi kommer att presentera aktuell relevant 
fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i 
vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor 
och/eller planera framtida samarbeten.  
 
Programmet kommer i februari 2020. Du kan redan nu anmäla dig på bifogad länk.  
 
Välkommen till en spännande dag! 
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 Datum: 13 maj 2020 

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm 

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på regional och lokal nivå. 

Kostnad: Deltagaravgift 1950 kr (exkl. moms). 

Anmälan: Gör din anmälan via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Vi går efter principen 
först till kvarn. Anmälan kan överlåtas till annan person eller avbokas innan 10 april. Sista 
anmälningsdag är den 10 april. 

Information: För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta: SKL Resurs- och 
konferens, e-post konferens@skr.se, tfn 08-452 70 00  

För frågor kring innehållet kontakta: Helena Gidlöf, epost e-post helena.gidlof@skr.se, tfn: 08-452 
73 77 
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From: Neumann Willy
Sent: 14 jan 2020 01:25:52 +01:00
To: Byman Linda
Cc: Bengtsson Tommy;Ekvall Mikael
Subject: Interpellation angående att skydda Vättern.

Härmed sändes interpellation till TIM möte den 21 januari 2020. 

Frågan vi ställer är vad kommer TIM nämnden och Regionen aktivt göra för skyddsåtgärder för 
vår vattentäkt Vättern gällande de aktiviteter Försvarsmakten utför i Vättern och dess närhet? 

Vilka skydd kommer ges Vättern samt närliggande vattendrag med anledning om tänkt 
gruvverksamhet vid Norra Kärr (Gränna)? 

Frågorna ställs enligt Regionbeslut 2017 att aktivt skydda Vättern. 

Vänsterpartiet
Willy Neumann

Skickat från min iPad
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Hållbarhetsprogram 
2021–2025
Arbetsmaterial remissutgåva
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

2

Region Jönköpings läns policy 
för hållbar utveckling
Region Jönköpings län ska på ett ansvarsfullt, 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt bedriva 
verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån 
sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv. 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling är en viktig utgångspunkt. Vårt mål är 
att uppfylla visionen För ett bra liv i en attraktiv 
region. 

Vi driver en hållbar samhällsutveckling för hela 
länet genom den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) och i vårt hållbarhetsprogram sätter vi 
ambitiösa mål för vår egen verksamhet. Vi som 
organisation har en direkt påverkan på invånarnas 
möjlighet till god och jämlik hälsa genom vårt 
ansvar för folkhälsa, sjukvård och tandvård. Genom 
kollektivtrafiken skapar vi möjlighet till ett hållbart 
resande i länet. Vi bidrar också till kunskap och 
utveckling genom våra folkhögskolor, 
naturbruksgymnasier och vår kulturverksamhet.

Vi samverkar med andra aktörer inom länet för att 
stärka en hållbar utveckling. Genom samverkan 
inom forskning och utbildning säkerställer vi att vi 
ligger i framkant.

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Vi genomför åtgärder för att minska 
utsläpp som påverkar klimatet. Det bidrar till målet 
om högst 1,5 graders global uppvärmning. Vi 
genomför också åtgärder för en ökad beredskap i ett 
förändrat klimat.

Vi tar hänsyn till livscykelperspektivet. Det innebär 
att vi strävar efter att de produkter och tjänster som 
vi väljer ger minsta möjliga hälso- och 
miljöbelastning från början till slut. För oss är 
kraven i lagstiftningen och övriga krav på vår 
verksamhet en lägstanivå. 

Vi agerar som en ansvarsfull och attraktiv 
arbetsgivare där människors lika värde och 
rättigheter är en självklarhet. Vi arbetar med 
ständiga förbättringar och säkerställer hög 
kompetens hos medarbetarna utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

3

Vår del i omställningen till 
ett hållbart samhälle
I hållbarhetsprogrammet visar vi hur vi ska arbeta för att bidra till Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. Målen visar också hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår 
vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.

En hållbar utveckling tillgodoser alla människors 
behov och mänskliga rättigheter idag utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina. För att utvecklingen framåt ska 
kunna vara hållbar måste vi uppnå hållbarhet inom 
alla tre hållbarhetsdimensionerna – ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt. De tre dimensionerna 
måste också hela tiden samverka och förhålla sig 
till varandra.

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att ta 
ansvar för hur vi brukar planetens resurser. Att 
skydda planeten genom att långsiktigt förvalta 
naturresurser, konsumera och producera hållbart 
samt öka beredskapen mot klimatförändringar. Vi 
kan bidra genom att använda våra resurser klokt, 
minimera utsläpp till luft och vatten, bevara 
biologisk mångfald och verka för en hållbar 
konsumtion, produktion och samhällsplanering. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett 
samhälle där människors lika värde står i centrum, 
vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra och är delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och 
utveckla mänskliga och materiella resurser på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt där 
varje generation bär kostnaderna för den service 
som den generationen beslutar om och själv 
konsumerar.

Framgångsfaktorer för att nå vår vision
I hållbarhetsprogrammet formulerar vi mål till år 
2025. Då ska vår organisation ha tagit betydande 
steg för att verksamheten bedrivs i linje med en 
hållbar utveckling. Våra fyra framgångsfaktorer 
täcker in helheten i begreppet hållbarhet och utifrån 
dessa har vi prioriterat mål och åtgärder. 

Våra fyra framgångsfaktorer:
 Vi är till för alla
 Vi är klimatsmarta 
 Vi bidrar till en sund livsmiljö
 Vi använder våra resurser klokt 

Hållbarhetsprogrammet omfattar mål och 
prioriterade åtgärder som ska genomföras där vi har 
en betydande påverkan för en hållbar utveckling; i 
den egna verksamheten, som samhällsaktör, 
finansiär och som delägare i bolag. 
Hållbarhetsprogrammet omfattar alla verksamheter 
som är finansierade av Region Jönköpings län. 

Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är 
resurskrävande och därför finns det inte alltid 
prioriterade åtgärder till alla mål.

Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med 
hållbarhetsprogrammet utifrån regelverk och sin 
egen verksamhetsstyrning. Det innebär att varje 
chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt 
ansvarsområde för att hållbarhetsprogrammet 
genomförs och att arbetet följer linjeorganisationen. 
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

4

HÅLLBARHETSPROGRAMMET OCH VÅR OMVÄRLD
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 
leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 
delmål som ska leda till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i 
världen, främja fred och rättvisa, samt skydda 
planetens naturresurser och lösa klimatkrisen.

De globala målen är integrerade, odelbara och 
balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska. 

Målen i vårt hållbarhetsprogram strävar mot att 
uppfylla Agenda 2030 och FN:s globala mål, de 
nationella målen om miljökvalitet och jämställdhet 
samt övriga regionala mål, strategier och 
handlingsplaner.
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HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

5

Vi är till för alla
Vi är en socialt hållbar organisation, med människors lika värde i centrum. Vi bedriver 
en jämlik verksamhet med ett gott bemötande och är en del av en samhällsutveckling 
där länets invånare och patienter samt våra medarbetare upplever tillit, förtroende 
och delaktighet. 

I ett socialt hållbart samhälle är jämlikhet och 
jämställdhet utgångspunkten. Människor lever ett 
gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. 
De känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Att vi är till för alla kommer till uttryck på alla 
nivåer i organisationen: från det enskilda mänskliga 
mötet – där det goda bemötandet är avgörande – till 
verksamhetsutveckling och strategiska beslut – där 
jämlikhets-, jämställdhets- och 
delaktighetsperspektiv integreras. 

Region Jönköpings län har antagit Council of 
European Municipalities and Regions deklaration 
om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR). 
Det ger oss möjligheter att jobba med jämställdhet 
och andra dimensioner av diskriminering och social 
hållbarhet. 

Mänskliga rättigheter är grundläggande för social 
hållbarhet. Det är viktigt att inte bara tillgodose och 
skydda rättigheterna utan även att säkerställa på 
vilket sätt det görs. Mänskliga rättigheter är därmed 
både ett mål och ett medel. I detta arbete ger FN:s 

sex människorättsprinciper vägledning: icke-
diskriminering och jämlikhet, deltagande och 
inkludering samt transparens och ansvar. 

FN:s barnkonvention blev lag 2020, vilket innebär 
ökat fokus på barnets rättigheter inom våra 
verksamheter. Vi arbetar även utifrån FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

God tillgänglighet är ett särskilt viktigt område för 
att säkerställa att vi är till för alla. Inom området 
tillgänglighet ryms flera olika aspekter, till exempel 
fysisk, kognitiv och språklig tillgänglighet, men 
även aspekter som kunskap och tillit.

För att Region Jönköpings län ska uppfattas som en 
inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv 
arbetsplats ska medarbetarna uppleva att de har lika 
rättigheter och möjligheter. Även att sjukfrånvaron 
ligger på en låg nivå och att antalet medarbetare per 
chef är rimligt. Mångfald är ett viktigt område, där 
vi sätter särskilt fokus på att främja integration av 
medarbetare med utländsk bakgrund. 
 

MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och bemötande.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i 
analyser, resursfördelning och beslutsfattande i 
organisationens verksamheter och projekt.

 Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- 
och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, 
HR-partners, verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner.

 Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud.

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, 
samt när vi beviljar finansiellt stöd och 
projektmedel.
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Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad 
normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i 
praktiken.

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna 
de verktyg de behöver.

 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 

 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-
diskriminering för verksamheterna.

MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla 
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå och 
skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön eller 
yrkeskategori vara låg.  

 Följa Region Jönköpings län 
rehabiliteringsprocess och komplettera den med 
frågor om våld i nära relationer. 

 Arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande 
åtgärder.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, ålder, 
religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

 Arbeta aktivt och systematiskt med 
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder 
för lika rättigheter och möjligheter.

 Ge coaching och stöd till HR-partners för att 
kunna stötta chefer i arbetet.

Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.

Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt 
integration, inom ramen för strategier, planer och 
program.

Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med 
förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier och repressalier i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel 
arbetsmiljöronder och checklistor.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i sin 
arbetsplats utveckling.

 Verksamheter arbetar aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.
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MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, 
delaktighet och ansvar.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat 
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – 
information och kommunikation, verksamhet och 
lokaler.

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna 
de verktyg de behöver.

 Utöka användning av universell utformning1.

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet2 och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet.

 Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi utvecklar 
och förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel.

Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi 
anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.

 Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och 
mallar.

 Kranmärka3 vår verksamhet senast år 2022.

Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och 
verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till 
för, med hänsyn till deras erfarenheter och 
upplevelser.

 Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande. 

 Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

 Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 

1 Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar.
2 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa.
3 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

19



HÅLLBARHETSPROGRAM 2021–2025

8

Vi är klimatsmarta
Vi minskar vår klimatpåverkan, anpassar oss till ett förändrat klimat och bidrar till att 
Jönköpings län blir ett plusenergilän som producerar mer energi än vad vi använder.

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Världens ledare fastslog, genom 
Parisavtalet, målet att hålla den globala 
uppvärmningen långt under två grader med 
ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. För att 
lyckas krävs stora insatser. 

År 2018 hade Region Jönköpings län en 
klimatpåverkan på cirka 18 000 ton 
koldioxidekvivalenter från våra direkt påverkbara 
utsläpp som kollektivtrafik, energianvändning, 
jordbruk, medicinska gaser och tjänsteresor. Vår 
klimatpåverkan behöver minska med 30 procent till 
2025, jämfört med 2018, för att vara i linje med 
1,5-gradersmålet.

Vi har även en betydande klimatpåverkan från 
utsläpp vi kan påverka indirekt som byggnationer, 

materialanvändning, livsmedel, varutransporter, 
arbetspendling och kapitalförvaltning. Även denna 
klimatpåverkan behöver minska betydligt.

Att vara klimatsmart innebär att vi arbetar aktivt 
både med att minska våra utsläpp av växthusgaser 
och öka produktionen av förnybar energi, samtidigt 
som vi anpassar vår verksamhet till de 
klimatförändringar som sker.

Plusenergilän innebär att vi ska producera mer 
energi än vad vi använder. Där kan vi som 
fastighetsägare bidra, till exempel genom att 
installera solceller på våra tak.
 
Region Jönköpings län antar Fossilfritt Sveriges 
transportutmaning med målet att köpta och utförda 
transporter ska vara fossilfria år 2030

MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa vår 
verksamhet till ett förändrat klimat.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 jämfört 
med 2018.

Användningen av värme och el i våra fastigheter och 
verksamheter ska minska. År 2025 ska levererad 
energi understiga 145 kWh/m2.

 Den egna produktionen av förnybar energi ska 
öka med 2 GWh under programperioden.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest 
betydande klimatriskerna4 för vår verksamhet.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under 
programperioden minska klimatpåverkan från om- och 
nybyggnationer.

 Välja mindre klimatbelastande betong och 
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är 
lämpligt.

4 Enligt riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet 
ska vara resurseffektivt.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska:

- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 
procent förnybara drivmedel,

- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel 
som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara 
drivmedel,

- eltåg drivas med 100 procent förnybar el,

- fordon inom serviceresor drivas med minst 40 
procent förnybara drivmedel.

Under programperioden ska klimatpåverkan från 
privata resor till vårdinrättningar minska.

 Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad 
utsträckning kan få vård i hemmet.

 Utveckla samordningen av patientresor till och 
mellan våra sjukhus.

 Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i 
upphandlade hyrbilar och transporttjänster5 vara 
minst 80 procent.

 Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

 Främja användning av transportcyklar eller 
tjänstecyklar.

Under programperioden ska klimatpåverkan minska 
med minst XX procent för tjänsteresor, inklusive egna 
godstransporter, jämfört med 20XX. 

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer 
hållbara resealternativ för arbetspendling, med en 
målsättning att minska klimatpåverkan med XX 
procent under programperioden, jämfört med 20XX6.

 Målnivåer och förslag på handlingsplan tas fram 
efter reseanalys våren 2020.

 Successivt öka andelen förnybara drivmedel i 
pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 80 
procent år 2025.

 Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov 
och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna 
busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje 
mellan Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset 
Eksjö och Värnamo sjukhus.

 Utrusta alla våra allmänna konferensrum med 
teknik för resfria möten.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon7 ska kunna drivas på 
förnybara drivmedel.

5 Renodlade transporttjänster så som upphandling av transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter.
6 Följs upp genom målvärden i koldioxidekvivalenter/anställd.
7 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
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Vi bidrar till en sund livsmiljö
En sund livsmiljö innebär att våra verksamheter inte bidrar till negativa miljö- och 
hälsoeffekter. Vi väljer varor, kemikalier och läkemedel som gör så lite skada på miljö 
och hälsa som möjligt och vi främjar en hälsosam inom- och utomhusmiljö.

En sund livsmiljö är en miljö fri från ämnen som är 
negativa för vår hälsa och för de naturliga 
kretsloppen. En sund livsmiljö handlar också om 
biologisk mångfald och en miljö som bidrar till en 
god psykisk hälsa. Det innefattar alla de tre 
hållbarhetsdimensionerna.

Folkhälsa och sjukvård är en stor del av vår 
verksamhet och ligger i linje med att arbeta för en 
sund livsmiljö. Det handlar om det vi kan påverka 
själva, som hur vi använder kemiska produkter, 
förskriver läkemedel, väljer livsmedel samt 
anlägger grönytor. Men det handlar också om att 
skapa en sund livsmiljö där de varor tillverkas som 
vi använder i vår verksamhet, till exempel 
läkemedel, livsmedel, IT-utrustning, 
sjukvårdsmaterial och textilier.

När vi köper in livsmedel ska vi i första hand välja 
de som uppfyller svenska livsmedelskrav och som 
är ekologiskt producerade, i andra hand livsmedel 
som uppfyller svenska livsmedelskrav, i tredje hand 
livsmedel som är ekologiskt producerade och i sista 
hand konventionellt producerade livsmedel. 

Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för 
en betydande del av våra kostnader. Region 
Jönköpings län är i många fall en stor kund och kan 
genom upphandlingar påverka utbudet på 
marknaden i en hållbar riktning. När regioner 
samverkar blir effekten större. Vi stödjer och ingår i 
det nationella samarbetet mellan regioner kring 
hållbarhetskrav i upphandling. 

 

MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara 
hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska 
öka.

 Genomföra så kallade I-tree-beräkningar8 för våra 
utomhusmiljöer vid sjukhusen.

 Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 kring våra 
sjukhus samt uppföra insektshotell.  

 Utvärdera möjligheten till synligt vatten och gröna 
tak vid varje ny- och ombyggnation samt vid 
markprojekt.

 Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten.

All nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för 
miljöbyggnad silver. År 2025 ska de byggmaterial vi 
använder uppgå till minst 80 procent A- och B-
klassade byggmaterial enligt SundaHus. 

8 Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar 
och dagvatten samt beräknar värdet av det årliga upptaget i kronor och återanskaffningskostnad.
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MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- 
och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav 
och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade 
upphandlingar9. Livscykelperspektivet ska guida oss i 
val av produkter.

 Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
varor10 utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att 
minska negativ påverkan.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga 
kemiska produkter11 utretts med syfte att hitta hälso- 
och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt.

MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen 
patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept vara 
högst 250 recept per 1000 invånare. Rekvirerad 
antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med 
Stramas målsättningar.

Under programperioden ska förskrivningen av 
prioriterade miljöbelastande läkemedel12 minska.

 Utöka användningen av icke-farmakologiska 
behandlingar.

 Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på 
prioriterade läkemedel.

 Förskriva startförpackningar där så är möjligt och 
arbeta med tidsbegränsade ordinationer.

 Arbeta för att läkemedel med samma effekt och 
med mindre miljöpåverkan prioriteras vid 
förskrivning och rekommendation.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester med 
länets kommuner och länsstyrelsen.

9 Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade 
upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”.
10 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
11 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
12 Tas fram i samråd med Region Jönköpings läns läkemedelskommitté.
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MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion och en ökad 
självförsörjningsgrad. 

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg 
vara producerade i enlighet med krav motsvarande 
svensk lagstiftning inom djuromsorg,

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis 
vara producerade i enlighet med krav motsvarande 
svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion,

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med 
MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling,

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer 
vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt 
producerade,

- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen 
vara ekologiskt producerade.

Öka användning av närproducerade livsmedel inom 
befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom 
att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel.

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade måltider 
inom vår verksamhet.
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Vi använder våra resurser klokt
Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser 
från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser 
på ett effektivt och hållbart sätt.

Hållbar konsumtion och produktion är det Agenda 
2030-mål där Sverige har sina största utmaningar. 
De svenska konsumtionsbaserade utsläppen, från 
både svenska och importerade varor och tjänster, är 
ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per person 
och år. För att nå klimatmålet behöver utsläppen 
minska till 1 ton per person och år.

Eftersom finanssektorn har stor indirekt påverkan 
på klimatet är det viktigt att minska klimatpåverkan 
från vår kapitalförvaltning.

Resursanvändningen ska ske på ett effektivt sätt 
och är en viktig fråga för våra verksamheter. Väl 
använda resurser inom till exempel sjukvården ger 
en minskad miljöpåverkan, god ekonomi och 
patientnytta. 

MÅL: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska 
och återvinningen ska öka.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar13 minska med minst 15 procent 
jämfört med 2020.

 Främja förbrukningsmaterial med innehåll som går 
att materialåtervinna och i ökad utsträckning 
består av återvunnet material och förnybar råvara.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som 
möjligt av inredningen vara återanvänd.

Vårt matsvinn14 ska minska med minst 30 procent till 
2025 jämfört med 2020.

År 2025 ska allt matavfall15 sorteras ut, i syfte att 
främja produktion av biogas och biogödsel.

13 De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
14 Inkluderar produktionssvinn, beställning-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.
15 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
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MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till 
minskat fossilberoende.

DELMÅL PRIORITERADE ÅTGÄRDER

Den relativa klimatbelastningen från vår 
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2018 och 
klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara 
index16.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i 
syfte att ställa mer långtgående krav avseende social 
hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.

16 Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon 
investerad krona.
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SÅ HÄR TOG VI FRAM PROGRAMMET
Mål och prioriterade åtgärder har tagits fram utifrån 
en nulägesanalys som utgått från globala, nationella 
och regionala mål, strategier och åtgärdsprogram. 
Nulägesanalysen resulterade i ett utkast på mål. Vi 
har anordnat träffar där berörda verksamheter i 

Region Jönköpings län fått möjlighet att komma 
med synpunkter samt förslag på ändringar och 
åtgärder. En politisk referensgrupp har följt arbetet. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och länets invånare 
har också lämnat synpunkter.

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ska 
vara en naturlig del av vår styrning och löpande 
uppföljning. För att de mål som finns i 
hållbarhetsprogrammet ska kunna uppnås integreras 
arbetet i budgetprocessen och följs upp. Till 
programmet finns en plan för genomförande och 
uppföljning som revideras årligen.

Uppföljning görs dels via delårsrapporter och dels 
via en hållbarhetsredovisning som integreras i 
årsredovisningen. Uppföljning görs också genom 
ett årligt klimatbokslut där vi följer upp att vi rör 
oss i linje med 1,5-gradersmålet.

Regionfullmäktige fastställer 
hållbarhetsprogrammet för perioden 2021–2025 
samt avsätter medel för genomförandet av det i 
samband med budget och verksamhetsplan med 
flerårsplan. Programmet kan under 
programperioden revideras.

Regionstyrelsen verkställer besluten, leder och 
samordnar verksamheten samt följer regelbundet 
upp att hållbarhetsprogrammet verkställs i alla 
verksamheter och återrapporteras till 
regionfullmäktige. 

Regiondirektören ansvarar för att 
hållbarhetsprogrammet genomförs och har Region 
Jönköpings läns miljöchef, HR-direktör och 
folkhälsochef som stöd i arbetet. 

Regelböcker för vårdval och viss ögonsjukvård 
anger förutsättningar för att bedriva primärvård och 
viss ögonsjukvård i Jönköpings län. I regelboken 
regleras krav och uppföljning av 
hållbarhetsprogrammet. Genom ägardirektiv verkar 
vi för att de bolag som vi är ägare i ska följa 
relevanta delar i hållbarhetsprogrammet.
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Styrande dokument och verktyg
Det övergripande styrdokumentet är budget och 
verksamhetsplan med flerårsplan. 

Vår verksamhets miljöledningssystem är certifierat 
enligt ISO 14001. Det är ett verktyg som effektivt 
och systematiskt stödjer arbetet med att genomföra 
miljömålen i programmet på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en 
vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- 
och tillväxtarbete. Utöver RUS finns även ett antal 
länsstrategier och styrande dokument som berör 
Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
sker enligt en regional strategi och handlingsplan 
för jämlik hälsa: ”Tillsammans för jämlik hälsa och 
ett bra liv i Jönköpings län”. 

Vi har en roll i infrastrukturplaneringen bland annat 
som upprättare av länstransportplanen och det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

Programmet är ett verktyg för en effektiv 
persontrafik och innehåller en redovisning kring 
behovet av regional kollektivtrafik, samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen.

Länsstyrelsen har genom länets klimatråd, som 
drivs tillsammans med kommunerna, Region 
Jönköpings län, myndigheter och näringsliv, arbetat 
fram en klimat- och energistrategi för att bidra till 
att klara klimatmålen och energiomställningen.

Vi arbetar för jämställdhet, integration och 
mänskliga rättigheter i länet genom deltagande i 
råden för jämställdhet och integration samt 
plattformen för mänskliga rättigheter.

I hållbarhetsprogrammet finns mål och prioriterade 
åtgärder som inte återfinns i andra styrande 
dokument.
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Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt 
påverkbara utsläpp med 30 procent år 2025 
jämfört med 2018.

Övriga mål syftar till att uppnå detta.

Användningen av värme och el i våra 
fastigheter och verksamheter ska minska. År 
2025 ska levererad energi understiga 145 
kWh/m2

1. Den egna produktionen av förnybar energi 
ska öka med 2 GWh under programperioden.

Beräknad kostnad:
Energiinvesteringsbehov 150 miljoner kronor (30 mkr/år)
Ökad personalresurs, minst

 1 driftoptimerare
 1 projektledare

Solcellsprojekt tak och parkeringar 30 miljoner kronor

Besparingspotential: 9,1 miljoner kronor per år.

År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för 
de mest betydande klimatriskerna1 för vår 
verksamhet.

Beräknad kostnad: Framtagningen av handlingsplanerna bedöms 
kunna göras av befintlig personal. Handlingsplanerna kan dock 
resultera i förslag på åtgärder som kräver investeringar.

Ett exempel på åtgärd är att genomföra lågpunktskartering för 
Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Idag finns det bara en för 
Ryhov. Lågpunktskartering görs för att kartlägga vilka punkter på en 
fastighet som är extra utsatta vid skyfall och översvämningar. 
Beräknad kostnad för lågpunktskartering: ca 0,3 miljoner kronor (0,15 
miljoner kronor/st).

Vi ska minska vår klimatpåverkan från 
våra fastigheter och anpassa vår 
verksamhet till ett förändrat klimat.

Genom en hållbar byggprocess ska vi under 
programperioden minska klimatpåverkan från 
om- och nybyggnationer. 

1. Välja mindre klimatbelastande betong och 
prioritera trä som byggnadsmaterial när så är 
lämpligt.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid enskilda 
byggprojekt och upphandlingar.

Enligt våra klimatberäkningar för år 2018 stod byggnation av 
fastigheter för ca 11 % av vårt koldioxidutsläpp, vilket är i 
storleksordning med tjänsteresor och arbetspendling (14 %).

Vi har i dagsläget inte en fullgod översikt över vilken klimatpåverkan 
våra egna byggnationer har. Målet syftar till att under programperioden 
få en tydligare bild av klimatpåverkan och samtidigt sträva efter en 
minskning.

1 Utifrån riskbedömning i vår klimatanpassningsplan.
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År 2025 ska:

- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 
100 % förnybara drivmedel
- dieseltåg drivas med den andel förnybara 
drivmedel som vid varje tid är godkänt, dock 
minst 20 procent förnybara drivmedel
- eltåg drivas med 100 % förnybar el
- fordon inom serviceresor drivas med minst 
40 % förnybara drivmedel

Beräknad kostnad: Har hanterats i upphandlingar JLT.

Under programperioden ska klimatpåverkan 
från privata resor till vårdinrättningar minska.

1. Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad 
utsträckning kan få vård i hemmet.

2. Utveckla samordningen av patientresor till och 
mellan våra sjukhus.

3. Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar.

Beräknad kostnad:
1. Kostnad för utrustning för resfria möten.
2. Buss mellan sjukhusen (kostnadsberäknad, se nedan).
3. Åka fritt med kollektivtrafiken på kallelsen.

Besparingspotential: Digitala vårdmöten sparar tid och 
kostnader både för egen personal och våra patienter. Att 
utveckla samordningen av patientresor bedöms leda till 
besparingar i form av t.ex. minskade serviceresor.

År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i 
upphandlade hyrbilar och transporttjänster2 
vara minst 80 procent.

1. Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling.

2. Främja användning av transportcyklar eller 
tjänstecyklar.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid 
upphandling.

Klimatpåverkan från våra transporter 
ska minska och transportsystemet ska 
vara resurseffektivt.

Under programperioden ska klimatpåverkan 
minska med minst XX procent för 
tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, 
jämfört med 20XX. 

Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja 
mer hållbara resealternativ för arbetspendling, 
med en målsättning att minska 
klimatpåverkan med XX procent under 
programperioden, jämfört med 20XX.3

1. Successivt öka andelen förnybara drivmedel i pool-, 
verksamhets- och transportbilar till minst 80 procent år 
2025.

2. Utrusta allmänna konferensrum med teknik för 
resfria möten.

3. Etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov och 
Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje 
utreds möjligheten att etablera busslinje mellan 
Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och 
Värnamo sjukhus. 

4. Förslag på handlingsplan tas fram efter reseanalys 
2020.

Beräknad kostnad:
1. Kan innebära merkostnad vid upphandling.
2. Förse allmänna konferensutrymmen med utrustning och 

support för resfria möten, ca 2 miljoner kronor/år.
3. Etablera busslinje mellan våra tre akutsjukhus

Jönköping – Värnamo tur och retur: 30 minuters trafik 
vardagar och 60 minuters trafik på helger. 
Bruttokostnad: 3,2-4,0 miljoner kronor/år.

Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
2,4 miljoner kr + 2,5 miljoner kr = 4,9 miljoner kronor/år.  

Värnamo – Eksjö – Jönköping tur och retur: 60 minuters 
trafik. Bruttokostnad: 20-25 miljoner kronor/år

Besparingspotential + Teoretisk produktivitetsvinst:
4 miljoner kr + 2,8 miljoner kr = 6,8 miljoner kronor/år.  

Vinster 

2 Renodlade transporttjänster så som transporttjänster inom Jönköpings län och busstransporter. 
3 Följs upp genom målvärden i CO2e/anställd.
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- Attraktivare arbetsgivare, lättare att rekrytera personal.
- Lägre kostnader för verksamheterna vid tjänsteresor.
- Lägre kostnader för serviceresor mellan sjukhusen.
- Möjlighet att kunna arbeta på bussen.
- Minskat behov av parkeringsplatser.
- Möjlighet till fordonsoptimering.
- Lägre klimatpåverkan.
- Säkrare arbetsmiljö, buss är säkrare än bil.

4. Åtgärder enligt handlingsplan efter reseanalys kan vara 
kostnadsdrivande.

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
ambulanser och lantbruksfordon4 ska kunna 
drivas på förnybara drivmedel.

Beräknad kostnad: Utredningen bedöms kunna genomföras 
inom befintliga ekonomiska ramar. Omställning till förnybara 
drivmedel kan innebära kostnadsökningar, vilket ingår i 
kartläggningen. 

Målet syftar till att belysa andra typer av fordon och 
arbetsmaskiner som inte täcks in av målen ovan. För dessa 
typer av fordon krävs det mer kunskap och bra 
marknadsanalyser innan konkreta mål om andel förnybara 
drivmedel kan sättas.

Vi ser dock ett behov av en omställning inom t.ex. 
lantbruksfordon där Arla nu ställer krav på 100 % förnybart 
drivmedel 2021 för alla ekologiska lantbrukare som vill sälja 
sin mjölk till dem. Detta berör t.ex. Tenhults 
naturbruksgymnasium och målet syftar därför till att stötta dem 
och Stora Segerstads naturbrukscentrum i denna omställning.

4 Traktorer, skördetröskor, jord- och skogsbruksmaskiner.
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Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Våra inom- och utomhusmiljöer ska 
vara hälsofrämjande och hållbara. 

Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska 
vara hälsofrämjande och den biologiska 
mångfalden ska öka.

1. Genomföra så kallade I-tree-beräkningar5 för 
våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.

2. Utöka andelen ängsytor med 20 000 m2 
kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell. 

3. Utvärdera möjligheten till synligt vatten och 
gröna tak vid varje ny- och ombyggnation samt 
vid markprojekt.

4. Möjliggöra att delar av bevattningen av vår 
utemiljö ska ske med dagvatten.

1. Synliggör trädens ekosystemtjänster genom att beräkna trädens 
upptagningsförmåga av koldioxid, vissa luftföroreningar och 
dagvatten. Vi har över 1700 träd i Ryhovsparken och resultatet från 
beräkningarna kommer utgöra ett beslutsunderlag när markprojekt 
beslutas i framtiden.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).

2. Gräsmattor är generellt en väldigt artfattig miljö – i synnerhet för 
pollinerande insekter. Ängsytor skapar utrymme för variation och en 
mängd olika habitat. Minskar det långsiktiga behovet av skötsel så som 
klippning, bevattning m.m.

Beräknad kostnad: 0,35 miljoner kronor (engångskostnad).

Besparingspotential: Ängsmarker har generellt sett ett mindre behov 
av underhåll och skötsel. 

3. Genom att öka mängden synligt vatten skapar vi en tilltalande 
estetik samtidigt som vattenytor är hälsofrämjande för människor, Det 
kommer till nytta för insekter och fåglar och det kan nyttjas som 
fördröjning och minskning av dagvattenflöden.

Gröna tak minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall, 
binder föroreningar och isolerar byggnaden året runt. Ett grönt tak 
skyddar taket mot UV-strålning och dämpar buller. 

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande 
kostnadsökningar.

4. Idag bevattnar vi alla rabatter och innegårdar med kommunalt 
dricksvatten. Ett förslag är att gräva ned insamlingstankar för 
dagvatten på våra fastigheter Ryhov, Höglandssjukhuset, Värnamo 
sjukhus och i Nässjö. Att kunna använda sig av regnvatten är 
fördelaktigt, helst i Eksjö och Nässjö, där vi redan idag sett 
bevattningsförbud sommartid. Beräknad kostnad för insamlingstankar 
för dagvatten är ca 1 miljon kr, men kan bli lägre om det finns 
möjlighet att genomföra i samband med lämpligt byggprojekt (kräver 
dock mer utredning).

Beräknad kostnad: 1 miljon kronor.

Besparingspotential:
Vinst med att omhänderta regnvatten:
 Vattenbrist i Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Värnamo kommuner med 

5 Kartläggning av träds samhällsnytta
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långa bevattningsförbud som följd. Kostnad för att hämta vatten i 
åar och sjöar: 80 000-120 000 kr, sommaren 2018.

 Ersättning av växter som dör vid vattenbrist, ca 70 000 kr  
sommaren 2018.

 Risk för längre värmeböljor och troligtvis dyrare vatten framöver.
 Kostnad för bevattning: ca 70 000 kr per år.

All nybyggnation ska minst motsvara 
kriterierna för miljöbyggnad silver. År 2025 
ska de byggmaterial vi använder uppgå till 
minst 80 procent A- och B-klassade 
byggmaterial enligt SundaHus.

Målet om 80 % A- och B-klassade byggmaterial finns även i det 
nuvarande programmet men bedöms vara svårt att uppnå. Anledningen 
är i många fall att marknaden inte kan erbjuda tillräckligt många 
sådana produkter. Vi bedömer det dock rimligt att fortsätta ha 80 % 
som målsättning till 2025.

Målet innehåller också en ambition om att motsvara kriterier för 
miljöbyggnad silver. Kriterierna täcker bland annat in 
energianvändning, ljud, radon, fuktsäkerhet m.m. och täcker alltså in 
fler aspekter än val av byggmaterial.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Under programperioden ska sociala 
hållbarhetskrav och mer långtgående 
miljökrav ställas i prioriterade 
upphandlingar6. Livscykelperspektivet ska 
guida oss i val av produkter.

Vi ska kartlägga miljö- och hälsoskadliga 
ämnen i varor7 utifrån vår kemikaliestrategi 
med syfte att minska negativ påverkan.

Beräknad kostnad: Hållbarhetskrav kan i vissa fall innebära 
merkostnad.

Hållbarhetsanpassad offentlig upphandling är viktigt för att uppnå våra 
och samhällets hållbarhetsmål. Genom att upphandla hållbart kan vi bli 
normbildande för privata konsumenter, öka medvetenheten, öka 
jämlikheten, främja innovationer och bidra till att sänka priset på 
miljötekniska produkter.

Kemikaliestrategin syftar till att vi ska arbeta strukturerat med att 
minska negativ påverkan från kemiska produkter och varor.

Vi ska stärka den sociala hållbarheten 
och minska den negativa hälso- och 
miljöpåverkan genom våra 
upphandlingar.

År 2025 ska 100 procent av våra särskilt 
farliga kemiska produkter8 utretts med syfte 
att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ 
och utbyte genomförts där så är möjligt.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Målet syftar till att fasa ut farliga ämnen eller byta ut dem mot mindre 
farliga alternativ för en säkrare hantering vid användning och 
avfallshantering/återvinning.

Vi ska främja en hållbar 
läkemedelskedja som med bibehållen 
patientnytta bidrar till att minska 
miljöpåverkan från läkemedel vid 
användning och kassation.

År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept 
vara högst 250 recept per 1000 invånare. 
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska 
minska i enlighet med Stramas målsättningar.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Desto mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar 
antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner 
svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och 
höga kostnader för sjukvården.

6 Prioriterade upphandlingar för sociala hållbarhetskrav utifrån nationella samarbetet, ”Hållbar upphandling”. Prioriterade upphandlingar för miljökrav utifrån vår interna process ”Hållbarhetskrav i upphandling”. 
7 Förbrukningsmaterial, elektronik, inredning, textilier och leksaker.
8 Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg samt REACH kandidatförteckning.
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Under programperioden ska förskrivningen av 
prioriterade miljöbelastande läkemedel9 
minska.

1. Utöka användningen av icke-
farmakologiska behandlingar.

2. Utveckla förskrivarnas arbete med 
indikation på prioriterade läkemedel.

3. Förskriva startförpackningar där så är 
möjligt och arbeta med tidsbegränsade 
ordinationer.

4. Verka för att läkemedel med samma effekt 
och med mindre miljöpåverkan prioriteras 
vid förskrivning och rekommendation.

Kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande 
djur redan vid mycket låga halter. Läkemedelsrester har även kunnat 
konstateras i livsmedel så som dricksvatten och fisk.
De flesta reningsverk är inte byggda för att kunna rena läkemedel. 
Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det 
utgående vattnet.

Att fortsätta arbeta aktivt med minskning i förskrivning av konstaterat 
miljöpåverkande läkemedel är därför viktigt. Det är även en viktig 
hälsofråga. I flera fall går en önskad minskning av läkemedel på grund 
av miljöskäl hand i hand med en önskad minskning på grund av 
hälsoskäl.

Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur 
läkemedel påverkar miljön och hur överblivna 
läkemedel ska kasseras.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Den stora mängden läkemedelsrester som sprids till vår närmiljö 
kommer från hushållen – både från receptfria och receptbelagda 
läkemedel. Här är det viktigt att uppmärksamma vikten av att kassera 
sina läkemedel på rätt sätt samt att informera våra patienter om varför 
de t.ex. inte förskrivs antibiotika i lika stor utsträckning för att skapa 
acceptens för ett ändrat förhållningssätt.

Vi ska utöka samverkan om läkemedels 
miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester 
med länets kommuner och länsstyrelsen.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

De kommunala reningsverken är viktiga att samverka med kring 
mätning och rening av läkemedelsrester då den största mängden 
läkemedelsrester kommer från hushållen. Länsstyrelsen sitter på 
mycket kompetens i frågan.

9 Tas fram i samråd med läkemedelskommittén.
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Av våra livsmedelsinköp ska år 2025

- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter 
och ägg vara producerade i enlighet med krav 
motsvarande svensk lagstiftning inom 
djuromsorg,

- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker 
och potatis vara producerade i enlighet med 
krav motsvarande svensk lagstiftning inom 
livsmedelsproduktion,

- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara 
märkt med MSC eller motsvarande för 
hållbart fiske/fiskodling,

- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och 
bananer vara producerade med sociala och 
etiska krav motsvarande Fairtrade och vara 
ekologiskt producerade,

- minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt 
producerade.

1. Öka användning av närproducerade 
livsmedel inom befintliga och kommande 
livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara 
naturbruksgymnasiernas egenproducerade 
livsmedel.

Beräknad kostnad: Uppskattad kostnadsökning inom område måltid - 
beräkning gjord utifrån nuläge i nya vidgade livsmedelsgrupper + 
antagande om att vi inför 2021 uppnått 60% eko.

Ekologiskt
65 % + 1,4 miljoner kronor per år (merkostnad utöver nuvarande 4 
mkr/år)

Svenskt kött, mejeri, ost och ägg (nuläge = 84 %)
95 % + 0,9 miljoner kronor per år

Svenskodlade grönsaker, potatis, frukt och bär (nuläge = 34 %)
50 % + 0,3 miljoner kronor per år

Hållbar fisk och skaldjur (MSC) (nuläge = 85 %)
95 % + 0,1 miljoner kronor per år

Hållbart kaffe, te, drickchoklad och banan (rättvisemärkt + 
ekologiskt)
100 % +/- 0 miljoner kronor per år (merkostnad delvis inkluderat i eko-
mål.)

Total merkostnad inom skolverksamheten 
Folkhögskolor + naturbruksgymnasium skattad till ca 0,4 miljoner 
kronor per år.

Vi ska främja en hållbar 
livsmedelsproduktion och en ökad 
självförsörjningsgrad. 

Vi ska minska klimatpåverkan från serverade 
måltider inom vår verksamhet.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.
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År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade 
förbrukningsartiklar10 minska med minst 15 
procent jämfört med 2020.

Främja förbrukningsmaterial med innehåll som 
går att materialåtervinna och i ökad 
utsträckning består av återvunnet material och 
förnybar råvara.

Beräknad kostnad: Kan innebära merkostnad vid upphandling.

Förbrukningsmaterial står för en stor del av vår totala klimatpåverkan. 
Här bedöms det kunna göras insatser för att minska klimatpåverkan 
utan att riskera patientsäkerheten. I flera fall finns det även ekonomiska 
vinster att göra genom att minska användningen av engångsmaterial.

Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor 
andel som möjligt av inredningen vara 
återanvänd.

Våra interna möbelförråd har utvecklats och fungerar numera som en 
intern köptjänst av begagnade möbler. Att fortsätta utveckla och sprida 
användandet av befintliga möbler minskar både vår miljöbelastning 
men leder också till minskade kostnader.

Beräknad kostnad: Kan initialt behöva tas fram rutiner, policys, 
checklistor m.m. 

Besparingspotential: Bedöms både på kort och lång sikt att minska 
kostnaderna för inköp av inredning.

Vi ska öka andelen cirkulära 
materialflöden, avfallsmängden ska 
minska och återvinningen ska öka.

Vårt matsvinn11 ska minska med minst 30 
procent till 2025 jämfört med 2020.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

Nuläge:
 Patientmåltider, matsvinn: 114-142 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: ca 65 g/portion

Mål - Minska 10 % till och med 2020:
 Patientmåltider, matsvinn: 100 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 60 g/portion

30 % minskning till 2025 baserat på 2020 års nivå:
 Patientmåltider, matsvinn: 70 g/portion
 Restaurangmåltider, matsvinn: 40 g/portion

Besparingspotential: En minskning av matsvinnet bedöms minska 
kostnaderna för både område måltid men även verksamheter som t.ex. 
beställer mat till inneliggande patienter på mottagningar.

10 De prioriterade förbrukningsartiklarna listas i vår handbok för klokare materialval.
11 Inkluderar produktionssvinn, beställnings-/serveringssvinn och tallrikssvinn. Följs upp genom målvärden i gram/portion.

36



Framgångsfaktor: Vi använder våra resurser klokt

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

År 2025 ska allt matavfall12 sorteras ut, i syfte 
att främja produktion av biogas och 
biogödsel.

Beräknad kostnad: Bedöms inte innebära några betydande 
kostnadsökningar.

Den relativa klimatbelastningen från vår 
kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 
2018 och klimatbelastningen ska vara lägre än 
för jämförbara index13.

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.Vår kapitalförvaltning ska vara socialt 
hållbar och bidra till minskat 
fossilberoende.

År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan 
hållbarhetskrav, risk och avkastning kan 
hanteras i syfte att ställa mer långtgående krav 
avseende social hållbarhet och miljö i vår 
kapitalförvaltning. 

Beräknad kostnad: Inom befintliga ekonomiska ramar.

12 Inkluderar matavfall från produktion, servering och personalrum inom våra egna fastigheter.
13 Omfattar aktieinnehav och kortfristiga ränteplaceringar/obligationer. Mäts som ton koldioxidekvivalenter per miljon investerad krona.
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Framgångsfaktor: Vi är till för alla

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv 
ska ingå i analyser, resursfördelning och 
beslutsfattande i organisationens 
verksamheter och projekt.

1. Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- 
och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, 
HR-partners, verksamhetsutvecklare, 
utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner.

2. Göra översyn av befintligt beslutsstöd och 
utbildningsutbud. Komplettering efter behov.

3. Utveckla uppföljning av jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv i verksamhetsutveckling 
och förbättringsarbeten samt för beviljande av 
finansiellt stöd och projektmedel.

Vi utgår från en rambudget kopplat till samtliga åtgärder för 
framgångsfaktorn Vi är till för alla.  I den ingår resurser för 
samordning, koordinering och coaching av de åtgärder som ska 
prövas och utvecklas tillsammans med verksamheterna. Det ingår 
även en kostnadspost för framtagande av kompetensutveckling, 
webbstöd, utbildningsmaterial etc. 

Beräknad kostnad: 500 000 kr/år 
(Ca 350 000 för samordning, ca 150 000 för kompetensutveckling)

Vår verksamhet styrs av värden kring 
jämlikhet, jämställdhet och ett 
normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande.

Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad 
normmedvetenhet och icke-diskriminering 
innebär i praktiken.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver.

2. Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 

3. Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

Sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil 
nivå och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
eller yrkeskategori är låg.  

1. Följa Region Jönköpings län 
rehabiliteringsprocess och komplettera den med 
frågor om våld i nära relationer. 

2. Arbeta aktivt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande 
åtgärder.

3. Utveckla befintliga verktyg, 
arbetsmiljöronder, checklistor etc, som stödjer 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi är en inkluderande, hälsofrämjande 
och attraktiv arbetsplats där alla 
medarbetare har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter.

Alla medarbetare upplever att de har lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter 
oberoende av kön, ålder, religion, etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller könsidentitet och könsuttryck.

1. Arbeta aktivt och systematiskt med 
diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder 
för lika rättigheter och möjligheter.

2. Ge coachingstöd till HR-partners för att kunna 
stötta chefer i arbetet. 
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Framgångsfaktor: Vi är till för alla

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Alla medarbetare ska, utan risk att 
diskrimineras, ha likvärdiga möjligheter till 
kompetensutveckling utifrån verksamhetens 
behov och medarbetarens uppdrag.

Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt 
integration, inom ramen för strategier, planer 
och program. 

Samtliga arbetsplatser ska arbeta aktivt med 
förebyggande åtgärder mot kränkande 
särbehandling, diskriminering, trakasserier 
och repressalier i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Utveckla befintliga verktyg, arbetsmiljöronder, 
checklistor etc, som stödjer det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

Alla medarbetare upplever att de är delaktiga i 
sin arbetsplats utveckling

Verksamheter arbetar aktivt med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tillgänglighet ska vara ett prioriterat 
utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – 
information och kommunikation, verksamhet 
och lokaler.

1. Målgruppsanpassa stöd för att ge 
medarbetarna de verktyg de behöver.

3. Utöka användningen av universell 
utformning14.

4. Sprida kunskap om hälsolitteracitet15 och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet.

5. Utveckla uppföljning av 
tillgänglighetsperspektiv i 
verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten 
samt vid beviljande av finansiellt stöd och 
projektmedel.

Vi är en del av en samhällsutveckling 
som bygger på tillit, förtroende, 
delaktighet och ansvar.

Konferenser, utbildningsdagar och 
evenemang som vi anordnar ska vara hållbara 
och tillgängliga.

1. Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och 
mallar.

2. Kranmärka16 vår verksamhet senast år 2022.

14 Att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar
15 Förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa
16 Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
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Framgångsfaktor: Vi är till för alla

Övergripande mål Delmål Förslag på åtgärder Beräknade kostnader och kommentarer

Genomförandet och utvecklingen av våra 
tjänster och verksamheter ska ske i samverkan 
med våra kunder/dem vi är till för, med 
hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser.

1. Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande.

2. Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

3. Ge stöd genom coaching och verktyg åt 
verksamheter. 
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Investering
Drift-

kostnad/år
Besparings-
potential/år

Vi är klimatsmarta
Förnybar energi 30 mkr (ingår nedan)
Energieffektivisering 150 mkr 1,8 mkr/år 9,1 mkr/år
Åtgärder klimatrisker*
Resfria möten 2,0 mkr/år
Förnybara drivmedel i dieseltåg, 20-100 % 0-11,5 mkr/år
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Vmo 3,2-4,0 mkr/år 2,4 mkr/år**
Busslinje mellan sjukhusen - Jkpg/Eksjö/Vmo 20-25 mkr/år 4,0 mkr/år**
Åtgärder reseanalys*

Vi är till för alla
Samordning/kompetensutveckling 0,5 mkr/år

Vi bidrar till en sund livsmiljö
Åtgärder utemiljöer 0,7 mkr
Åtgärd dagvatten 1,0 mkr 0,2 mkr/år
Livsmedel (utöver 4 mkr/år) 3,0 mkr/år

Vi använder våra resurser klokt (inom befintliga ramar)

Total 182 30-48 mkr/år 16 mkr/år

* kostnadsberäknas i samband med att handlingsplan tas fram
** teoretisk produktivitetsvinst ej inkluderad, skattad till totalt 5-5,5 mkr/år
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Följebrev
Remiss på nytt hållbarhetsprogram för Region Jönköpings 
län
Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram 2021-2025 omfattar vår egen organisation samt hur vi som finansiär, 
delägare i bolag och som samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet omfattar alla 
verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län.

Det finns åtgärder till flera av delmålen. Det är de åtgärder som är prioriterade som har lyfts fram i denna 
remissutgåva. Prioriterade åtgärder är sådana åtgärder som är resurskrävande.

Frågor att ta hänsyn till när ni lämnar svar på remissen:

 Är mål och åtgärder rimliga och tydliga?

 Övriga synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade?

 

Här hittar du remissen och så här svarar du:
Remissversionen finns tillgänglig på vår webbplats under remisstiden:
https://www.rjl.se/om-oss/Budget-och-utvecklingsplaner/program-for-hallbar-utveckling/

Svar önskas senast den XX maj 2020 med e-post till Region Jönköpings län: regionen@rjl.se. 
Ange diarienummer 2019/2902 i ämnesraden. Vi är tacksamma för svar per e-post i Wordformat för att 
underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren. 

Sändlista bifogas.

Kontakt
Alla remissinstanser är välkomna att kontakta oss med frågor under remisstiden.
Frågorna skickas till: Region Jönköpings län, område miljö, miljo@rjl.se 
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SÄNDLISTA

Kommuner i Jönköpings län
Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun

Delägda eller finansierade verksamheter
TvNo Textilservice
Bostadsbyggen i Jönköping AB
Almi Företagspartner
Smålands Turism AB
Stiftelsen Jönköpings läns museum
RJL Älghunden 4 AB 
Privata vårdgivare inom vårdval

Övriga
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Bakgrund och syfte 
Syftet med denna tågstrategiska målbild är att visa en samlad bild för hur Region Östergötland 

(Regionen) ska agera strategiskt för att tillgodose resandebehovet med tågtrafik. Resandet 

med tåg har under senare år ökat kraftigt till, från och inom Östergötland (regionen) och 

förväntas öka ännu mer i samband med Ostlänkens tillkommande. Tågtrafik har hög kapacitet, 

miljövänlig drift, erbjuder korta restider och kan starkt bidra till hållbar regional utveckling.  

Fokus i utredningen och för målbilden har varit Östgötapendelns sträckning och dess 

kommande behov av kapacitet, men även övriga trafiksystem som berör länet har beaktats. 

Utgångspunkten är ett målår, ”2040”, då Ostlänken finns på plats till och med Linköping.  

Målbilden är skriven med utgångspunkt från Regions perspektiv, men med ambitionen att se 

förbi administrativa gränser. De regionalpolitiska målen har varit utgångspunkt för arbetet. 

Den tågstrategiska målbilden är således en uttolkning av de mål som redan återfinns i 

regionala utvecklingsprogrammet (RUP) eller regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP), 

och innehåller därför inga egna mål. Utöver detta har utgångspunkten varit att analysera 

resandebehovet utifrån andra parametrar så som befolkningstillväxt och dess geografiska 

utbredning samt arbets- och studiependling.  

Region Östergötland har högt ställda mål i det som rör samhällsutvecklingen. I sin funktion 

som regional kollektivtrafikmyndighet har Regionen just kollektivtrafiken som ett verktyg, 

samordnat genom det helägda bolaget Östgötatrafiken. 

Tågstrategiska målbilden visar hur tågtrafiken kan användas i samhällsutvecklingen mot år 

2040 när Ostlänken är på plats. På så sätt utgör målbilden en grund för Regionen själv och 

aktörer i regionen att förhålla sig till, samt svarar upp mot Ostlänken. 

Målbilden svarar därför mot vad Regionen anser att den regionala tågtrafiken har för roll i 

samhällsutvecklingen, hur tågtrafik utvecklas, hur många som kan tänkas resa med tågen med 

mera. I grunden, hur regionala tågtrafiken bäst ska utformas för att nå uppsatta mål. I 

samverkan med andra aktörer önskar Regionen driva utvecklingen mot en hållbar framtid där 

tågtrafiken har en central roll.  

 

Figur 1 – Målbilden i sitt övergripande sammanhang 
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Ambitionen är alltså att målbilden ska påverkas av, och utvecklas med, andra aktörers inspel, 

behov och önskemål. Men också att målbilden ska påverka andra aktörers verksamheter. Ett 

exempel på detta är i frågor som rör regional och kommunal fysisk planering i stationsorterna. 

Genom lång framförhållning i dessa viktiga frågor ökar chanserna för att de facto kunna 

genomföra önskade åtgärder. Detta tidsperspektiv skapar även en möjlighet att kunna revidera 

målbilden utifrån förändrade förutsättningar. Nya utredningar eller planer kan då ske inom 

ramen för den tågstrategiska målbilden, så att målbilden hålls levande och relevant. 

Ett nämnduppdrag 

Framtagandet av den tågstrategiska målbilden är resultatet av den process som startade med 

ett uppdrag från trafik- och samhällsplaneringsnämnden under våren 2018 (TSN 2018–48). 

Det planeringsunderlag som Sweco tog fram och som var ute på remiss under vintern 2018, 

samt de inkomna synpunkterna på detta, har också varit del i framtagandet av målbilden.  

Själva målbilden, i utbud, linjesträckningar, stationsuppehåll och förklaringar återfinns på 

sidan 24 och framåt.  

 

Figur 2 – Övergripande processbeskrivning, från uppdrag till målbild 
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Styrande dokument 

De primärt styrande dokumenten för arbetet med tågstrategin är det regionala 

utvecklingsprogrammet samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Tågstrategiska 

målbilden för 2040 är en uttolkning av dessa dokument med tillhörande strategier och mål. 

Denna styrning innebär att målbilden kräver politisk handling för att målbilden ska uppnås. 

Prognoser och trafikplanering har sin bärighet, men den önskade inriktningen sker inom det 

politiska ramverket utifrån dessa dokument. 

Inom Regionen har det sedan tidigare funnits två tågstrategiska inriktningar. Den ena gällde 

Regionens engagemang i tågtrafik och den andra ett principställningstagande om nya stationer 

för tågtrafiken. Beslutad inriktning för tågtrafiken från september 2015 – ”Strategisk 

inriktning för Östergötlands engagemang i tågtrafik” – tar dock främst sikte på trafiken fram 

till dess att Ostlänken tas i bruk. Den tågstrategiska målbilden har tagit hänsyn till, och 

baserats på, dessa tidigare strategier och ersätter tidigare tågstrategiska dokument beslutade i 

trafik- och samhällsplaneringsnämnden.  

Region Östergötland har också via olika samverkansforum redan etablerat tågstrategiska 

inriktningar för delar av trafiken, så som genom Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”-process, som 

har påverkat den tågstrategiska målbilden. Även dokument via Trafikverket, exempelvis 

rörande tågtrafikens infrastruktur, har haft en påverkande roll i detta arbete. 

Remiss av målbilden sker under vintern 2019–2020 och beslut om antagande är planerat mot 

sommaren 2020. 

Figur 3 – Urval ur RUP och RTP av centrala mål rörande kollektivtrafik  
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Ingående antaganden 

Utöver styrande regionala dokument och de principer som redovisas i kommande kapitel, 

utgår den tågstrategiska målbilden från vissa antaganden. Det är viktiga aspekter som inte är 

utredda inom framtagandet av detta dokument. Dessa antaganden som listas nedan i 

punktform gäller primärt tillkommande infrastruktur men utesluter inte att utredningsarbete, 

beslutsfattande eller motsvarande kvarstår för dessa frågor. De ingår dock som en grund i den 

tågstrategiska målbilden. 

- För målåret 2040 finns Ostlänken på plats till och med Linköping 
- Offentligt organiserade regionaltågstrafiken flyttas från Nyköpingsbanan till Ostlänken 
- Kommersiell trafik på Ostlänken för snabba långväga (interregionala/nationella) 

relationer  
- Ny station har öppnats i Malmslätt, ”Linköping Västra” 
- Dubbelspåret på sträckan Mjölby-Hallsberg är färdigbyggt 
- Alla stationer Östgötapendeln trafikerar har en plattformslängd om minst 150 meter 
- Fordon liknande dagens X61-modell för Östgötapendeln finns på marknaden 
- Ny plattform för Östgötapendeln finns på plats i Mjölby 
- Stångådalsbanans anslutning i Linköping 
- Biljettsamarbeten som möjliggör resande i aktuell tågtrafik oavsett vilken offentlig 

aktör som organiserar den 

Vidare så har denna målbild utgått ifrån dagsläget eller nu redan kända förändringar. Men i 

vissa frågor, där en gråzon finns, är målbilden istället ett nytt ställningstagande med syfte att 

påverka utvecklingen. Ett exempel på detta gäller de nya föreslagna järnvägsstationerna och 

beskrivna kapacitetsbehoven i kommande kapitel. 

Det ingår antaganden i utredningsmetodiken som gäller samhälls- och resandeutveckling, se 

kommande kapitel. Dessa går att revidera och uppdatera (som SCB:s befolkningsprognos eller 

Östgötatrafikens resandedata) för att hålla själva målbilden aktuell mot omvärldens 

förändringar. I slutet av dokumentet listas också ett antal infrastrukturobjekt och behov av 

fortsatt arbete som Regionen behöver fortsätta driva. 

Att läsa själva målbilden 

Efter denna inledande del, om tågstrategiska målbildens bakgrund, syfte och styrning, är själva 

dokumentet uppdelat i två delar. Detta är mer en pedagogisk indelning än en skarp distinktion. 

Båda delarna utgör tillsammans själva tågstrategiska målbilden. Del 1 berör det mer konkreta 

arbetet med målbilden och hur den principiellt och metodologiskt byggts upp. Del 2 är själva 

målbilden, resultatet av uppdraget och byggt på det som redovisats i Del 1. 

Målbilden, det som visas i Del 2, börjar med en systembild som visar systemets uppbyggnad 

med angjorda stationer och utbud. Fyra streck betyder kvartstrafik i högtrafik och två streck 

betyder 30-minuterstrafik. Ett streck betyder timmestrafik eller lägre och streckade linjer 

innebär ett ännu lägre (och annat) utbud. Gula pilar visar på prioriterade utredningsstråk som 

Regionen behöver arbeta vidare med utifrån den tågstrategiska målbilden. 

Strecken i bilden visar inte vilka avgångar som är multipelkopplade. Det redovisas senare 

tillhörande tabeller och i den löpande texten. Tabell 3 är nedbruten i delstråk och återfinns i 

slutet men då per trafiksystem. Själva målbilden sammanfattas också av citatet under figur 14. 

I slutet av redogörelsen av målbilden per system finns samma systembild, men där det pekats 

ut vilken aktör som anses mest lämpad utifrån dagens förutsättningar att bedriva trafik på den 

aktuella sträckan. Det är inget som ska anses ändra tillgängligheten till systemet utan endast 

en effektiv, ändamålsenlig organisering.  
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Principer för regional utveckling, 

trafikering och stationer 

Regionala principer 

Styrande dokument ger inriktning 

Utifrån de regionalt styrande dokumenten och hävdvunnen kunskap och forskning inom 

kollektivtrafikområdet redovisas här ett antal principer för den tågstrategiska målbildens 

utformning. Ett slags principskikt mellan de regionalpolitiska målen och den faktiska 

utformningen av trafiksystemet.  

Principerna hänvisar mot RUP, RTP och Strukturbilden men är också baserade på fakta och 

olika underlag. Det vill säga att de är både av teoretisk och empirisk natur. På detta sätt skapas 

en koppling mellan regionala målsättningar och faktiska tågtrafikplaneringen. Förenklat 

beskrivet handlar det om tre lager, från en mer abstrakt målnivå ner till en konkret trafiknivå, 

där principerna utgör ett stödjande mellanlager. 

Kollektivtrafik är ett verktyg för att nå uppsatta mål och rätt utformad är regional tågtrafik ett 

av de bästa sätten att organisera kollektivtrafik. Tågtrafik är kapacitetsstark, snabb och har 

hög komfort. Det vill säga att denna typ av trafik har stora möjligheter att vara ett attraktivt 

färdsätt, och därmed bidra till att uppnå en hög marknadsandel av persontransporterna.  

Kollektivtrafik ska vara, och är, allmännyttig, det vill säga inte endast vara till för de som 

faktiskt reser utan den ger också positiva samhällseffekter som gynnar de som inte reser. Det 

är alltså både en möjlighet och ett krav att ju bättre kollektivtrafik som Regionen erbjuder, 

desto högre samhällsnytta ska erhållas. Regional tågtrafik placeras centralt i detta resonemang 

eftersom den generellt sett är starkt bidragande till kollektivtrafikens samhällsnytta. 

Störst underlag skapar mest och bäst trafik 

Målbilden är formad utifrån två perspektiv. Dels ett som bygger på dagens resande med dagens 

tågsystem. Dels ett som rör Regionens principiellt önskade målstyrda utveckling. Dessa har 

kopplats samman i en målbild för ett målår, 2040, som ska representera en teoretisk vardag i 

Östergötland när Ostlänken är på plats. Med resande avses olika typer av resande, inte endast 

det med tågtrafik. Primärt utgör underlaget arbets- och studiependling men även annat 

resande som exempelvis tjänsteresor eller turistresor. Just regionalt resande har också ökat 

mycket de senaste årtionden. Tågtrafik är därtill också väldigt lämplig för att kollektivt lösa 

resandebehov för resor på 10–100 km/10–60 minuter. Regional organisering, utifrån detta 

resandeunderlag, är därför effektivt. 

Detta innebär dock inte att regional tågtrafik alltid är den mest målstyrda lösningen. Regional 

busstrafik är ofta ett mer ändamålsenligt val för önskad funktionalitet och faktiska behov. 

Regional tågtrafik ska alltså vara Regionens bästa erbjudande som matchas där efterfrågan är 

som störst. Resandeunderlaget, efterfrågan, för totalt antal resande på samhällsnivå har inte 

på djupet analyserats i denna målbild. En analys för tågtrafikresande har däremot utförts på 

regional nivå. Nya analyser och nytt underlag kommer påverka målbildens revideringar. 

Tågsystemet är i målbilden utformat så att det ska klara en teoretisk resandevolym i linje med 

uppsatta mål. Ett system som då ska ställa de starkaste resurserna mot där underlaget är som 

störst och Regionen därmed har mest gynnsamma förutsättningar att nå sina uppsatta mål. 

Det vill säga att det finns en dimension för systembyggande och en för kapacitet i systemet. I 
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det målstyrda scenariot som räknats fram rör det sig om olika stark utveckling för olika 

relationer. På totalen blir det en fördubbling av resandet som tågsystemet ska hantera. 

Figur 4 är en analys framtagen för att visa det teoretisk ansamlade pendlandet längs med 

järnvägsstråken. Den visar längs vilka ”järnvägsstråk” det aggregeras flest pendlare till linjen. 

Som väntat finns stört pendlings längs där Södra stambanan finns, mellan Mjölby-Norrköping.  

 

Figur 4 – Aggregerad riktad tätortspendling längs tågsträckningar 

Inomregionalt – interregionalt 

Denna tågstrategiska målbild är Regionens bild över ett framtida tågsystem. En målbild som 

primärt har fokus på den trafik Regionen har rådighet över, men som också positionerar 

Regionen i förhållande till angränsande tågsystem och deras plats inom Östergötland. Den 

kommersiella trafiken, grundtrafiken på Ostlänken, behandlas i mindre omfattning eftersom 

den endast indirekt kan påverkas av Regionen.  

Kortfattat baseras den regionala prioriteringen på hur det faktiska resandeunderlaget ser ut. 

De flesta personresor, relevanta för Regions engagemang i regional tågtrafik, sker inom 

regionen, följt av resor till/från Stockholm. Relationen mot Stockholm antas öka i betydelse än 

mer med Ostlänken på plats. De andra regionala sambanden är också viktiga, men ändå med 

mindre tyngd, och behandlas utifrån denna relativa styrka och potential för måluppfyllelse. 

Figur 5 visar på den relativa pendlingen på tätortsnivå, det vill säga hur orter ur ett 

arbetspendlingsperspektiv är kopplade till varandra. Detta som ett sätt att visa relationer 

utöver den sedvanliga kartan med ”tjocka streck” för den absoluta pendlingen orter emellan. I 

illustrationen nedan visas istället en form av hierarkier och styrkan på olika relationer. 
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Figur 5 – Relativa pendlingsmönster på tätortsnivå (SCB 2016) 

De överst styrande principerna är de tre som rör tågtrafik och dess rumsliga dimensioner i 

förhållande till systembilden. De utgör, till skillnad mot efterkommande principer, en 

prioriterad ordning för Regionens engagemang. Princip nummer 1 är den grundläggande 

basen och nummer 2 och 3 läggs som lager ovanpå. De motsvarar, och löser, delvis olika 

trafikuppdrag men kompletterar varandra. Dessa återkommer i respektive avsnitt i del 2 där 

själva målbilden redovisas. 

De tre vägledande principerna för regionala tågtrafiken är i grunden baserade på två 

funktionella regionala indelningar: en gällande Östergötlands interna förhållande, och en som 

gäller Östergötlands koppling till angränsande regioner. Det interregionala perspektivet är i 

sig indelat i två subkategorier där prioritet ligger på kopplingen mot Storstockholm. Dessa 

principer baseras på den regionala strukturen av befolkning och förvärvsarbetande, arbets- 

och studiependling samt regionens geografi.  

➢ Princip 1: Integration inom regionen - Binda samman den flerkärniga storstadsregionen 

➢ Princip 2: Position i förhållande till Stockholmsregionen - Verka för snabba, frekventa 

resmöjligheter till Storstockholm 

➢ Princip 3: Expansion till närliggande regioner - Satsa på interregional trafik där 

vardagligt resande kan åstadkommas 
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Figur 6 – De styrande regionala principerna  

58



Tågstrategisk målbild 2040  Version 1.0 

Sida 13 av 49    

Trafikprinciper 

Nedanstående trafikprinciper är ytterligare en nivå närmare en faktisk tågtrafikplanering. 

Även i en tågstrategisk målbild behöver dessa redovisas eftersom de säger något ur en annan 

dimension än själva bilden över tågsystemet som visar utbud och stationsuppehåll.  

På systemnivå berör de tåg- och busstrafiken ur ett helhetsperspektiv och deras relativa 

inbördes förhållande. På trafikeringsnivå är de en intern styrning för just den tågtrafik som 

Regionen direkt eller indirekt har påverkansmöjlighet över i planeringen.  

 

Figur 7 – Styrande trafiksystemprinciper 
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Tågtrafik har vissa särskilda styrkor som gör att där underlag finns, i starka stråk, ska 

marknadsandelen var extra hög. Målet är att bygga ett stabilt, långsiktigt och attraktivt system 

där det egentligen inte har betydelse vem som utför trafiken, även om det ofta finns goda 

anledningar till olika typer av organisering. 

Principerna visar vad som är ”bra” trafik, sådan som leder mot fler och nöjdare kunder. 

Tydligast exemplifierat i att 30-minuterstrafik anses vara bas för att trafiken ska anses kunna 

leda till regional nytta. Lägre utbud än så kan givetvis också ske genom tågtrafik men då är 

uppdraget primärt något annat än regional tågtrafik för frekvent arbets- och studiependling. 

Därför önskar Regionen endast investera i effektiv, målstyrd tågtrafik där utgångspunkten har 

varit att målbilden ska så långt som möjligt bygga på evidens och beprövad erfarenhet om vad 

som utgör attraktiv regional tågtrafik. Hög kvalitet är dyrt, men låg kvalitet är i längden dyrare. 

 

Figur 8 – Styrande trafikplaneringsprinciper 
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Stationsprinciper 

Ena sidan av ett kollektivtrafiksystem är själva trafikeringen, den andra är dess infrastruktur. 

I detta fall framförallt gällande Regionens inställning till tågsystemets uppehållsbild. Att fler 

stationer/stopp per definition inte gynnar resenärerna gäller för så väl tåg- som busstrafik.  

De regionala och trafikala principerna säger hur tågtrafiken ska prioriteras i sin utveckling, 

men säger i sig inget om huruvida tågtrafik ska finnas, alltså om det är den bästa lösningen. 

För en given ort spelar många faktorer in i en helhetslösning, om en station ska öppnas eller 

om tågen ska stanna där. Det måste finnas ett reellt behov, rätt förutsättningar och stöd i de 

strategiska inriktningarna. Eftersom tågsystem innebär stora investeringar krävs också 

styrande inriktningar för Regionens arbete.  

Regionens roll i olika stationsprocesser 

I nedanstående ruta är punkterna skrivna i fallande ordning av det inflytande Regionen har i 

stationsfrågor. I olika geografier och i olika trafiksystem har Regionen olika stort inflytande i 

frågan. Detta byggt utifrån järnvägsstationens plats och roll i ett trafiksystem. Nya stationer 

ska endast öppnas om det finns en uttalad gemensam vilja från ingående parter, men frågan 

ägs (initieras) utifrån RKM-ansvar för trafiken. Samtliga kräver dock samverkan inom 

regionen, med andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, Trafikverket och berörd kommun. 

 

Figur 9 – Stationsfrågor ur ett ägandeperspektiv 

Utredning som princip  

Utredningskriterierna i figur 9 är styrande i förfarandet när Regionen driver frågor om 

stationsöppnande, och är rådgivande för när Regionen endast har indirekt ägande eller 

påverkansmöjlighet. Som grundprincip ska en utredning ske som skapar en helhetsbild för 

stationens bidrag mot att nå uppsatta mål. Punkterna har ingen intern rangordning utan 

bidrar med olika perspektiv. 

En fråga om att öppna en ny station ska filtreras genom ovanstående ägandedimensioner och 

nedanstående listade utredningskriterier för att tydliggöra frågans ägande och om stationen är 

önskvärd. Detta utgör ett grundstöd för diskussion och att frågan hamnar på rätt nivå i 

förhållande till politiska ambitioner och utredningstekniska krav. Det faktiska svaret kommer 

dock fram först efter en ordentligt målstyrd utredning i frågan. 

Breda utredningskriterier för målstyrd utveckling 

Varje fråga gällande järnvägsstationers eventuella öppnande eller nedläggning måste alltså 

föregås av en enskild utredning. En utredning som baseras på relevanta regionalpolitiska 

dokument och den tågstrategiska målbilden. Genom utredningar, som kan vara av mindre 

omfattande eller fullstora åtgärdsvalsstudier, kan målbilden sedan revideras. Att öppna fler, 

nya stationer är positivt och önskvärt, men får inte ske lättvindigt. Risk finns att tågsystemet 

undermineras. 
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Figur 10 – Stationsfrågor ur ett ägandeperspektiv 

Den tågstrategiska målbilden visar på den uppehållsbild som Regionen ser på plats till år 2040. 

Målbilden är ett helhetsförslag som tagits fram inom det utredningsarbete som skett under 

2018–2019. Detta betyder dock inte att andra aktörer ser annan önskad uppehållsbild. 

För Regionens framtida engagemang i eventuellt öppnande av andra stationer än vad som 

framgår av målbilden krävs således en utredning för att svara på behovet, funktionen och 

möjligheten för ett stationsöppnande. Utgångspunkten är att det ska vara nettopositivt för 

tågsystemet att stationen tillkommer. Det vill säga att stationen bidrar till förbättrade resultat 

gällande resande, marknadsandel, trafikekonomiska aspekter och samhällsnytta.  

Viktigaste målpunkternas restider ska premieras 

De största och viktigaste reserelationerna ska premieras i tågsystemet. Som utgångsvärde 

antas att varje nytt stopp tar cirka 3 körtidsminuter i anspråk per riktning. Det ska sen den nya 

stationen kompensera genom att generera nytt resande. Dessa 3 minuter är de facto en 

restidsförlängning för de befintliga resenärerna på tåget. Det betyder att ju bättre trafik (alltså 

mer resenärer) längs en järnvägssträckning, desto högre resultatkrav på den nya stationen. 

Det är centralt att tågets potential för låga restider värnas. Om stationerna ligger för tätt 

drabbar det hela stråket och kan på sikt leda till färre resenärer genom att attraktiviteten som 

helhet försämras. Östgötapendelns hastighet är i dagsläget cirka 95 km/h, vilket är lägre än 

både tågens och järnvägens kapacitet för högre hastigheter. 

Det finns en risk för en sluttande-plan-problematik om allt för många icke målstyrda stationer 

införs, eftersom varje ny station då införs på en sträcka vars restid redan försämrats. Det är 

samma för alla nivåer av kollektivtrafik, från nationella perspektivet ner till enskilda 

kommunala busstrafiksträckor. 

Ortsstorleken - ett avgörande underlag  

Ett utgångsvärde för stationsöppnande är att en ort måste ha 4 000 invånare för att kvalificera 

sig som ort för regional pendeltågstrafik (30-minuterstrafik). Med ”ort” avses egentligen ett 

omland med tillräckligt stort underlag men i realiteten blir det en ort som avses. Befolkning i 

en ort är en enkel grundvariabel för att garantera resande. 

Riktvärdet bygger på en modell som väger in flera perspektiv för att säkerställa att ett 

tillräckligt underlag finns på orten för att kunna bedriva ett basutbud av målstyrd regional 

tågtrafik. Kort beskrivet ingår följande faktorer i modellens beräkning:  

- Tågtrafikens utbud och tågets kapacitet 
- Ortens bidrag av resenärer i tågsystemet 
- Ortens demografi gällande den arbetsföra/pendlande befolkning 
- Ortens pendlingsmönster i riktning och över dygnet 
- Kollektivtrafikens marknadsandel 
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Att orten har 4 000 invånare är alltså ett riktvärde och ingen garanti för att det där bör öppnas 

en ny tågstation. Men det är inte heller omvänt, att bara för att en ort har lägre befolkning 

skulle ett stationsöppnande definitionsmässigt uteslutas.  

Aktuella orter inom Östergötland är idag Krokek, Malmslätt och Åby, vilka behandlas i 

målbilden (och i tidigare nämnda planeringsunderlag). Att öppna stationer på orter med 

mindre befolkning än dessa kräver således särskilda beslut för att frångå systemprinciperna. 

I denna målbild föreligger inga önskemål om att helt upphöra med trafik på en järnvägsstation 

inom Östgötapendelns system. Det kan dock inte uteslutas att en sådan situation kan uppstå. 

Inför ett sådant beslut krävs stora insatser av alla aktörer för att, i första hand, försöka vända 

trenden genom insatser i trafik- och fysisk planering. Däremot kan vissa stationer komma att 

trafikeras av nya/andra tågsystem än så som i dagens lösning.  

Utöver alla ovannämnda punkter finns även fler faktorer som påverkar tågsystemets 

utveckling rörande uppehållsbilden. Hänsyn ska tas till anslutande tåginfrastruktur så att 

stationen stödjer trafiksystemet och inte uppstår som ett isolerat objekt. Det måste alltså 

finnas förutsättningar i infrastrukturen och dess kapacitet. Likaså påverkas underlaget om det 

finns annan parallellgående trafik som går att effektivisera enligt trafikprinciperna. 

Jämförs riktvärdet på 4 000 personer med nivåerna i Trafikverkets stationshandbok ligger det 

i linje med den femte/lägsta nivån, en ”småstation” med en miniminivå i utformning. 

Stationsnärhet och samverkan med kommunerna 

Ett starkt stöd i den kommunala fysiska planeringen enligt stationsnärhetsprincipen är 

centralt. Detta eftersom det kan öka underlaget som kan stödja ett stationsöppnande. Idag 

saknas ett samverkansavtal för att driva denna typ av planeringsprincip i verkligheten.  

Tillgängligheten är i mångt och mycket lika central som attraktivitet i själva kollektivtrafiken. 

Ju bättre förutsättningar för kollektivtrafik, desto fler kommer nyttja den, och ju högre 

marknadsandel desto lägre befolkning behöver orten ha. Genom expansiva planer, enligt 

stationsnärhetsprincipen, kan stationsöppnande och kommunal fysisk planering gå hand i 

hand för att nå respektive parts mål och utveckla orterna. En tydligare bild över tågtrafikens 

funktion och utformning kan bli ett skarpt underlag till kommunernas fysiska planering. 

Många stationsorter drar idag inte full nytta av stationsnärheten. I figur 11 illustreras 

skillnader i två orters stationsnärhet. Linghem är den ort som idag är minst uppbyggd kring 

sin station, medan Mjölby istället har mer jämnt fördelad befolkning och bättre koppling till 

sin station. Cirkeln visar hur orten, om perfekt stationsnära, hade sett ut givet sin nuvarande 

befolkning. Ett teoretiskt exempel för att visa sambandet mellan kollektivtrafikplanering och 

den kommunala fysiska planeringen. 

Hur orten planerats påverkar förutsättningarna och därmed viljan att resa med tågtrafiken ur 

ett hela-resan-perspektiv. För att ”hela resan” ska vara attraktiv krävs smidiga, snabba 

anslutningsresor och korta bytestider. Detta ställer höga krav på alla former av trafikplanering 

och på infrastrukturen. 
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Figur 11 – Mjölby respektive Linghems utbredning ställt mot stationens placering 

Stationsnärhet i meter och minuter 

Stationsnärhet kan ur dessa perspektiv anses vara de avstånd som primärt är viktiga för 

hållbara transporter, helst gång- och cykeltrafik. Konkret sträcker sig då ”närheten” till 

stationen för dessa mindre orter till cirka 2–3 km. Viljan att gå till en station avtar dock snabbt 

redan vid cirka 500 meter, det vill säga runt 5 minuters gångtid. Med cykel kan man ta sig 

drygt 3 gånger så långt, 1 500 meter, på 5 minuter. 

Räknat på 1 km till/från stationen krävs då cirka 10 minuter gång. Givet samma avstånd i 

ankomstorten kan resan med tågtrafiken max vara runt 30–35 minuter lång för att hela resan 

ska vara intressant för daglig pendling. Detta för att vid 45–50 minuter minskar 

pendlingsbenägenheten fort, och därmed underlaget för den regionala kollektivtrafiken. 

Underlaget, antalet villiga personer som kan tänka sig resa längre än detta, avtar alltså starkt 

efter denna tid. Ett starkt argument för att arbeta mot korta restider och stationsnärhet.  

Likaså betyder detta att en stations omland/upptagningsområde inte kan vara allt för stort 

mätt i meter så väl som minuter från stationen, även om personer reser dit med bil för att nyttja 

en pendlarparkering, 

I större tätorter eller städer, med högkvalitativ stadstrafik, blir definitionen av stadsnära 

relaterat till kollektivtrafikens kvalitet (antal linjer, utbudet, öppettider med mera). På detta 

sätt relaterar kollektivtrafikens framkomlighet i städerna även till arbetet med stationsnärhet, 

för både anslutande regional trafik som stadstrafiken. Ju bättre framkomlighet, alltså kortare 

restider, desto större geografiskt omland kan anses stationsnära.  
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Underlag och resandeanalys  
Arbetet med denna tågstrategi har, utöver styrande dokument och Swecos framtagna 

planeringsunderlag, varit baserad på många olika underlag. Det mer kvalitativa är exempelvis 

inspel från de samverkansmöten som skett och inkomna yttranden över planeringsunderlaget. 

I rutan nedan listas det som tydligast framkom från de kommunala inspelen, i den insamling 

som Sweco utförde inom förstudieuppdraget med att ta fram ett planeringsunderlag. 

 

De kvantitativa källorna som legat till grund för analysen är primärt olika data från 

Östgötatrafiken, som trafikekonomi och resandevolymer. Utöver det så har SCB-data använts 

och underlag från exempelvis angränsande regionala kollektivtrafikmyndigheter eller 

samverkansbolag. Kompletterande data har så långt det varit möjligt använts även från 

exempelvis Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen (TiB). Vissa delar av utredningen har dock 

varit mer problematiska att arbeta med i och med brist på kvalitetssäkrade underlag/data. 

 

Figur 12 – Övergripande beskrivning metodens process 

Från trafikering till systemnivå, och tillbaka 

Metoden är i grunden strukturerad från botten-upp utifrån resande i högtrafik per riktning, 

det så kallade dimensionerande resandet. Metoden gör därför inga utfästelser om annat 

resande eller resandet i stort eftersom det antagits vara sekundärt mot högtrafikutbudet. De 

teoretiska modellerna, baserade på ett nuläge, visar på behovet av kapacitet för det uträknade 

målstyrda högtrafikbehovet. Fokus har varit på framtagandet av en ögonblicksbild i 

högtrafiktimmen, en vardag, år 2040.  
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Utöver detta har den tågstrategiska målbilden också baserats på att bygga en regional 

systembild för trafiken. Ur den aspekten har de regionalpolitiska principerna och dess 

underlag mer styrt processen. Tågsystemet ska byggas så att trafiken matchar de kommunala, 

regionala och interregionala resandemönster som tidigare identifierats och som bland annat 

syns i de styrande regionala principerna. 

För kapacitetsuträkningen, nulägesbilden, har Östgötatrafikens viseringsdata använts samt 

andra tågsystems data, i den mån de funnits att tillgå. På detta sätt har en nulägesbild skapats 

över resandet med den tågtrafik som närmast berör Regionen och som behandlas i denna 

målbild. Parallellt med att räkna ut underlaget har tågens kapaciteter analyserats, så väl 

teoretisk kapacitet som den här nyttjande ”komfortkapaciteten”. Ett Östgötapendeltåg anses 

fullt när 210 personer är på tåget. Två sammankopplade tåg kallas multipelkoppling (multade). 

 

Figur 13 – Exempel på kapacitetsuträkning för Östgötapendelns X61-tåg 

 

Figur 14 – Exempel: resande dimensionerande riktning i högtrafik Östgötapendeln 

Tillväxt av befolkning och resande 

För att få fram den målstyrda framtidsbilden har först en framskrivning skett baserad på SCB:s 

befolkningsprognos. Ett grundantagande är att antalet resor är lika med befolkningsökningen. 

Men till detta har en faktor på 1 % per år också använts eftersom den generella trenden är att 

regional pendling ökar i högre takt än befolkningen. På totalen ökar således resandevolymen i 

Östergötland mer än endast befolkningsökningen.  
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Tabell 1 – Exempel från modellen, SCB:s befolkningsframskrivning mot år 2040 

De kommuner som saknar järnvägstrafik har också ingått i modellen genom att en del av dessa 

kommuners tillväxt har adderats i kapacitetsuträkningen. Ytterligare en tillkommande faktor 

är att halva underlaget från resandet med befintlig expressbusstrafik mellan Linköping-

Norrköping har räknats med för 2040-scenarierna. Dessa resenärer antas inte helt attraheras 

av utvecklad tågtrafik utan har önskade målpunkter som bäst nås med en kompletterande 

busstrafik.  

På detta sätt har en multiplikatoreffekt per station räknats fram. Multiplikatoreffekten visar 

hur mycket resandet prognosticerat ökar med till 2040, utan förändrad marknadsandel för 

tågtrafiken. Hur stor faktor resandeökning det rör sig om visas i Tabell 2. 

Målstyrt scenario för 2040 

Den regionala tågtrafiken ska bidra till den övergripande regionala och kommunala 

utvecklingen och minst nå den önskade nivån om 32 % marknadsandel av persontrafiken. 

Fokus ligger på behoven i högtrafik för daglig arbets- och studiependling. Målbilden utgör en 

samlad målstyrd bedömning över ett tågsystem med olika ”subsystem” av tågtrafik.  

Tågtrafik ska planeras för att alltid uppnå minst de mål om marknadsandel som finns i det 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet, eftersom det är sådant starkt verktyg inom 

kollektivtrafiken. Regionen måste alltså för att nå sina mål arbeta aktivt med tågtrafiken både 

för att klara ökade resandeefterfrågan, och samtidigt lika aktivt för att nå sina uppsatta mål. 

För att få fram det målstyrda scenario som denna tågstrategi behöver har resultatet av 

resandeframskrivningen indexerats mot en måluppfyllelse enligt det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet, från 21 % till 32 % marknadsandel.  På detta sätt framkommer 

en multiplikator som säger hur mycket större resandet med kollektivtrafiken är år 2040, i en 

region som vuxit, och givet att Regionen når sina marknadsandelsmål. Det är denna 

multiplikator, i Tabell 2, som legat till grund för systemanalysen, primärt gällande kapacitet.  

Metoderna kan och kommer behöva utvecklas under remissperioden och i det fortsatta 

tågstrategiska arbetet hos Regionen. Både gällande dataåtkomst och i de teoretiska modellerna 

som konstruerats. Att utifrån dagens resande räkna fram ett potentiellt framtida resande, och 

ställa detta under den regionala strukturen och olika principer, har dock fungerat 

ändamålsenligt som metod i tågstrategin. 
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Tabell 2 – Multiplikatorer för prognos och målbild för 2040 

En regional systembild  

Ett system för invånarna, flera olika trafikaktörer 

Utifrån den ovan presenterade metoden har en systembild tagits fram. Systembilden ska vara 

stabil även med förändrade resandevolymer, det vill säga skalbar utifrån kapacitetsbehov. 

Resandeströmmarna ska på systemnivå speglas i trafikeringen.  

Målbilden nämner olika tågsystem, exempelvis Östgötapendeln eller Mälartåg, men det är inte 

själva fördelningen eller deras organisering som är det centrala. För 2040 är detta lika mycket 

en pedagogisk uppdelning utifrån nuläget än nödvändigtvis en exakt lösning för målåret. 

Regionen är exempelvis delägare i Mälardalstrafik och gör därmed ingen skarp åtskillnad 

mellan dessa tågsystem. Funktionerna i regionen som respektive delsystem ger är prioriterade. 

Dock föreligger i dagsläget ingen klar anledning att ifrågasätta uppdelningen. 

Samma tanke gäller kring hur medborgarna får resa med den regionalt organiserade 

tågtrafiken. Ambitionen är att så långt det är önskvärt och möjligt ska trafik organiserad av det 

offentliga vara öppen för så många som möjligt. Det vill säga att denna målbild antar att 

medborgarna vid 2040 får resa – på aktuella relevanta sträckor – med den offentligt 

organiserade tågtrafik som finns tillgänglig. Hur detta ska lösas gällande priser och produkter 

är inte utrett inom detta arbete. Samarbete i dessa frågor behöver inte betyda samma 

prissättning för de olika tågsystemen. 

Tågtrafik mot regionens mål 

Varje satsning från det offentliga på regional tågtrafik ska bidra till ökad måluppfyllelse. Både 

i ett bredare perspektiv hos Regionen (att verktyget kollektivtrafik är den funktion som ger 

bäst effekt) och i att just regional tågtrafik är den kollektivtrafikfunktion som ska användas 

(och inte exempelvis regional expressbusstrafik). Denna tågstrategiska målbild visar därför på 

ett system som dels ska kunna nå hög måluppfyllelse, dels ska – genom styrkorna med regional 

tågtrafik – var högre presterande än andra av Östergötlands kollektivtrafiklösningar.  

Det är viktigt att i målbilden beskriva och ta hänsyn till dagens problem, med kapacitetsbrist, 

starkare och svagare resrelationer och bristfälliga systemkopplingar. I tiden mellan 2019 och 

2040 måste inte bara åtgärder genomföras som leder mot målbilden, utan även det som behövs 

för att överhuvudtaget nå önskat läge för ”2019” (se kommande kapitel om infrastruktur). 

På totalen innebär målbilden för 2040 en ökad trafikproduktion, även sett till de flesta 

delsträckorna. Ökningen sker primärt i Östgötapendelns kapacitet samt genom att den 

interregionala trafiken mot Mälardalen och Stockholm förlängs in i regionen. Fler fordon 
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kommer behövas för att klara kapaciteten för 2040 och framåt. Dock är ingen konkret 

ekonomisk uträkning utförd.  

En del av trafikökningen, eller förändringen, faller heller inte inom Regionens interna 

kostnader utan genom exempelvis samägda organisationen Mälardalstrafik (tidigare Mälab). 

Region Östergötland kommer att öka sitt engagemang i regionala tågtrafiken samt presentera 

ett antal nya lösningar för tågtrafikens utformning. 

Ostlänken bidrar starkt 

I dagsläget är inte allt känt om hur Ostlänken kommer att påverka regionen. Det är dock högst 

troligt att Ostlänken kommer påverka alla delar av samhället och därmed alla former och 

nivåer av resande. Enskilda kommuner, och regionen som helhet, antas få en ökad 

utvecklingstakt av Ostlänken, både sett till befolkning och förvärvsarbetande, men också 

genom arbetsmarknadsförstoring. Det påverkar hur tågsystemet ska utformas, dess 

resandevolymer och infrastrukturens kapacitet.  

Målbilden som presenteras här visar ett förslag på hur Regionen önskar dra nytta av 

Ostlänken. Den regionala trafiken kommer behöva anpassa sig efter de nya förutsättningarna 

och allt eftersom fler effekter blir tydliga, kommer den tågstrategiska målbilden behöva 

revideras. Kollektivtrafikens låga marknadsandel i nuläget gör det lätt att anta att en trolig och 

önskad överflyttning från bilresande till hållbara transporter kommer ställa stora krav på 

ansvariga aktörer för kollektivtrafikens utformning.  

Antalet kommersiella tåg på Ostlänken har antagits följa Trafikverkets Basprognos 2040. 

Ostlänkens bidrag är ett nytt tågsystem med hög hastighet, och därmed kortare restider, men 

även ny infrastruktur som avlastar Södra stambanan. Den nya banan är, fullt utbyggd, ett 

nationellt höghastighetsprojekt men själva Ostlänken (höghastighetsbanans del Östergötland-

Stockholm) blir ett interregionalt projekt som även förbättrar de nationella resorna.  

Det är därför troligt att de aktörer som tydligt drar nytta av Ostlänken är de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna samt de trafikföretag som driver regional kommersiell trafik, så 

som SJ med den trafik som idag startar i Linköping (Ostpendeln). Banan är därmed redan 

ianspråktagen av regional trafik, om än inte genom kollektivtrafikmyndigheterna. 

Diagram 1 visar på hur arbetspendlingen historiskt ökat mer än befolkningsökningen. Om 

denna trend fortsätter kan en kraftig ökning av det regionala resandet förväntas. När 

Ostlänken tillkommer 2035–2040 kan denna effekt förstärkas ytterligare. En utveckling 

Regionen kommer behöva möta genom exempelvis sitt engagemang i regional tågtrafik. 

 

Diagram 1 – Befolkning- och arbetspendlingsökning i Östergötland  
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Tågstrategisk målbild 2040 

En samlad systembild 

 

Figur 15 – Målbilden 2040 med utbud, uppehållsbild & utredningsområden 

 

Tågsystemet utgör tillsammans med 

expressbusstrafiken Östergötlands hållbara, 

attraktiva och effektiva stomtrafik, för 

kommunernas och regionens utveckling för 

hållbara resor inom och mellan länen  

71



Tågstrategisk målbild 2040  Version 1.0 

Sida 26 av 49    

 
Tabell 3 – Summerande tabell över målbild 2040 
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Redovisning per trafiksystem 

Målbild System 1 – Östergötlands pendel 

Östgötapendeln är länets stomme för regional tågtrafik, och även för kollektivtrafiksystemet 

inom regionen generellt. Den är taktfast uppbyggd mellan Motala-Tranås till Norrköping. På 

linjen sker 4 miljoner resor per år, över 10 % av Östgötatrafikens totala resande. Den står för 

hela 80 av 300 miljoner av kollektivtrafikens samhällsekonomiska nytta i Östergötland. 

Upptagningsområdet är stort, där 30 % av regionens befolkning bor inom 2 km från en av dess 

stationer, och 45 % av dagbefolkningen. Samtidigt är Östgötapendeln en stor investering från 

och för Regionen. Trafiken kostar runt 240 miljoner att driva och biljettintäkterna täcker runt 

50 % av kostnaden. Dessa två delar visar både att Regionen redan har ett stort engagemang i 

regional tågtrafik, och att länets invånare uppskattar Östgötapendeln. 

Östgötapendeln, som stomme inom länet, är också det system som dels kommer mata flest 

resenärer till andra tåg-/trafiksystem, dels det som den inomregionala kollektivtrafiken 

primärt kommer mata till. Den får därmed en viktig dubbelroll i att slussa resenärer mellan 

olika system och platser. 

Dess funktion härleds ur Princip 1 samt hur regionens arbetsmarknads- och pendlingsmönster 

ser ut. Pendeln är utformad för att lösa de starkaste stråkens behov med ett högt utbud och 

hög kapacitet. Med denna utformning kan Östgötapendeln både anpassas väl mot behoven 

innan, vid och efter 2040 med fokus på den dagliga inomregionala pendlingen. 

 

Kvartstrafik med förstärkningar 

Med taktfast 30-minuterstrafik från Motala respektive Mjölby mot Norrköping, byggs trafiken 

upp som högfunktionell där efterfrågan och potentialen är som störst. Avgångarna saxas så att 

kvartstrafik uppnås mellan Mjölby-Norrköping. Trafiken ska kunna utföras enligt modellen 

”taktfast tidtabell” med jämna tidsintervaller.  

På detta sätt byggs en inomregional stabil stomtrafik upp i den största relationen, där också 

störst tillväxt väntas. En satsning här är starkt bidragande för att kunna nå uppsatta mål, men 

som också kräver nya förbättrade lösningar (se Målbild System 2). 

Att skapa mer plats för nya kunder kan uppnås, enkelt uttryckt, genom att utöka utbudet (köra 

fler avgångar) eller köra trafiken med fler eller större tåg (öka antalet stolar). Kapaciteten kan 
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inte ökas här genom fler avgångar eftersom infrastrukturen sätter begränsningar. Med 

multipelkopplade avgångar (multar) erbjuds en hög kapacitet och komfort. Trafiken kommer 

även framgent drivas av tåg motsvarande dagens X61-modell, på grund av dess lämplighet 

avseende kapacitet och acceleration.  

Alternativet att öka antalet avgångar har inte fullt ut prövats inom utredningsarbetet eftersom 

resandevolymerna kan hanteras genom en lösning med multipelkopplad 15-minuterstrafik 

Mjölby-Linköping-Norrköping. Antalet avgångar kompletteras också av de regionala tågen 

från Mälardalen. Dock är det i grunden problematiskt att begränsningar sätts av 

infrastrukturen och inte av en avtagande efterfrågan av kunder. Att multipelkoppla tre tåg är 

inte heller möjligt utan ombyggnad av i princip samtliga av regionens tågstationer. 

En uppgradering av Östgötapendeln till 10-minuterstrafik kan därför inte uteslutas som ett 

attraktivt framtida alternativ som eventuellt når målen bättre. Utvecklingen mot 2040 för 

Östgötapendeln blir därmed främst gällande kapacitetsförstärkning. Detsamma gäller för 

delsträckan Motala-Mjölby som skulle kunna prövas för högre utbud än 30-minuterstrafik. 

För relationen Motala-Mjölby blir utbudet multipelkopplad 30-minuterstrafik och, fast av 

andra anledningar, en tur varannan timme genom TiB-systemet. Givet att TiB trafikerar i 

högtrafik blir det totalt fem tåg i högtrafiktimmen. 

Systembilden visar en teoretisk beläggning med viss överkapacitet på sträckan Norrköping-

Linköping. Dels kan kapaciteten, men då inte systembilden, justeras genom färre 

genomgående tåg väster om Norrköping, dels genom färre multipelkopplade tåg för 

Östgötapendeln. Men totalt antal erbjudna sittplatser anses ändå relevant i detta målstyrda 

scenario mellan regionens absolut största orter. 

Tabell 4 visar på Regionens kapacitetsutredning som gäller dagens Östgötapendel, fast med 

framskrivna målstyrda resandevolymer. Tabellen visar på det antal tåg som krävs för att lösa 

kapacitetsbehov (dock ej så man här kan summera ett dimensionerande antal tåg). Det går 

också att utlösa hur mycket kapacitet det finns för systemet att växa i efter år 2040, alltså hur 

mycket systemet klarar efter målåret 2040. 

 

Tabell 4 – Exempel på kapacitetsberäkning 2040 (ej dimensionerande tåg) 

Känd uppehållsbild med en ny station 

Uppehållsbilden kompletteras av en ny järnvägsstation för pendeltågstrafiken i Malmslätt, för 

att öka den regionala tillgängligheten till de viktiga målpunkterna i västra Linköping, från 

Mjärdevi, Universitet in till Garnisonsområdet och Universitetssjukhuset. Den nya stationen, 

med dess förbättrade resmöjligheter, kommer generera nytt resande men också avlasta 

sträckan Vikingstad-Linköping där respektive del från Motala och Tranås sammanstrålar i 

Mjölby och där Östgötapendeln har kraftigt resande. 

Utöver detta är ställningstagandet att tills dess att ytterligare spårkapacitet som kompletterar 

Södra stambanans nuvarande kapacitet finns på plats ska Östgötapendeln inte trafikera 

ytterligare stationer än de som pekas ut i denna målbild. Östgötapendelns nuvarande 
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trafikeringsområdes omfattning ska inte heller utökas. Angjorda stationer för Östgötapendeln 

blir således Motala, Skänninge, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linköping Västra, Linköping, 

Linghem, Kimstad och Norrköping. 

Boxholm 30-minuterstrafik men i nytt tågsystem 

Boxholm är en del av den första regionala principen, att knyta ihop Östergötland, men detta 

görs genom en trafiklösning inom ”princip 3” (se kommande avsnitt om interregional trafik). 

En effektiv lösning för systemet som helhet där skillnaden idag blir att ett fåtal genomgående 

tåg morgon/eftermiddag skiftas mot systembyte i tågknuten Mjölby. 

Mjölby blir en tågknut för Östgötapendeln, regionaltågen, Tåg i Bergslagen (TiB) och 

Jönköpings länstrafiks Krösatåg (JLT) samt de kommersiella system som önskar angöra där. 

Dock är det fortsatt Norrköping och Linköping som är regionens kollektivtrafiknav. Möjlighet 

till korta restider för invånarna i Tranås och Boxholm mot Linköping finns via byte i Mjölby 

till de snabba Mälartågen (se målbildens System 2). Med ett byte kan Boxholm byta till två 

olika tåglinjer mot Mälardalen, en mot Örebro eller till Östgötapendeln. 

Tranås och Boxholm blir del av ”JLT-systemet” med 30-minuterstrafik fast med systembyte i 

”knutpunkt Mjölby”. Tranås och Boxholm är de stationer där minst resande sker idag. Stråket 

söderut från Mjölby är ungefär hälften så stort som det norrut mot Motala, och där det norra 

stråket väntas ha än större potential mot 2040. 

Resandevolymerna på detta delstråk är därför hanterbara och tas bättre om hand av ett annat 

system än Östgötapendeln. Ett överutbud på denna delsträcka hade belastat resterande delar 

av Östgötapendeln. Den utbyggnad av Östgötapendeln som behövs i de starkare stråken gör 

det också lämpligt att byta system för dessa två sorter. På samma sätt förlängs inte systemet 

utanför Motala eller Norrköping. De uppdragen överlämnas till de interregionala systemen.  

Östgötapendeln och andra tågsystem 

Östgötapendeln ska fungera som stomme i länets trafiksystem. En eventuell samordning med 

andra tågtrafiksystem kan bli aktuell om en sådan samordning är ekonomiskt försvarbar, löser 

en efterfrågad kapacitetsförstärkning eller ger en väsentlig restidsförbättring. Denna 

samordning får inte påverka Östgötapendelns trafikupplägg eller dess ekonomi negativt.  

För att nå målen och erbjuda en mer attraktiv produkt i de starka relationerna behöver 

Östgötapendeln kompletteras på delsträckor med ett annat regionaltågsystem. Endast 

kapacitetsförstärkning räcker inte och interna varianter riskerar att störa systembyggnaden.  

För 2040 förlängs därför de interregionala tågsystemen från Mälardalen vidare in i 

Östergötland. Det avlastar Östgötapendeln, men erbjuder framförallt en kompletterande 

snabbare trafikprodukt. På sträckan Linköping-Norrköping antas det största resandebehovet 

finnas på sikt varför det krävs att Regionen erbjuder mest och bäst trafik på denna sträcka.  

Figur 16 visar en koppling mellan högtrafikutbud och ett utbud på en vardag. Tillsammans ger 

de en indikation av hela det utbud som tågstrategiska målbilden pekar på, vilket är viktigt 

eftersom det är inte bara attraktivt utbud i högtrafik som ger fler och nöjdare kunder.  

 

Figur 16 – Högtrafikutbud och vardagsutbud  
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Målbild System 2 – Mälardalen och Stockholm 

Den interregionala tågtrafikens roll i Östergötland är primärt stödjande för långväga resande 

och generellt sett inte en del av det inomregionala systemet. Östgötapendelns utformning 

lämnar dock vissa behov, i form ökad kapacitet och snabbare restider. Andra tågsystem måste 

då kunna lösa och bidra till en bättre östgötsk helhet. Det gäller inte minst trafiken från 

Mälardalen och Storstockholm. 

Östergötlands relation med Mälardalen och Stockholm är den interregionala relation som har 

störst betydelse för Regionen. Inte bara genom Storstockholms attraktivitet utan för mer 

närliggande orter som Katrineholm, Nyköping eller Södertälje och i förlängningen även 

Arlanda. Trafiken i detta system väntas ske genom två linjer och köras med Mälardalstrafikens 

snabbare och större tåg, Stadler Dosto-tåg som inköpts inom Mälartåg-samarbetet. Detta 

utesluter inte att andra tågtyper gemensamt köps in av ägarna, exempelvis regionaltåg som 

kan framföras i 250 km/h, om så behövs.  

En stor del av resandet i dessa relationer antas ske med kommersiella alternativ, nationell 

tågtrafik som passerar genom regionen eller har sin början i regionen. Ostlänken kommer 

påverka dessa relationer i och med ny högre kapacitet, men också genom avlastning för Södra 

stambanan. Störst effekt kan dock de kortare restiderna ge, att Norrköping kan nå Stockholm 

på 50 minuter. En tid som möjliggör daglig regional arbetspendling för vissa resenärsgrupper.  

 

Regionaltrafik från Mälardalen stärker Östergötland 

Regionen avser också att ta Ostlänken i anspråk för viss offentligt organiserad trafik, den som 

i målbilden är utpekad att gå (via bibana) till Nyköping (och Skavsta), vidare mot Södertälje 

och Stockholm. Denna trafik, för att nå länets största ort och målpunkt, förlängs vidare till 

Linköping. Vissa avgångar förlängs vidare till Mjölby där trafiken knyts ihop med 

Östgötapendeln från Motala, men framförallt med TiB och JLT. Det är viktigt att båda linjerna, 

från Nyköping respektive Katrineholm, kan förlängas till Mjölby. Antalet avgångar är möjligt 

att justera uppåt eller nedåt efter behov. Grundutbudet är två avgångar i högtrafiktimmen på 

sträckan Norrköping-Linköping-Mjölby. 

Samma förlängning, fast via Södra stambanan, sker också för UVEN som binder ihop 

Östergötland med Södermanland och Västmanland. UVEN har fått sitt namn för sin tidigare 

sträckning mellan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping men har i dagsläget sträckning 

mellan Linköping-Sala med flera uppehåll där emellan.  
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Med detta upplägg, på dessa två banor med 30-minuterstrafik till Katrineholm respektive 

Nyköping, kommer den interregionala pendlingen gynnas. Utbudet norr om Katrineholm och 

Nyköping behandlas dock inte här utan inom En Bättre Sits-samarbetet.  

Idag är enskilda avgångar på tåget mot Katrineholm och norrut (UVEN) fullsatta, dock mest 

beroende på gammal fordonstyp som har låg kapacitet. Med kommande stora regionaltåg inom 

Mälardalstrafik kan detta lösas utan utbudsökning. Men att förstärka södra UVEN (Linköping-

Norrköping-Katrineholm) kan eventuellt vara möjligt och önskvärt utan att spekulera i 

behovet norr om Katrineholm. Infrastrukturförutsättningar för en sådan lösning måste i så fall 

säkerställas.  

Katrineholm är också en målpunkt för östgötarnas resor vidare mot Göteborg. Det är därför 

gynnsamt för hela systemet att tågen angör Mjölby och framförallt Linköping, som ett 

marknadsunderlag. För linjen mot Stockholm är Nyköping en stad/målpunkt i sig med Skavsta 

flygplats som en stark målpunkt för sällanresenärer. Södertälje är en stark inpendlingsort med 

stor industriverksamhet. Båda dessa resenärsgrupper, anslutningsresor och sällanresenärer, 

stärker linjerna utöver den tänkta arbets- och studiependlingen.  

Två system ger en förstärkningseffekt 

Förutom resandet på dessa tåglinjer i sig avlastar denna trafik Östgötapendeln inom 

Östergötland och erbjuder väsentligt snabbare restider i det inomregionalt starkaste stråket 

Mjölby-Linköping-Norrköping. De nya korta restiderna som detta system erbjuder förväntas i 

sig öka resandet mer än endast en utbyggnad av Östgötapendeln.  

Därmed träder denna trafik in som ett attraktivt komplement till pendeltågstrafiken. 

Linköping är en viktig ort för systemet och en målpunkt för intilliggande regioner. Färre resor 

kräver byten om tågen också förlängs in i Östergötland. Västra länsdelen kommer på detta sätt 

kunna resa till Mälardalen och Storstockholm från Mjölby utan byten.  

I och med detta halveras nästan restiderna i de starka relationerna. I Figur 17 redovisas 

ungefärliga restidsvinster. Norrköping-Linköping kommer ta 15 istället för 30 minuter, 

Norrköping-Mjölby 30 istället för 50 minuter, och Norrköping-Motala 50 istället för 70 

minuter (trots byte i Mjölby). Detta antas bidra starkt till ökad måluppfyllelse då nya 

resenärsgrupper attraheras av utbudsökningen och de förbättrade restiderna. Kapaciteten 

anpassas efter behovet, primärt genom att reglera antalet multade Östgötapendlar, men 

grundstrukturen med två kompletterande system står fast som det nya erbjudandet.  

För att ytterligare stärka tågens roll i dessa regionala resor krävs även att restiderna och 

framkomligheten försämras för biltrafiken så att tågens relativa attraktivitet ökar. Det är en 

stor och viktig uppgift som Regionen måste driva tillsammans med Trafikverket och berörda 

kommuner. 

 

Figur 17 – Ungefärliga restider Norrköping-Motala med regional skip-stop-trafik 
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Åby – ny station på UVEN 

För UVEN tillkommer en järnvägsstation i Åby som dels stärker tåglinjen och motiverar 

trafikutökningen på linjen, dels så stärks Åby som ort i regionen. Med Åby som tillkommande 

station (fler resenärer) stärks skälen att öka utbudet över länsgränsen mot Katrineholm. 

Tillsammans med Malmslätt är Åby en av de orter som också når över 4 000 invånare. Genom 

detta får Åby del av basutbudet för regional tågtrafik, 30-minuterstrafik, och möjlighet till 

direktresor till Katrineholm och norrut men framförallt till Norrköping-Linköping. Restiderna 

kan tänkas hamna på cirka 20 minuter till Katrineholm och 30 minuter till Linköping. 

Tågresor till Norrköping från Åby antas inte vara aktuellt för resenärerna, utan dessa resor 

hanteras istället bäst genom framförallt en välutvecklad stadsbusstrafik på orten. 

Krokek och Nyköpingsbanan – nya regionala lösningar efter Ostlänken 

Nyköpingsbanan, och därmed orten Krokek (Kolmården station), blir i och med Ostlänkens 

färdigställande utan offentligt finansierad trafik. Det är en konsekvens av att trafiken mot 

Stockholm placeras på den snabbare Ostlänken, istället för den infrastrukturellt begränsade 

Nyköpingsbanan. Enkelspåret och stationen möjliggör inte en stabil, säker eller funktionell 

utökning av tågtrafiken till Krokek för att erbjuda eftersökt nivå av trafik. Frågan ägs av 

Regionen i samverkan med berörd kommun, Trafikverket samt berörda regioner.  

Vad detta innebär för Nyköpingsbanan är i dagsläget inte klarlagt och Regionen har inget 

ställningstagande i frågan. Det är Trafikverket som har rådighet över järnvägsinfrastrukturen. 

Den här presenterade målbilden motsätter inte att banan fortsätter trafikeras av annan 

intressent. Banan, eller snarare trafiken på den, faller under princip 2 och har därför ändå en 

relativ betydelse för Regionen, om än lägre än önskan att köra regionaltågen på Ostlänken för 

regionens bästa. Utvecklad regional expressbusstrafik antas kunna hantera de resandebehov 

som finns för Krokek/Kolmården. 

Behov av utredningar ur ett helhetsperspektiv 

Båda dessa orter och deras trafikering behöver detaljstuderas ur ett helhetsperspektiv. Åby blir 

del av Norrköpings stadstrafik från 2020 och Krokek/Kolmården har behov av förbättrad 

busstrafik. För båda orterna finns stor potential för ökad andel hållbara persontransporter, 

med en blandning av tåg, regionbuss och stadsbuss.  

För Krokek/Kolmården utreds frågan bäst inom En Bättre Sits-arbetet eftersom frågan om 

trafik längs Nyköpingsbanan inte är en enskild östgötsk fråga. Figur 18 visar på den 

storregionala systemanalysen för år 2030 som togs fram i samverkan av ingående regioner. En 

revidering av systemanalysen pågår där även många kommuner är involverade. 

Eventuellt kan annan aktör vilja bedriva trafik på banan även om Regionen inte ser denna 

trafik som del av sitt eget direkta engagemang. Med en utvecklad busstrafik och förbättrad 

framkomlighet i Norrköping kommer Krokek få kortare restid till Stockholm genom byte till 

tågen på Ostlänken i Norrköping än idag, 2019. Nyköpingsbanan lär fortsatt behövas som 

avlastning och för omledning av trafiken på Ostlänken. Det är också tänkbart att både 

Ostlänken och Södra stambanan får trängselproblem och då behövs Nyköpingsbanan även av 

denna anledning. 

Vissa av dessa, i Östergötland förlängda regionaltåg, kommer behöva vända (starta/sluta) i 

Norrköping eller Linköping. Inte minst gäller detta i lågtrafik, men även den kommersiella 

trafiken kan antas önska köra mer trafik på delsträckor. Det är därför väldigt viktigt att båda 

resecentrumområdena i Linköping och Norrköping möjliggör denna typ av trafikering och inte 

sätter begränsningar. Risken för onödigt dyra trafikeringslösningar eller outnyttjad potential i 

systemet är stor ifall detta inte inarbetas i projekteringen. Regionen har här ett stort behov av 

samverkan med kommunerna och Trafikverket. 
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Figur 18 – Inriktning från En Bättre Sits storregionala systemanalys för 2030 
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Målbild System 3 – Interregionala tågsystem 

Vid rätt förutsättningar är tågtrafik ofta det bästa alternativet för hållbara resor för längre och 

medellånga resor i starka stråk. Östergötland, strategiskt placerad i södra Sverige, har många 

intressanta och viktiga interregionala relationer. Dock ligger många av dem på ett avstånd som 

inte alltid ger goda förutsättningar för daglig pendling.  

I denna tågstrategiska målbild pekas tre interregionala stråk ut som, efter Stockholm och 

Mälardalen, har påverkan på Östergötlands engagemang i regional tågtrafik: stråket mot 

Jönköping, stråket mot Örebro samt stråket mot Kalmar.  

Stråket mot Jönköping, sett till resandeunderlaget, är det enda av de interregionala stråken 

under princip 3, som motiverar trafik för daglig interregional pendling (30-minuterstrafik). 

Framförallt beror det på att den östgötska orten Boxholm finns i stråket, samt den närliggande 

orten Tranås. Östgötapendeln trafikerar dem i nuläget men har här trafikförsörjning via ”JLT-

systemet”. För stråket mot Örebro finns idag ”Tåg i Bergslagen-systemet” (TiB) via Hallsberg, 

och för Kalmar finns ”Kustpilen-systemet” med linjer mot Kalmar respektive Västervik.  

Samtliga relationers tågtrafik antas framföras med ett tåg liknande dagens Regina-tåg 

alternativt tågtyper liknande Östgötapendelns X61. 

Trafiken som beskrivs i den här delen ansvarar andra regionala kollektivtrafikmyndigheter för 

(eller motsvarande, exempelvis genom samarbetsorganisationer). Regionen presenterar sin 

systembild som en grund för fortsatt samverkan för utveckling av den regionala tågtrafiken, 

men beslut gällande trafikering och stationsuppehåll ligger hos de som har ansvaret. 

 

 

Stråket mot Örebro 

I denna målbild bedrivs trafik på Godsstråket genom Bergslagen med ett basutbud, cirka 8–

10 avgångar per dag. Målet är inte inomregional pendling i Östergötland utan fortsatt 

Bergslagens/Region Örebros koppling till de nationella tågen i Mjölby. Dagens 

resandevolymer motiverar inte heller ett högre utbud över regiongränserna. 

Endast ett basutbud behövs för att lösa detta interregionala resande och det inomregionala 

resandebehovet i Östergötland löser Östgötapendeln. Därför trafikerar inte heller TiB-

systemet längre Skänninge utan fokuserar på snabbast möjliga resande mellan Mjölby-Motala-
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Örebro. Skänninge som stationsort för detta system antas inte ge ett nettopositivt resande när 

det längre resandet mellan Östergötland-Örebro prioriteras och ökar. Frågan ägs inte direkt 

av Regionen, men Regionen avråder från stopp. Fler stopp i detta stråk eller en förlängning av 

systemet till Linköping är inte önskvärt så länge Mjölby kan fungera som knutpunkt och 

kapaciteten på Södra stambanan är begränsad. Ur ett systemperspektiv är det bättre att 

Mälartågen sköter detta uppdrag eftersom det är en starkare systemkoppling. 

Motala i mitten av ett stråk med potential 

Ett lågt basutbud kan ses som allt för lågt med tanke på kommande förändringar. För denna 

trafik finns därför en kvarvarande fråga om hur de regionala kollektivtrafikmyndigheter som 

äger Tåg i Bergslagen samt eventuellt Region Östergötland önskar dra nytta av utbyggnaden 

av dubbelspåret mellan Mjölby-Örebro. Region Örebro har i arbetet med tågstrategiska 

målbilden också sett behov av fortsatt utredning av detta stråk. 

Restiden på relationen Motala-Örebro uppskattas hamna på cirka 50 minuter (idag runt 80 

minuter), det vill säga tillräckligt låg för att vara relevant för daglig arbetspendling. Åt andra 

hållet har Motala cirka 40 minuter till Linköping. En strategisk position mellan två 

tillväxtregioner men där den primära kopplingen finns mot Mjölby och Linköping. Stråkets 

potential, jämte stråk mot andra grannlän, kan på sikt öka i och med att Örebro (med omnejd) 

är större och restiderna faktiskt gör daglig pendling möjlig.  

Det kan betyda att längs detta stråk finns en potential om att kunna bedriva utökad trafik, med 

timmestrafik som nästa systemnivå. Resandet på stråkets södra del är relativt lågt idag, men 

så är utbudet också högst begränsat. När infrastrukturen blir bättre kan utbudet, och därmed 

resandet, förstärkas. Om restiden sjunker med cirka 25 % och utbudet fördubblas, kan det 

komma att lyfta resandet kraftigt.  

Även Mjölby kommer direkt kunna ta del av detta och med Hallsberg som knutpunkt för 

långväga resor kan detta stråk bli än mer intressant ur ett östgötskt perspektiv, inte minst för 

de västra länsdelarna. 

I dagsläget, med utblick på 2040, är denna tågtrafik ännu primärt för det interregionala 

resebehovet för Örebro län/Bergslagen till att möta de nationella tågen i Mjölby. Ett 

välplanerat systemmöte med Östgötapendeln och de regionala tågen ska eftersträvas. Det 

omvända kan också tänkas bli bättre efter dubbelspårsutbyggnaden att östgötarna kan (via 

TiB) byta till Göteborgstågen i Hallsberg. I vilket fall krävs Mjölby som knutpunkt med 

välutvecklade bytesmöjligheter, så som byte över plattform. Det är ett behov som finns redan 

idag, men då mest inom Östgötapendelsystemet. 

 

Stråket mot Jönköping  

Knutpunkt Mjölby 

Med anledning av de argument som framförts om System 1 har Östgötapendeln slutstation i 

Mjölby. Region Jönköpings tågtrafik (JLT), som idag trafikerar Tranås söderifrån med 

Krösatågen, har i denna målbild ett förlängt system upp till Mjölby. Utbudet kvarstår på 30-

minuterstrafik baserat på resandevolymerna.  

Boxholm, delsträckans östgötska ort, trafikeras således av ett nytt men i grunden likvärdigt 

trafiksystem. Om man byter i Mjölby till Mälartågen kan restiderna mot Linköping bli kortare 

än en resa hela vägen med Östgötapendeln. Här exemplifieras grundtanken om att flera olika 

tågsystem tillsammans kan svara för regionens samlade behov. 

JLT-tågen möter upp Östgötapendeln, Mälartågen, TiB och den kommersiella trafiken i 

Mjölby. Endast ett byte krävs för att ta sig mellan Linköping och Nässjö. Om bytet mot 
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Jönköping kan planeras bort finns en viss potential att utveckla stråket. I nuläget finns ett fåtal 

genomgående tåg från Tranås mot Linköping.  

Ur ett systemperspektiv är det inte möjligt att erbjuda direktresor för alla delar. Men ur ett 

hela-resan-perspektiv för varje enskild resenär väger ändå bytet tyngre per minut än den rena 

väntetiden. För att för att bibehålla befintliga kunder och attrahera nya, är det helt nödvändigt 

att trafikering och infrastruktur i Mjölby är fullt integrerade för bästa/kortaste möjliga byte.  

Frågeställningen om fler tågstopp, som i Sommen, blir därmed en fråga primärt för Region 

Jönköping. Orten kan dock anses vara i minsta laget för att kvalificera sig för regional tågtrafik. 

Tillsammans med Region Jönköping behöver det exakta trafikupplägget färdigställas, där 

Regionen ser basutbudet med 30-minuterstrafik Tranås-Boxholm-Mjölby som nödvändigt att 

få på plats. Söder om Tranås svarar Region Jönköping primärt för behovsbilden.  

Region Jönköping har uttryckt intresse av att jobba vidare med hypotesen om ett förlängt 

Krösatåg till Mjölby. Ett arbete, likt frågan om stråket mot Örebro, som måste formaliseras i 

en gemensam utredning. På lång sikt, mot år 2060 (kopplat mot hela höghastighetsnätets 

utbyggnad) skulle en genomgående trafik Jönköping-Örebro vara möjlig.  

Systembild och utbud 

Alternativet att ha kvar Östgötapendeln likt dagens trafikeringslösning har under 

framtagandet av den tågstrategiska målbilden utretts. Obalansen blir allt för stor och ett 

överutbud (överdimensionering) är inte målstyrt önskvärt. En förlängning av JLT-systemet 

med bibehållen 30-minuterstrafik anses dock väl kunna möta behoven. Förändringen låser 

samtidigt upp Östgötapendeln för mer målstyrd planering och funktion i regionen. 

 

Stråket mot Kalmar och Västervik 

I stråket söderut från Linköping finns idag två banor, trafikerat av ett tågsystem, med två 

separata linjer: Stångådalsbanan med Kustpilen mot Kalmar, och Tjustbanan med Kustpilen 

mot Västervik. Banorna är inte elektrifierade, har manuell klarering på vissa delar och håller 

låg kvalitet med låg regularitet till följd. Trafiken bedrivs också med miljömässigt undermåliga 

dieseltåg. Detta tågsystem är, till skillnad mot samtliga ovannämnda, inte heller 

systemintegrerat på ett liknande sätt utan mer självständigt. Ansvaret för spåranläggningen 

ligger hos Trafikverket men för trafikeringen ansvarar Region Kalmar.  

De två linjerna har både olika resandevolymer och olika uppdrag. Samtidigt har båda linjerna 

idag ett lågt utbud och är fokuserade på interregionala anslutningar till de nationella tågen i 

Linköping. Uppdraget kompletteras av begränsad inomregional pendling inom Kalmar 

respektive Östergötland.  

För Östergötlands del är trafikens bidrag till regional utveckling marginell. På sträckorna finns 

istället högkvalitativ expressbuss- och landsbygdstrafik som står för det inomregionala 

uppdraget. Kustpilarna tillsammans står för cirka 35 % av Region Kalmars tågtrafik. 

Stångådalsbanan står för 25 % och Tjustbanans del motsvarar 10 %.  

Ur ett östgötskt perspektiv är resandet på båda linjerna lågt. Nettokostnaden per resenär är 

hög (cirka 10 gånger så hög som på Östgötapendeln, 300 mot 30 kr). I snitt kan 

resandevolymerna på relevanta delsträckor hanteras med exempelvis expressbusstrafik med 

dubbeldäckare. Detta räknat för båda banorna tillsammans, om än att vissa avgångar självklart 

kan ha högre beläggning. 

I denna tågstrategiska målbild anses potentialen för respektive tåglinje inte stark nog för ett 

ökat engagemang i regional tågtrafik, vare sig gällande infrastrukturinvesteringar eller utökad 

trafikbudget. För orterna längs banornas sträckor, som Kisa och Åtvidaberg, finns potential 
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för regional utveckling genom kollektivtrafik, men inte nödvändigtvis genom dagens lösningar. 

Ansvaret är Region Kalmars, 2019 likt 2040, och det är genom deras beslut och engagemang 

som trafiken existerar.  

Tjuststråket med högkvalitativ busstrafik 

För Tjustbanan har resebehoven i målbilden istället övergått till att lösas med ett funktionellt 

bättre anpassat busskoncept. Persontrafiken på Tjustbanan har ett lågt regionalt mervärde för 

Östergötland och medfinansieringen har i linje med detta varit låg sedan 2008.  

Integrerat med befintlig trafik mellan Linköping och Åtvidaberg (och delen Gamleby-

Västervik) kan bättre och mer målstyrd trafik erbjudas. Restidsskillnaden mellan start- och 

slutort blir endast 5 minuter jämfört med tåg, och ett högre utbud kan erbjudas för en 

väsentligt lägre kostnad än dagens tåglösning. Det vill säga en trafik med exempelvis 

dubbeldäckade expressbussar med Östgötatrafikens taxa, taktfast timmestrafik och 

busstrafikens regularitet på nästintill 100 %. Falerum (cirka 250 invånare) och station 

Basthagen i Åtvidaberg skulle hamna utanför ett bussystem och får eventuellt lösas på annat 

sätt.  

Restiden med bil Västervik-Linköping är cirka 1 timme och 30 minuter, med en busslösning 1 

timme och 45 minuter. En resa med dagens Kustpilentrafik tar 1 timme och 40 minuter. På 

totalen blir en busstrafiklösning attraktiv gentemot bilen, och som helhet bättre än tågtrafik.  

Att investera i Tjustbanan är inte önskvärt av flera anledningar. För det första för att Regionen 

relativt sett hellre önskar investeringar på andra banor/objekt med högre potential. För det 

andra, om banorna vore av hög standard skulle inte en investering i drift av regional tågtrafik 

vara målstyrt eftersom Regionens trafikresurser behövs till andra trafiksystem med högre 

behov. För det tredje för att det idag, i absoluta termer, saknas avsatta medel för detta.  

Stångådalsbanan – En länk för Kalmar norrut 

För 2040 stöds Stångådalsbanan och dess trafik i att finnas kvar i samma utsträckning som 

idag. Det vill säga ett grundutbud på ungefär varannan-timmestrafik, styrd av det 

interregionala behovet, primärt för kommunerna i norra Kalmars län för att kunna nå de 

nationella tågen i Linköping. För att möjliggöra dessa kommuners interregionala resor, genom 

kopplingen till Stockholm, utgår det ett nationellt stöd till trafiken på Stångådalsbanan. 

Eventuellt kan insatsturer komma att behövas i de mest attraktiva tidslägena i högtrafik.  

Kalmar, som utpekad tillväxtmotor, behåller därmed en koppling norrut. Tågtrafiken 

motiveras av kommunerna i norra Kalmar läns behov av interregionala resor, samt behov inom 

Region Kalmar, och inte för den regionala pendlingen, som är marginell och för Östergötland 

kan lösas av utökad expressbusstrafik. Banan är således inte systemkritiskt behövd utan finns 

kvar som stöd för Kalmar län och några av dess nordligt förlagda kommuner. Det 

interregionala resandet rör inte heller några stora volymer som egentligen kräver just lösning 

med tågtrafik. 

En långväga busstrafiklösning, som skulle ersätta Kustpilen på Stångådalsbanan, skulle öka 

restiden med en timme, från dagens 3 till 4 timmar. En bilresa Kalmar-Linköping tar i 

jämförelse också 3 timmar, vilket innebär att busstrafiken ändå kvarstår som ett acceptabelt 

alternativ men inte konkurrenskraftig nog. Tåget har dock inte en stark konkurrenskraft 

gällande restider mot bil, så som tågtrafik brukligt ska ha. 

Jämförs detta Kustpilenstråk mot Kalmar med ett annat interregionalt stråk under ”princip 3”, 

det mot Örebro via Godsstråket genom Bergslagen, så har Mjölby-Motala-Örebro en tydligare 

potential i och med större resandeunderlag och kommande dubbelspår som ger nya kortare 

restider. I det stråket finns en möjlighet att införa utökad regional tågtrafik. Detta anser inte 

Regionen vara möjligt för relationen Östergötland-Kalmar. 
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Eventuellt öppnande av nya stationer hanteras enligt de ovannämnda stationsprinciperna men 

Regionen ser i dagsläget inget behov av öppnandet av nya stationer inom Östergötland. 

Trafikeringen, så väl som orterna i sig, behöver utvecklas för att motivera och tydligare bidra 

till regional utveckling genom tågtrafikering. Nya stationer skulle dock förlänga restiden för 

det långväga resandet. Eftersom trafikens utbud är så begränsat skulle en stationsort uppleva 

en liten skillnad i resmöjligheter. 

Utredningar om trafikering och anslutningar 

Att investera i banorna stöds inte av uppsatta mål och att utöka trafiken, så att trafiken skulle 

uppnå den nivå som krävs/önskas om 30-minuterstrafik (basutbudet), skulle urholka andra 

delar av Regionens engagemang i regional tågtrafik. Regionen ser därför inte ett inomregionalt 

tågpendlingssystem på vare sig Tjust- eller Stångådalsbanan. För Östergötlands del är dock 

medfinansiering till Stångådalsbanan fortsatt möjlig i målbilden för 2040.  

Dock kvarstår, utanför detta arbete, många frågor kring båda banorna och deras framtid. I 

nuläget saknas vissa svar rörande exempelvis ERTMS-investering samt banornas koppling i 

Linköping. När dessa frågor har fått svar bör den tågstrategiska målbilden revideras, om någon 

väsentlig förutsättning ändrats. Men när det kommer krävas av Regionen att formellt yttra sig 

om banorna och trafikering kommer det att göras. Detta är endast den strategiska inriktningen 

utifrån nu gällande förutsättningar och behov. 
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Figur 19 – Målbilden 2040 i ett fördelat tågsystem 
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Tabell 5 – Summerande och trafikfördelad tabell över målbild 2040 
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Anslutande regional trafik  

Tågtrafiken är beroende av anslutande regional kollektivtrafik, så väl stadstrafik som 

inomkommunal och mellankommunal trafik. Även om den regionala tågtrafiken är stommen 

i Östergötlands kollektivtrafiksystem så krävs välfungerande trafik som matar till/från denna 

för ett ”hela-resan, hela regionen-perspektiv”. På de sträckor där tågtrafik inte finns är 

regionala expressbussar stommen i trafiksystemet. Det är viktigt att buss- och tågtrafiken ses 

som olika delar som kompletterar varandra i trafiksystemet, där ingen dränering eller 

internkonkurrens sker. Därför måste den regionala busstrafiken hålla hög kvalitet och kunna 

matcha tågtrafikens utbud och resmöjligheter vid vissa utvalda stationsorter.  

Nedan visas Regionens bild över hur den regionala busstrafiken ska knytas samman med 

tågsystemet. Den bygger på den presenterade målbilden över tågtrafiken och ska fungera som 

en styrning och ett stöd för busstrafikplaneringen. 

Det är viktigt att all parallellgående busstrafik till tågtrafiken, oavsett relation, ses över och 

motiveras. Det är inte önskvärt att buss och tåg konkurrerar eller underminerar varandra, utan 

resurserna bör samordnas till den lösning som erbjuder högst måluppfyllelse. 

 

Figur 20 – Regional busstrafik med prioriterade stationer och anslutningar  
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Om kommersiell trafik 

Östergötland har behov av stark kommersiell trafik 

Den tågstrategiska målbilden berör inte den kommersiella tågtrafiken. Däremot är den 

kommersiella trafiken både behövd och önskvärd, inte minst med perspektivet av att 

Ostlänken är färdigbyggd. Den kommersiella trafiken är helt central för att Regionen ska 

kunna nå sina uppsatta mål. Den framtagna målbilden utesluter inte heller alternativet att 

delar av tågsystemet, som idag är offentligt upphandlat, istället körs på kommersiella grunder.  

Kan efterfrågan lösas genom kommersiella aktörer får dessutom Regionen resurser över att 

flytta till andra behovsområden. Dock kan en frågeställning vara om Regionen önskar stödja 

vissa mål-/resenärsgrupper som kan få sämre tillgänglighet genom kommersiell tåglösning 

genom exempelvis hög prissättning. Det vill säga ingå någon form av biljettsamverkan om det 

målstyrt gynnar tågsystemet och dess kunder som helhet. 

Redan i dag är den kommersiella trafiken viktig som stomme för det långväga och snabbaste 

resandet, så väl söderut som norrut. Med Ostlänken kommer den kommersiella trafiken ha 

nya möjligheter för marknadsexpansion och i än högre grad kunna bidra till den regionala och 

kommunala utvecklingen. Förhoppningen är att fler resor ska ske genom de hållbara 

alternativen. Kommersiell trafik på Södra stambanan antas också finnas kvar, och kunna få 

bättre förutsättningar när den avlastas av Ostlänken.  

Omfattningen av kommersiell trafik är i dagsläget oklar men enligt Trafikverkets Basprognos 

2040 visas en trafikering av två tåg per maxtimme (högtrafik) och riktning på Ostlänken och 

ett tåg varannan timme på Södra stambanan, båda i relationen Malmö-Stockholm. För 

Östergötland tillkommer det som idag är Ostpendeln via Södra stambanan, två tåg i timmen 

och riktning, fast då på Ostlänken (utan stopp i Nyköping). I En Bättre Sits benämns den 

”RegioExpress” och är genom det utpekad som regionalt viktig. 

Regional trafik på Ostlänken 

Den presenterade tågstrategiska målbilden visar på ett system som tar i anspråk viss kapacitet 

för regional trafik på Ostlänken. Men detta kommer endast vara möjligt under vissa 

förutsättningar. Då den kommersiella trafikens utformning runt år 2040 inte är känd i 

dagsläget har denna trafik avgränsats. Men exempelvis måste den offentligt upphandlade 

trafiken, som behandlas i denna målbild, framföras med tåg som klarar 200 km/h. 

Redan nu kan Regionen konstatera att den kommersiella trafiken hamnar i konkurrens med 

Östgötapendeln om kapacitet. Denna fråga måste hanteras fram till och med, samt efter, 

Ostlänkens färdigställande. Kommersiell trafik antas också finnas på Södra stambanan 2040 

med samma behov av diskussion om trafikens och infrastrukturens utformning.  

Tågstrategiska målbilden blir i denna aspekt ett inspel för andra aktörer att utgå ifrån i 

fördjupade diskussioner och trafikering och för den behövda infrastrukturen. Samverkan i 

dessa så kritiska frågor behöver ständigt förbättrade underlag och visioner för att hantera 

utvecklingen innan problem uppstår, och lösa de som redan finns idag. 
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Infrastruktur – utmaningar och möjligheter 

Önskad trafikering ska styra önskad infrastruktur 

Principen om att önskad trafikering styr vilken infrastruktur som ska finnas är primärt 

gällande och helt avgörande för att kunna nå uppsatta mål. Det är Regionens uppgift att utifrån 

önskad kollektivtrafik arbeta för att den infrastruktur som behövs ska finnas på plats. Detta 

arbete sker genom samverkan med berörda aktörer och tydligt utpekande av behov och objekt. 

Huvudansvaret är dock svenska statens genom Trafikverket. 

Olika tågtrafik ska kunna fungera på samma anläggningar utan att störa varandra så kunder 

påverkas negativt. Vare sig det gäller operativ drift eller trafikutökningar från de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna eller kommersiella aktörer. 

Delar av planen är möjlig att genomföra inom dagens förutsättningar, andra delar kräver ny 

eller utvecklad infrastruktur. Därför måste Regionen aktivt arbeta för att tågstrategin, i delar 

och helhet, ska kunna genomföras genom att behövd infrastruktur kommer på plats. På detta 

sätt fungerar tågstrategin som ett inspel till olika aktörer så att Regionen kan arbeta för att rätt 

infrastruktur ska finnas på plats för önskad trafikering och kapacitet. Det gäller både stationer 

och kapacitet. Figur 21 visar i ett förenkla format på viktiga infrastrukturobjekt på en karta. 

 

Figur 21 – Viktiga infrastrukturobjekt mot år 2040 

Ostlänken bidrar och avlastar 

Ostlänken måste komma på plats, inte bara för dess nationella roll utan för regionens 

utveckling. Utan Ostlänken kommer inte den regionala tågtrafiken kunna svara på ökade 

behov eller utvecklas mot uppsatta mål. Detta kommer påverka regionen långt mer än bara 

gällande hållbara transporter. Regionen måste därför arbeta mot den nationella nivån för att 

säkerställa regionala intressen. 

För att den tågstrategiska målbilden ska kunna genomföras kommer stora investeringar i 

infrastruktur behöva ske. Det gäller både de antaganden som listats ovan i inledningen, och de 

infrastrukturobjekt som listas längre ned. För att tågtrafiken ska fungera som önskat, med 

kapacitet, restider, punktlighet, taktfasthet och uppehållsbild, behöver infrastrukturen 
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utvecklas. Det är i Regionens största intresse att jobba för en förbättrad tåginfrastruktur. Inte 

minst eftersom Ostlänken är 15–20 år bort i tiden, och behoven finns redan idag. 

Behov av ökad kapacitet 

Enligt Trafikverket har Södra stambanan mellan Norrköping och Linköping, samt Godsstråket 

genom Bergslagen mellan Motala och Hallsberg, stora/höga kapacitetsbegränsningar. Södra 

stambanan mellan Linköping-Mjölby har medelstora kapacitetsbegränsningar medan övriga 

banor i länet har små kapacitetsbegränsningar. På kvarvarande enkelspåriga sträckor av 

Godsstråket genom Bergslagen pågår utbyggnad till dubbelspår. Sträckan Norrköping-

Linköping får ökad kapacitet som följd av Ostlänken. Men till dess Ostlänken är på plats eller 

kapacitetshöjande infrastruktur byggs kommer den östgötska delen av Södra stambanan var 

en slags ”regional getingmidja”. Precis på den plats Östgötapendeln har sin tyngd. 

Redan idag lider alltså framförallt Södra stambanan av kapacitetsbrist, där mest tågtrafik 

framförs i Östergötland. Det manifesterar sig genom låg punktlighet, oönskad 

kapacitetstilldelning som inte uppfyller varje parts önskemål och att tidtabellerna måste 

anpassas efter annan tågtrafik. Östgötapendeln kan i princip inte utökas till fler avgångar och 

Regionen hindras från att köra trafiken med 10-minuterstrafik.  

I figur 22 visas dagens kapacitetssituation och trafikering på olika delar av järnvägssystemet 

från Trafikverkets kapacitetsbeskrivning. Röd innebär stora begränsningar, gula medelstora 

och gröna inga begräsningar.  

 

Figur 22 – Trafikering och kapacitetssituation per bana 

Varje marknadsandel som tågtrafiken tar, och varje procents tillväxt av resandet, kommer 

ställa högre krav på trafikeringen (utbud) och därmed infrastrukturen. Den önskvärda 

tillväxten för de hållbara personresorna med regional tågtrafik hotas om infrastrukturen inte 

klarar ökade anspråk. 

I och med denna brist kan Östgötapendeln i dagsläget inte bedrivas med den taktfasthet som 

önskas, och vissa avgångar tvingas köras som skip-stop (tågen stannar inte på ordinarie 

stationer). Dessa tåg, en framtvingad lösning, får inte heller bedrivas med en full hastighet så 

som en skip-stop-lösning skulle kunna möjliggöra. Trafikverkets konstruktionsregler öppnar 

inte för en sådan lösning och Östgötapendeln blir därför dubbelt lidande. I dagsläget finns inte 

heller några infrastrukturella förutsättningar att öppna nya stationer för Östgötapendeln inom 

dess nuvarande utformning.  
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Sänkta hastigheter – dubbel problematik 

Att tåganläggningen inte möjliggör full hastighet för tågen, det vill säga att de inte kan köra 

utifrån sin maximala prestanda, har minst två problematiska följder. Dels får kunderna längre 

restider, dels påverkar det kapaciteten negativt genom att färre tåg får plats på spåren. 

Snitthastigheten för Östgötapendeln är strax under 100 km/h vilket är bra med tanke på 

uppehållsbilden. Men den skulle kunna ökas om tågen kunde hålla högre hastighet oftare. 

Detta kan också illustreras av att dagens snabbtåg genom Östergötland, på Södra stambanan, 

endast håller runt 110 respektive 125 km/h. Denna relativt låga hastighet kan inte endast 

förklaras av retardation och acceleration hos tågen, utan av banans bristande kvalitet. 

Punktlighetsförbättringen och kapacitetsutökningen bör lösas genom fyrstegsprincipen men 

där steg 4-åtgärder (ny infrastruktur) inte kan komma att undvikas. Detta är tydligt redan 2019 

och kommer, givet ökad tågtrafik, öka än mer mot 2040. Ostlänken kommer delvis lösa detta, 

men inte fullt ut, framförallt inte väster om Linköping. Grundprincipen är alltid att önskad 

trafikering ska styra den infrastruktur som behöver finnas på plats, inte omvänt. Det är inte en 

hållbar lösning att öka punktligheten att acceptera sänkta hastigheter för tågen, och därmed 

en på totalen sänkt kapacitet på banorna. 

Trafikverkets konstruktionsregler för tågtrafikplaneringen spelar här en kritisk roll i så väl 

tidtabellernas utformning, tilldelade tåglägen som för den totalt tillgängliga kapaciteten. I 

dessa regler och i processen runt dem hos Trafikverket måste Regionen säkerställa sin plats. 

Ofrivillig konkurrens 

Kapacitetsbristen leder också till suboptimal konkurrens mellan regionala och nationella tåg 

samt mot godstågstrafiken. De olika tågsystemen för persontrafik, som borde fungera som 

komplement, får istället förhandla bort sina önskade tåglägen, och trycker därmed ut varandra 

från sina önskade tåglägen. Följden blir sämre tidtabeller och störningskänslig 

tåglägestilldelning, vilket Trafikverket i dagsläget löser genom att utöka avstånden mellan 

tågen. Detta behövs inte för Östgötapendelns räkning utan gynnar de prioriterade nationella 

tågen, på regionaltågens bekostnad.  

Södra stambanan är viktig för det nationella resandet men minst lika viktig för det regionala 

resandet för de olika regionerna som finns längs dess sträckning. I slutändan får kunderna 

suboptimala andrahandslösningar som inte gynnar det hållbara resandet. 

Regionaltåg på Ostlänken 

När Ostlänken finns på plats ändras förutsättningarna för länets tågtrafik. Detta i och med att 

nuvarande järnväg mellan Norrköping och Linköping får utökad kapacitet som följd av att 

huvuddelen av fjärrtåg och regionaltåg antas flyttas över till Ostlänken. Sträckan Mjölby-

Linköping riskerar att få ytterligare kapacitetsproblem jämfört med idag på grund av utökad 

övrig trafik till följd av Ostlänkens tillkomst.  

Ostlänken kommer primärt att vara ett system för nationella höghastighetståg men behöver 

också vara öppen för att regionala tågsystem tillåts trafikera den. Det gäller framförallt den 

långväga regionala trafiken till Stockholm. Om detta inte blir fallet, och Ostlänken hålls fri från 

regionala tåg, ökar än mer behovet av stora kapacitetsåtgärder för den regionala trafiken på 

Södra stambanan.  

Södra stambanans funktionalitet behöver därför utvecklas parallellt med Ostlänken så både 

nationella och regionala tåg kan bli funktionellt högkvalitativa och inte störa varandra på en 

underdimensionerad bananläggning.  
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Ostlänken och systemkritiska kopplingspunkter 

Kopplingspunkten mellan Ostlänken och Södra stambanan, efter Linköping, behöver placeras 

i ett läge (minst) väster om Vikingstad och vara planskild. Det är systemkritiskt för att den 

regionala tågtrafiken ska kunna få plats och framföras med det utbud som pekas ut att behövas 

inom denna tågstrategiska målbild. 

Inplaneringen av kopplingspunkter (växlar) mellan Södra stambanan och Ostlänken behöver 

också säkerställas. Detta utifrån Regionens behov, eftersom offentligt finansierad trafik 

kommer trafikera båda banorna i olika varianter. Men även Ostlänken antas behöva växlarna, 

inte minst vid störningar och omledningar. Behovet är därför dubbelt motiverat. 

Ytterligare en flaskhals i relation till detta är infarten mot Stockholm söderifrån. Det är troligt 

att spårkapaciteten mellan Södertälje och Stockholm kommer att påverka hur trafiken i 

Östergötland kan ske och därför bör en utredning starta kring hur ytterligare kapacitet kan 

byggas ut. Ostlänken bör alltså, från regionalt håll för att tydliggöra behovet, lyftas fram som 

Vikingstad-Stockholm C och inte som Linköping-Stockholm (Järna). 

Utöver detta är den regionala tågtrafiken beroende av välutvecklade, högfunktionella 

resecentrum i Linköping och Norrköping. Både som bytespunkter för stora volymer resenärer 

men även som kopplingspunkt för tågen. Stångådalsbanans koppling till ett nytt resecentrum 

i Linköping är i dagsläget inte utrett men behöver lösas om trafiken ska kunna finnas kvar.  

Infrastrukturobjekt 

Nedan följer en lista på objekt som, utifrån den tågstrategiska målbildens slutsatser, är inspel 

till relevant infrastrukturplanering, oavsett om det är på nationell, regional eller kommunal 

nivå. Objekten är både av systemkritisk och stödjande natur som del i genomförandet av den 

tågstrategiska målbilden mot år 2040. Listan kommer behöva kompletteras kontinuerligt om 

målbilden revideras och samordnas med Regionens andra viktiga infrastrukturbehov. 

❖ Anslutning mellan Ostlänken och Södra stambanan väster om Linköping 
❖ Ny station i Malmslätt, ”Linköping Västra” 
❖ Ny station i Åby 
❖ Ny plattform i Mjölby (vid spår 6) 
❖ Kapacitet på samtliga banor för att kunna bedriva hög trafikvolym med hög kvalitet. 

Primärt Södra stambanan för den regionala tågtrafikens behov 
❖ Säkerställd kapacitet och anslutningar på nya resecentrum i Linköping och Norrköping 
❖ Anslutande trafikens framkomlighet 
❖ Kapacitet och pålitlighet in mot Stockholm, Järna-Stockholm C 
❖ Utökning av underhållsdepån i Boxholm följande behov av ökad kapacitet 
❖ Finansiering och implementering av ERTMS på Södra stambanan 
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Arbetet framåt 

Samverkan mot målbildens förverkligande 

Under denna utredning, både internt och genom externa kontakter, har fler behov och 

önskemål uppkommit. Vissa av dessa kan bli aktuella att arbeta vidare med kopplat till den 

tågstrategiska målbilden. Ett tydligt behov är att förbättra samverkan med kommunerna 

gällande kollektivtrafikens roll och funktion kopplat mot kommunernas fysiska planering. 

Detta genom tydligare samverkansmodeller och hänvisning till stationsnärhetsprincipen. 

Denna tågstrategi utgör en grund för detta arbete. 

En strategisk inriktning gällande priser, produkter och länsöverskridande överenskommelser 

är ett annat exempel på vad som behövs för att stödja målbilden. Detta gäller inte bara 

samverkan med andra tågsystem utan det är också viktigt att de priser och produkter som 

Regionen själva erbjuder stödjer den tågstrategiska inriktningen.  

De tunga investeringarna: fordon och infrastruktur 

Tåg är dyra att köpa in och är värdefulla för Regionen. Därför behövs en fordonsstrategi skrivas 

fram för Region Östergötland, men som också ska visa behovet inom Mälardalstrafik. Både 

gällande antalet dimensionerande fordon på kort och lång sikt, och gällande val av 

fordonstyp/-typer. I en fordonsstrategi kan även principer för när trafiken ska förstärkas 

skrivas fram som stöd för den löpande verksamheten. Depåavtalet löper ut till år 2040 och 

denna fråga behöver hanteras inom denna strategi. 

Metodutveckling och trafikutredningar 

Utredningen bygger på flera olika statistiska metoder. Dessa behöver utvecklas exempelvis 

genom förbättrade beräkningsmodeller för tågtrafik, samt samla in data med högre kvalitet, 

både internt och genom Regionens samarbetspartners (exempelvis Mälardalstrafik). 

Kommande passagerarräkningssystem bör kunna utgöra en bra grund för nya typer av 

analyser. 

Det behöver också tas fram en tydlig process för hur den tågstrategiska målbilden ska hållas 

uppdaterad och relevant, utan att behov av nya eller andra dokument uppstår, så som genom 

en aktualiseringsprövning under regelbundet intervall. Det kommer krävas en regionalt 

gemensamt framtagen genomförandeplan för målbilden som visar på vilka aktörer som 

behöver vara involverade för att ta steg mot målbildens genomförande. Dessutom behöver 

former sättas för hur tågstrategiska utredningar ska ske på ett transparent, konsekvent och 

brett inkluderande sätt. 

En arbetslista att utgå ifrån 

Mer konkret behövs de tågstrategiska frågorna fördjupas, både i enskilda projekt och i 

processform. Nedan listas några viktiga exempel på mer konkreta frågor som behöver en 

fördjupad uppmärksamhet. Listan kan utgöra underlag för verksamhetsplanering och 

uppgifterna kräver fortsatt samverkan med regionens kommuner, angränsande 

kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket. 

✓ Framskrivande av en regional sammanställning, nulägesbild, av all den kunskap och 
allt underlag som finns gällande den interregionala tågtrafiken jämte Östgötapendeln 

✓ Utredning om Östergötlands infrastrukturella förutsättningar för dagens tågtrafik, 
dess begränsningar och utmaningar på kort sikt 

✓ Framtagande av en genomförandeplan med en ekonomisk analys och 
fordonsförsörjningsplan 

✓ Framtagande av en regional busstrategi inklusive anslutning till tågtrafiken 
✓ Utredning av expressbuss för Tjustbanan inklusive samordning med befintlig trafik 
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✓ Utredning av Tåg i Bergslagen-systemet att sluta trafikera Skänninge, men framförallt 
att tillsammans med Region Örebro län utreda potentialen och nyttjandet av de 
förbättrande förutsättningarna på stråket Mjölby-Motala-Örebro i och med 
dubbelspårets färdigställande 

✓ Utredning av kollektivtrafiklösning/expressbuss för Kolmården och Krokek 
✓ Utredning av trafiken av delsträckan Tranås-Boxholm med eventuella insatståg 
✓ Fortsatt utredning kring Linköping Västra och Åby som tillkommande stationer 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-10
Tid: 2020-01-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 6

Remissutgåva - Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035
Diarienummer: RJL 2019/2969

Beslut 
Presidiet föreslår  

 Att nämndens ledamöter ges möjlighet att komma med inspel över 
remissutgåva regionalt trafikförsörjningsprogram, därefter tas beslut 
om godkännande.

Sammanfattning 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlar målen för trafikens 
utveckling till år 2035. Remissversion av regionalt trafikförsörjningsprogram 
ska nu ut på bred remiss och kommunsamråd. 

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-12-17
 Remissversion regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att förslag till inspel över remissutgåvan tas upp vid 
nämndsammanträdet.
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MISSIV 1(1)

2019-12-17 RJL 2019/2969

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remissversion - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande förslag till remissversion regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Sammanfattning
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlar målen för trafikens utveckling 
till år 2035. Remissversion av regionalt trafikförsörjningsprogram ska nu ut på 
bred remiss och kommunsamråd. 

Information i ärendet
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som 
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektiv-
trafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva mål och inriktning för 
all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den 
kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. Detta 
eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen utan kan bestå av större 
arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar över länsgränser.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-12-17
 Remissversion regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035

Beslut skickas till
Jönköpings Länstrafik

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f. Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör
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1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län 
- Sammanfattning

Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om lag (2010:1065) om kollektivtrafik som 
började gälla den 1 januari 2012 ska det finnas en regional kollektiv-
trafikmyndighet i varje län som ansvarar för att upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (nedan förkortat TFP) ska beskriva 
mål och inriktning för all regional kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik 
inom länet samt den kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av 
vardagsresande. Detta eftersom dagens regioner inte alltid slutar vid länsgränsen 
utan kan bestå av större arbetsmarknadsregioner där människor dagligen pendlar 
över länsgränser.

TFP för Jönköpings län består sammanfattningsvis av följande avsnitt:

2.  Inledning

De strukturella förändringarna efter dåvarande Jönköpings läns landstings 
övertagande av finansieringen av kollektivtrafiken beskrivs.
Avsnittet redovisar även vilket innehåll programmet förväntas ha enligt 
lagens utformning.
Kollektivtrafikmyndighetens uppgifter redovisas liksom arbetet med 
förankringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Avsnittet pekar på programmets långsiktighet med mål uppsatta till år 
2035. 

3.  Vision och värdegrund

Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” 
redovisas liksom verksamhetsidén för länets kollektivtrafik ”Det naturliga 
resvalet”. Även Jönköpings Länstrafiks kärnvärde ”Omtanke” samt 
inriktningen att ge länets invånare prisvärda enkla samt säkra resor 
behandlas i avsnittet.
Kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) redovisas liksom 
en utblick mot år 2050.

4.  Kollektivtrafikens uppdrag

I detta avsnitt presenteras kollektivtrafikens uppdrag och hur ett 
funktionellt trafikutbud och resande kan se ut. Vikten av gränslös 
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regionöverskridande trafik framhålls liksom strävan att tillgodose 
resbehov i så kallade funktionella områden. 

Förstorade arbetsmarknadsregioner ger regional tillväxt vilket 
understryker vikten av utbyggd kollektivtrafik samt strävan efter 
restidförkortningar i systemen.

En belysning av kollektivtrafikmyndighetens arbete med allmän trafikplikt 
ger en översiktlig beskrivning av processen kring begreppet allmän 
trafikplikt.

Den kommersiellt drivna kollektivtrafikens förutsättningar beskrivs samt 
de förväntningar som finns på densamma.

Kollektivtrafikens påverkan på miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle 
behandlas. Även jämställdhet och FN:s konventioner om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning samt barnkonventionen behandlas.

5.  Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken

             Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenärens 
 trafikeringens 
 samhällets 

Principer för trafikeringsupplägg redovisas i detta avsnitt. Olika trafikslag 
lämpar sig för olika trafikeringsuppgifter där hänsyn ska tas till miljö- och 
kostnadseffektivitet vid val av fordonsslag.

Nivåindelningen beskriver de olika nivåer som länets invånare kan 
förvänta sig beroende på om det handlar om storregionala trafikstråk eller 
andra typer av stråk och reserelationer med mindre trafikeringsfrekvens.

Särskilda persontransporter beskriver hur invånare boende långt från 
allmän kollektivtrafik kan trafikförsörjas om än med ett begränsat 
turutbud.

             
Utbud är ett sätt att redovisa de olika ambitionsnivåerna för 
kollektivtrafikens utbud med hänsyn taget till efterfrågan och 
befolkningsunderlag.

Avsnittet behandlar restider, koppling till kommunalt upphandlad trafik 
samt frågor kring bytespunkter, hållplatser och terminaler.
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6.  Mål 2035

Sju centrala målsättningar som ska vara uppnådda till 2035 slås fast:

 Marknadsandel, beskriver hur stor andel av de motorburna resorna 
görs med kollektivtrafiken i regional och privat regi. År 2018 används 
som basår med en marknadsandel på 16 procent. Målet till år 2035 är 
25 procent.

 Resandemål, att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor 
med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor.

 Nåbarhet, mål att 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000 
meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att 
upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre 
hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av 
bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en 
viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.  

 Kundnöjdhet/kvalitet, att 60 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) 
ska vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. 
Av resenärer i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra 
vara 70 procent.

 Tillgänglighet, att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna 
resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom 
fler anpassade hållplatser och bytespunkter.

 Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna 
kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att 
energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38 
procent till år 2035 med år 2018 som basår.

 Skattesubventionsgrad, att den allmänna kollektivtrafiken ska över 
tid ha en skattesubventionsgrad på ca 60 procent.

7.  Ansvarsfördelning

I avsnittet redovisas önskad ansvarsfördelning mellan olika parter för att 
förverkliga de målsättningar programmet fastställt. Utöver Region 
Jönköpings län berörs framförallt länets kommuner samt Trafikverket.
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8.  Ekonomi

En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska 
konsekvenser ges i detta kapitel. 

Med en långsiktig målsättning om en subventioneringsgrad på ca 60 
procent innebär det att ett ökat finansieringsbehov om ca 35 mkr i årliga 
driftsbudgetmedel föreligger under programperioden.

Fyra alternativa finansieringsvägar redovisas.

9.  Uppföljning och utvärdering

Avsnittet redovisar arbetet med handlingsplaner och uppföljningsarbete 
med kortare tidsperspektiv inom programperioden 2020-2035.
Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala trafik-
försörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028.
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2 Inledning

Den 1 januari 2012 trädde Lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik i kraft. 
Enligt denna lag ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet, 
nedan förkortat ”RKM”.

Från den 1 januari 2012 blev Landstinget i Jönköpings län ansvarig för 
kollektivtrafiken i länet och blev därmed länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet. I samband med regionbildningen 1 januari 2015 är 
Region Jönköpings län regional kollektivtrafikmyndighet.

RKM har under 2013 och 2014 tagit över ansvaret för färdtjänst och sjukresor i 
linje med de kompletteringar i lagen som gjorts bland annat vad gäller 
kommunernas möjligheter att överlåta färdtjänstverksamhet till RKM (SFS 
2010:1068) samt överlåtande till RKM av verksamhet rörande ersättning vid 
sjukresor (SFS 2012:937).

RKM ska bland annat fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett 
regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet ska vid behov revideras, vilket 
inom Regions Jönköpings län sker en gång per mandatperiod.

Enligt Kollektivtrafiklagen ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
innehålla en redovisning av:

 Behovet av kollektivtrafik i regionen samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen,

 Alla former av regional kollektivtrafik i regionen, både trafik som bedöms 
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som RKM avser att 
ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,  

 Åtgärder för att skydda miljön,

 Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med 
hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,

 De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer, samt
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Omfattningen av trafik enligt lagen (SFS 1997:736) om färdtjänst och lagen (SFS 
1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för pris-sättningen för resor med sådan 
trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

Lagen definierar regional kollektivtrafik som trafik vilken utförs inom ett län eller 
region, eller om den sträcker sig över flera län eller regioner huvudsakligen 
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.

RKM ansvarar för den av samhället upphandlade och finansierade regionala 
kollektivtrafik för vilken allmän trafikplikt ska beslutas. Samtidigt öppnar lagen 
möjligheter för kommersiellt driven kollektivtrafik.

En väl fungerande kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas behov av transporter. 
Trafiken kan vara regional eller interregional. Den regionala trafiken omfattar 
relativt korta resor som till och från arbete, skola, offentlig och privat service men 
även till viss del för kultur- och fritidsändamål. Merparten av dessa resor görs 
inom orter eller mellan närliggande orter. Den interregionala kollektivtrafiken 
utgörs av längre resor t.ex. resor som görs i tjänsten och på fritiden och ska främst 
genomföras på kommersiella grunder. 

Programmet omfattar Jönköpings län liksom kommuncentra och högskoleorter i 
angränsande län eller regioner. 

Arbetet med det förnyade trafikförsörjningsprogrammet har under 2019 och 2020 
bedrivits i samråd med angränsande regioner samt regionens kommuner.

Informationsinsatser och i vissa fall samråd har genomförts riktade till 
branschföreträdare, statliga myndigheter liksom till företrädare för länets 
handikapporganisationer. Information med inbjudan att delta i öppna möten har 
skickats till trafikföretag i länet, näringslivs- och fackliga organisationer m.fl. 
Allmänhet, resenärer och föreningsliv har inbjudits att delta via Jönköpings 
Länstrafiks hemsida samt öppna möten. 

Under vintern/våren 2020 genomfördes också en remissbehandling av 
underlagsmaterialet till ett reviderat/omarbetat trafikförsörjningsprogram. I 
samband med detta genomfördes bland annat informations- och samrådsmöten på 
i samtliga kommuner inom regionen. Sammanlagt medverkade detta till XX 
inkomna remissvar vilka påverkat revideringen av programmet. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på att redovisa mål för 
regionens kollektivtrafik fram till år 2035 samt en utblick bort mot år 2050. 
Programmet har en tydligt strategisk inriktning med fokus på ett antal 
övergripande mål. Inför varje år arbetas en handlingsplan fram och de uppsatta 
målen följs löpande upp i anslutning till regionens budget- och bokslutsarbete. 
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Genomarbetningar/uppdateringar av trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 
2024 och 2028 vilket motsvarar en gång per mandatperiod.

I Sveriges Kommuner och Regioner (SKR:s) vägledning till utformande av 
regionala trafikförsörjningsprogram (publicerad i maj 2015) beskrivs ett antal 
viktiga frågor som är lämpliga att behandla i ett trafikförsörjningsprogram.

En strävan i arbetet med uppdatering och förnyelse av trafikförsörjnings-
programmet har varit att Region Jönköpings län ska kunna presentera en 
diskussion kring så många av dessa frågor som möjligt i programmet. 

En nulägesbeskrivning av länets nyckeldata rörande kollektivtrafiken återfinns i 
bilaga 1.
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3 Vision och värdegrund

Kollektivtrafiken i Jönköpings län styrs och påverkas av de visioner som fastställs 
av Regionen och andra samhällsorgan. Regionen bedriver sin verksamhet utifrån 
visionen:

För ett bra liv i en attraktiv region

Ett bra liv förutsätter bl.a. goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 
att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service som t ex sjukvård och 
kulturinrättningar ska nås med kollektivtrafik av så många regioninvånare som 
möjligt. En attraktiv region fordrar bl.a. en hög tillgänglighet till dessa funktioner. 

En väl fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för att möjliggöra en 
sådan situation för såväl enskilda människor som näringsliv. Det ska vara lätt att 
resa till och från olika resmål inom och utanför regionens gränser.

Med utgångspunkt från sitt uppdrag har en verksamhetsidé formulerats för 
regionens kollektivtrafik enligt följande:

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och 
bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, 
enkla och säkra resor

Med det naturliga resvalet menas att det ska vara ett naturligt förstahandsval att 
resa med tåg och buss då man behöver en motoriserad resa. Inför varje beslut att 
resa ska den kollektiva resan alltid vara ett klart och tydligt alternativ till andra 
reseformer. Naturligt också i den bemärkelsen att kollektivresan sparar på vår 
miljö. Beslutet om hur man ska resa kommer inte alltid att resultatera i att man 
väljer buss eller tåg, men det kollektiva resandet ska alltid ha en stark 
attraktionskraft för den enskilda människan. 

Omtanke handlar om människan. Omtanke genom att bedriva kollektivtrafik med 
god kvalitet som tillgodoser människors resebehov. Omtanke om 
levnadsförutsättningarna nu och i framtiden. Hänsyn till miljön och framtidens 
levnadsvillkor, om solidariteten med framtida generationer. 

Priset har betydelse för vilken resform man väljer. Kollektivtrafikresan är som 
regel alltid ekonomiskt fördelaktig men priset är inte alltid avgörande för att välja 
en kollektivresa framför en bilresa. Andra faktorer har också stor betydelse. 

Det ska vara enkelt att resa kollektivt, enkelt att förstå avgifts-, betal- och 
informationssystem, enkelt att stiga på och av på rätt plats, enkelt att byta mellan 
linjer och fordonsslag. Det ska även vara enkelt att planera och genomföra en resa 
bl.a. genom att kunna välja mellan många turer och därmed enkelt att göra miljö-
och klimatsmarta val. 
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Fungerande samspel mellan kollektivtrafiken och cykel- och motorfordon där 
kombinationer av dessa underlättas genom välutbyggd infrastruktur som 
bytespunkter med god standard är nödvändigt för att attrahera nya resenärsgrupper 
till kollektivtrafiken.

Upplevd trygghet samt verklig säkerhet från hot, våld eller andra oroselement är 
avgörande för att kunder ska välja kollektivtrafiken. En trygg och säker resa 
genom att fordonen är tekniskt säkra och framförs på ett professionellt sätt är ett 
annat sätt att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Att resan upplevs trygg är en 
individuell upplevelse som ställer krav på resans utformning i sin helhet.

Kollektivtrafik är ett strategiskt verktyg för att utveckla regionen enligt de 
visioner och ambitioner som fastslagits. 

3.1 Regional utvecklingsstrategi
Region Jönköpings län fastställde år 2019 den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) för Jönköpings län med målår 2035.

Av sexton stycken utpekade Agenda 2030-mål i RUS kan sju mål sägas ha 
koppling till kollektivtrafiken.

I handlingsplanen kopplad till målet ”En tillgänglig region” finns textstycken som 
behandlar områden som berör kollektivtrafiken.

Under kapitlet ”Samhällsbyggnad och tillgänglighet” beskrivs flera delområden 
som har samröre mellan RUS och kollektivtrafiken, några av dessa är:

 Infrastruktur och transportsystem
 Transportsystemets utformning
 Järnväg och tågtrafik
 Höghastighetståg

Citat ur handlingsplanen:

” Kollektivtrafik 
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt samhälle där 
alla invånare, oavsett ekonomisk förmåga har möjlighet att resa mellan studier, arbete 
och boende. Detta är en förutsättning för att invånare ska kunna ta del av kultur- och 
fritidsaktiviteter, service och omsorg. 

Även för besöksnäringen är ett välfungerande transportsystem av yttersta vikt för att 
lyckas locka turister till alla delar av länet. 
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Järnväg och tågtrafik 
För en förbättrad och hållbar tillgänglighet behöver såväl det nationella järnvägsnätet 
som den regionala spårtrafiken byggas ut, bland annat med nya stambanor för 
höghastighetståg. 

Utmaningarna på det befintliga järnvägsnätet handlar främst om att hela nätet inte är 
elektrifierat och att underhållet av järnvägen är eftersatt. 

Höghastighetståg 
Möjligheten till snabba resor över stora avstånd är central för länets utveckling både 
när det gäller resor och kompetens. För att öka den interregionala och långväga 
tillgängligheten är nya stambanor för höghastighetståg en nödvändighet. 

En höghastighetsbana via Jönköpings län skulle betyda en stor utvecklingspotential för 
länet. Dels möjliggör höghastighetsbanan snabba resor och att de funktionella 
arbetsmarknadsregionerna förstoras, men banan frigör också kapacitet i det befintliga 
järnvägsnätet, vilket gör att de kan förbättra förutsättningarna för godstransporterna 
vilket bland annat är en förutsättning för logistiknäringen. 

Tåget har även många andra fördelar gentemot flyget och kortade restider kopplar 
ihop länet med Stockholm, Göteborg och Malmö på ett nytt sätt, men också norra 
Europa som blir en naturlig del i en större funktionell region.” 

Länk till RUS
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3.2 Utblick 2050

3.2.1 Höghastighetsbana

Fokus efter 2035 kommer för Jönköpings län att vara på planerade system för 
höghastighetståg. Etableringen av höghastighetstågssystemet med nya tågstationer 
kommer att förändra den regionala kollektivtrafikens uppbyggnad på ett 
betydande sätt.

Behovet av att knyta samman de nya höghastighetsbanestationerna med det lokala 
och regionala trafiksystemet kommer att betyda genomgripande förändringar både 
för regionaltåg och busstrafiken. 

3.2.2 Autonoma fordon

Den tekniska utvecklingen går just nu i rasande tempo och förarlösa fordon i 
trafiksystemet är sannolikt en realitet efter 2035 både gällande kollektivtrafik och 
privata fordon. 

För kollektivtrafikens del ger detta nya möjligheter till ökad servicenivå då 
resurser kan läggas på ombordpersonal som kan ägna mer tid åt resenärerna.

3.2.3 Ökad interaktion kollektivtrafik-konsumtion-boende

Urbaniseringen skapar större integrerade kluster av verksamheter kring 
konsumtion och boende. I takt med den tekniska utvecklingen av exempelvis 
utsläppsfria fordon kommer det att vara möjligt att integrera 
kollektivtrafiksystemen med boende och platser för konsumtion och 
samhällsservice, vilket exempelvis innebär inomhushållplatser på köpcentra och 
sjukhus.

3.2.4 Digitalisering, robotisering, AI (Artificiell Intelligens), 
maskininlärning

Data är den ”nya oljan”, vilket kommer att innebära att det kommer att utvecklas 
många nya tjänster inom kollektivtrafiken. Vissa av dessa kommer sannolikt att ha 
likartade lösningar och funktioner som exempelvis Spotify och Netflix har för 
individen idag och kan ge nya tjänster för reseplanering och mobilitetstjänster och 
så kallade On Demand-tjänster. Det skapar förutsättningar för en mer 
individualiserad kollektivtrafik.

112



     

2019-12-13     

16

4 Kollektivtrafikens uppdrag 

4.1 Uppdraget

Regionens invånare väljer i många fall att pendla till arbete och studier på annan 
ort inom eller utanför länets gränser. Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska därför 
kunna erbjuda länets invånare goda kommunikationer till och från orter inom 
regionen men också till angränsande regioner. Trafikutbudet ska vara långsiktigt 
stabilt, förutsägbart, tryggt och pålitligt med korta restider och hög turtäthet. En 
bra kollektivtrafik ska medverka till att:

 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt 
fritid

 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra 
pendlingsmöjligheter

 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom 
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras

 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle 
 ge människor med funktionsnedsättningar god tillgänglighet i samhället
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa

I Kollektivtrafiklagen definieras begreppet ”Regional kollektivtrafik” som all 
kollektivtrafik inom regionen och trafik över länsgränserna som huvudsakligen 
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. 
Se figur på ”vardagsresande i förhållande till annat resande” i bilaga 1.

Regionens kollektivtrafik ska utformas för att motsvara det som riksdagen angivit 
som funktionellt trafikutbud och funktionellt resande. Med detta menas följande:

Funktionellt trafikutbud

 turutbud; ett utbud av turer som är tillräckligt stort för att attrahera daglig 
pendling,

 stoppfrekvens; uppehåll för av- och påstigande sker i kommunhuvudorter 
eller med ännu tätare intervall,

 taxe- och bokningsvillkor; normalt krävs inte förhandsbokning, olika 
typer av periodkort är vanligt förekommande, och

 fordonstyp; utformningen av fordon liksom service- och ombordkoncept 
är anpassade för vardagsresande.

4.2 Trender i samhället som påverkar behovet av kollektivtrafik

Megatrender är stora globala förändringar som sker övergripande i vårt samhälle 
globalt och som kommer påverka oss de kommande åren. I Boverkets vision för 
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Sverige år 2025 beskrivs några megatrender som påverkar behovet av 
kollektivtrafik:

Förändrat klimat med en förväntad global temperaturhöjning gör att åtgärder 
måste vidtas för att minska transportsektorns bidrag till utsläpp som i sin tur ger 
en negativ inverkan på klimatet.

Urbaniseringen som innebär att de större städerna fortsätter att växa 
befolkningsmässigt. En stor andel av Sveriges befolkning bor i de tre 
storstadsregionerna. Starka pendlingsstråk och utveckling av knutpunkter i 
stadsnära tätorter bidrar till regionförstoring som i sin tur stärker urbaniseringen.

Digitaliseringen ger stora möjligheter i samhällsutvecklingen så även inom 
kollektivtrafiken. Effektiv informationsöverföring till kunder ökar tillgängligheten 
och minskar tidsspillan i samband med resan. Möjligheter att arbeta under resan 
ger en större flexibilitet i var människor arbetar i förhållande till var de bor.

Trender på ett mer lokalt plan kan beskrivas enligt nedan:

De förstorade arbetsmarknadsregionerna i kombination med att traditionell 
industriproduktion i viss utsträckning ersatts med tjänsteproduktion och 
administrativa arbetsplatser knutna till de större orterna och städerna ger ett ökat 
resbehov som inte löses med cykel eller gång. 

Koncentrationen av handel och social service till ett färre antal orter driver på 
efterfrågan att kunna förflytta sig.

Större grupper av unga väntar med eller väljer bort att ta körkort vilket ger en 
efterfrågan på kollektivtrafik. 

Ett ökat antal personer som väljer att studera på annan ort än hemorten ger ett 
resmönster och efterfrågan på trafik i tidslägen som skiljer sig från den 
traditionella arbets- och skolpendlingen. 

Förändringar inom vård och omsorg med allt mer specialiserade vårdinrättningar 
gör att resandet inom regionen kan förväntas öka. 

Funktionellt resande

 ärende med resan; en majoritet av resorna avser regelbundna resor till 
arbete, skola, omsorg, inköp, service eller fritidsaktiviteter,

 reslängden; reslängden överstiger inte 100 km för merparten av 
resenärerna,

 restiden; överstiger inte en timme för merparten av resenärerna, och
 skillnader mellan hög- och lågtrafik; resandet kännetecknas av tydliga 

dygnsvariationer och av variationer mellan vardag och helg som speglar 

114



     

2019-12-13     

18

ett dagligt vardagsresande, däribland utpräglade skillnader i resandevolym 
mellan hög- och lågtrafik.

4.3 Gränslös regionöverskridande trafik

Regionens kollektivtrafik ska binda samman de befolkningstäta delarna med 
viktiga målpunkter. Det handlar om att skapa en bra kollektiv pendlingstrafik 
mellan regionens kommuncentra och övriga städer och större tätorter där pendling 
till arbete och utbildning är prioriterat. Invånarna i regionen ska ha en bra 
kollektivtrafik till och från Jönköping som genom att vara regionhuvudstad har en 
väl differentierad arbetsmarknad och ett stort utbud av högre utbildning. 

Landsbygd och mindre orter utanför det linjelagda utbudet ska samtidigt 
garanteras ett lägsta trafikutbud som möjliggör resor till samhällsservice och i viss 
utsträckning social verksamhet. 

På samma sätt som kollektivtrafiken ska sammanbinda kommuncentra och 
regioncentra inom regionen ska trafiken organiseras så att motsvarande 
trafikutbud skapas till grannkommuner i angränsande regioner och dess region- 
och högskolecentra. Detta förutsätter samverkan och avtal med angränsande 
regioners kollektivtrafikmyndigheter. Viktiga parametrar i denna samverkan är 
exempelvis trafikutbudet och samordning av biljett- och betalsystem.

4.3.1 Positionspapper för kollektivtrafik

Positionspapper för kollektivtrafik framtaget år 2019 på uppdrag av 
Regionsamverkan i Sydsverige (RSS) beskriver en målsättning med starkt 
reducerade restider företrädesvis med tågsystem som en målbild för år 2040.
I målbilden beskrivs effektiva resmöjligheter tidsmässigt mellan tillväxtmotorerna 
i de sex sydsvenska länen.

I dokumentet presenteras målbilden ur tre perspektiv, resenärens, trafikeringens 
och samhällets perspektiv.

Resenärens perspektiv

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och 
bekväma resor.

Restiderna i en gränsöverskridande storregional kollektivtrafik blir långa jämfört 
med dem i traditionell lokal och regional trafik. Det ställer krav på extrahög 
servicenivå såväl före, under som efter själva resan. En stabil och säker digital 
uppkoppling under hela resan är en grundförutsättning för att attrahera nya 
resenärsgrupper.
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Vad behöver göras?

 Samordna biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken i Sydsverige
 Förenkla och förbättra informationen till resenären både före, under och 

efter resan
 Enhetligare regelverk gentemot resenären

Trafikeringens perspektiv

Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och 
regionala kärnor samt stärka deras samspel med sitt omland.

Tågbanorna i Sydsverige utgör en viktig grundstruktur för resandet eftersom resor 
med tåg kan vara dubbelt så snabba jämfört med resor på väg. Sedan lång tid 
tillbaka knyter bland annat Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg samman våra 
regioner. Där järnväg saknas kan snabba så kallade Bus Rapid Transit (BRT)-
system (snabbussar med hög standard) utgöra ett komplement.

Vad behöver göras?

 Erbjuda snabbare och tätare resor mellan Sydsveriges tillväxtmotorer
 Erbjuda parallella trafiksystem med olika hastighet och uppehållsbilder
 Gör prissättningen av resorna oberoende av de administrativa gränserna 
 Minska resornas miljöpåverkan

Samhällets perspektiv

Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är betydligt 
kortare än med bil.

Kollektivtrafik och infrastruktur är beroende av varandra. Kollektivtrafiken är 
viktig där människor reser mest för att frigöra kapacitet på vägar och för att 
minska klimatavtrycket från varje enskild resenär. En god kollektivtrafik bidrar 
också till att utveckla såväl näringslivet som attraktionskraften för en ort. 
Kollektivtrafiken måste samtidigt vara effektiv ur flera aspekter.

Vad behöver göras?

 De uppställda restidsmålen för kollektivtrafiken i Sydsverige bör läggas 
till grund för utvecklingen av infrastrukturen

 Ta fram en gemensam lista för hur åtgärder ska prioriteras för att knyta 
samman tillväxtmotorerna i Sydsverige

 Investera i infrastruktur som gör det möjligt att bo, arbeta och studera i 
hela Sydsverige
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Positionspapper kollektivtrafik, bilaga 5

4.3.2 Funktionella områden

I funktionella områden har människor sin tillhörighet, arbete, sociala liv och sin 
övriga tillhörighet över en geografisk yta som inte stämmer med administrativa 
regioner. Dessa områden finns i många gränsbygder och styrs av kulturella och 
praktiska förhållanden. 
Områdena har olika behov av kollektivtrafik utifrån den lokala strukturen. 
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I dessa områden som kan beröras av flera kollektivtrafikmyndigheters beslut är 
det extra viktigt att kunna erbjuda tidtabellsinformation som ger en samlad bild av 
utbudet. Internetbaserade sökmotorer som omfattar flera regioners trafik är ett bra 
hjälpmedel för att få överblick över trafikutbudet i dessa områden. 
Även närtrafiken (som behandlas längre fram) är anpassad så att möjlighet finns 
att åka över regiongräns.

4.3.3 Arbetsmarknadsregioner och regional tillväxt 

Hög turtäthet och korta restider ger goda pendlingsmöjligheter och medverkar till 
att förstora arbetsmarknaden. Den enskilda individen ges bättre förutsättningar att 
söka arbete inom ett större geografiskt område med en rimlig pendlingstid. 
Näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent personal underlättas. 
Sammantaget medverkar detta till ökad tillväxt i samhället. En bra utbyggd 
kollektivtrafik är ett redskap för att bygga det långsiktigt hållbara samhället.

Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett antal studier genomförts 
för att klarlägga konsekvenserna av förbättrad tillgänglighet inom och mellan 
kommuner och regioner. Ett modernt transportsystem med kortare restid ger ökad 
tillväxt i berörda regionala ekonomier men även för landet som helhet. Studier har 
också visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan företag – 
har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45 
minuter. Förkortas avståndet inom detta intervall ökar antalet resor mycket 
kraftigare än vid förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter. Dessa tidsavstånd 
avser själva resan och inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid 
tågresande.1 

Detta understryker såväl vikten av en utbyggd kollektivtrafik som behovet av att 
åstadkomma tydliga restidsförkortningar med ett ”hela resan-perspektiv” med 
strävan att angränsande kommuncentra kan nås med mindre än 45 minuters restid.
(Se bilaga 2)

4.4 Allmän trafikplikt

All kollektivtrafik som upphandlas av RKM och delfinansieras med skattemedel 
ska föregås av beslut om Allmän trafikplikt. Detsamma kan också gälla större 
förändringar som inte ryms inom gällande avtal. Beslut om Allmän trafikplikt ska 
kunna härledas ur det Regionala trafikförsörjningsprogrammet med motiveringar 
om t ex omfattningen av trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra 
fordonskrav och kan överklagas till förvaltningsdomstol. Beslut om Allmän 
trafikplikt ska fattas i god tid före upphandling men behöver inte fastställa val av 

1 Fritt översatt från JIBS Working Paper Series No 2004-1 ”Europakorridoren - …” av Börje 
Johansson m.fl.
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trafikslag, det vill säga buss, bil och/eller spårbunden trafik. Ett sådant beslut bör 
inte ligga ”vilande” utan trafiken ska komma till stånd snarast möjligt. Om tänkt 
trafik inte kommer att förverkligas bör beslutet upphävas genom nytt beslut.

Annonsering angående avsikt att ingå trafikavtal ska göras ett år före det att 
förfrågnings-underlag sänds ut. Mellan förhandsannonseringen och den slutliga 
upphandlingen ska Samråd inför upphandling (SIU) genomföras. SIU ska bl.a. ge 
svar på frågan om trafikföretagen har intresse av att driva trafiken kommersiellt. 
Efter SIU rekommenderas att beslut om Allmän trafikplikt fattas, dock senast före 
tilldelningsbeslut meddelas. Det anses tillräckligt med SIU för information till 
trafikföretagen och att särskilt möte/info som efterfrågar intresse att driva 
kommersiell trafik inte fordras.

Vid länsgränsöverskridande trafik kan en kollektivtrafikmyndighet besluta om 
Allmän trafikplikt dock efter att en dokumenterad överenskommelse fattats 
mellan berörda myndigheter genom protokoll, avtal eller dylikt.

Beslut om Allmän trafikplikt ska delges av RKM enligt 16§ första stycket och 17§ 
första stycket delgivningslagen (SFS 1970:428). RKM:s beslut om allmän 
trafikplikt får överklagas av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller 
avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. RKM-
beslut i enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid eventuell överklagan till kammarrätt krävs 
prövningstillstånd. 

Huvuddelen av de upphandlade trafikavtalen har följande löptider och omfattas av 
allmän trafikplikt:

- Stadstrafiken Jönköping 2031
- Regionbussar2 2029
- Krösatåg 2033
- Serviceresor 2022, 2024
- Östgötapendeln 2025
- Västtåg 2024 (2027)

Utöver redovisade avtalslängder finns i vissa fall så kallad optionsrätt i avtalen 
som möjliggör en förlängning av gällande avtal.

4.5 Kommersiell trafik

De allmänna kraven på regionens kollektivtrafik som beskrivs ovan kan 
garanteras enbart genom den av samhället upphandlade trafiken. Den 

2 Inkluderar stadstrafiken i Nässjö, Värnamo och Tranås.
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kommersiellt drivna kollektivtrafiken har att bestämma över sin egen inriktning, 
omfattning och utformning av trafiken. 

Intressenter som avser att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska 
anmäla detta till RKM och till Samtrafiken i Sverige AB senast 21 dagar före 
trafikstart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:2. Samma 
tidsrymd gäller för anmälan om trafiks upphörande. 
Det är dock RKM:s önskan att även kommersiellt driven trafik strävar efter 
motsvarande uthållighet och stabilitet i trafiken, hög anpassning till människors 
olika behov, miljöanpassning av fordon och val av drivmedel.

Vid överläggningar med branschföreträdare och enskilda trafikföretag har det inte 
framkommit något intresse att starta och köra kollektivtrafik på kommersiella 
grunder i regionen i större utsträckning än när detta skrivs år 2020. Det får RKM 
att i ett kortare perspektiv, 3 – 5 år, utgå ifrån att nuvarande omfattning av denna 
trafik förblir i stort oförändrad. RKM är emellertid positiv till kommersiella 
initiativ. Det finns exempel på visst biljettsamarbete med den kommersiella 
trafiken för att förenkla för daglig pendling.

En god dialog mellan RKM och branschen är angelägen. RKM avser medverka 
till att det sker kontinuerligt. 

RKM ska tillse att initiativ för utbyggd kommersiell kollektivtrafik erhåller 
tillgänglighet till de kollektivtrafikanläggningar (angöringspunkter) som önskas 
samt att tekniska informationssystem i möjligaste mån inkluderar denna typ av 
trafik. 

Kommersiell trafik, se bilaga 4 

4.6 Miljö och hållbart samhälle

Transportsektorn är en viktig aktör i arbetet med att skapa det hållbara samhället. 
Sektorn svarar för en betydande andel av klimatpåverkande gaser och orsakar 
också miljöproblem som avgaser och buller. 

Transportsystemen är också utrymmeskrävande vilket är en utmaning i de 
växande städerna. Antalet dödade och skadade i trafiken kan också reduceras 
genom ett ökat resande i kollektivtrafiken som generellt är mycket säker oavsett 
trafikslag. 

En väl utformad kollektivtrafik bidrar aktivt till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Genom en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik med attraktivt 
turutbud finns en bra förutsättning för ökad andel resenärer som väljer 
kollektivtrafiken framför den egna bilen.
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Val av fordonstyp, motorteknik och drivmedel är också avgörande för en minskad 
miljöpåverkan.

En väl utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik bidrar aktivt till en samhälls-
utveckling i linje med det globala samhällets ansträngningar för att komma till 
rätta med ovan nämnda problem.
 
Krav ställs på kollektivtrafikens utformning att genom ett attraktivt turutbud som 
är energisnålt och samtidigt drivs med förnybara drivmedel öka andelen resenärer 
som väljer kollektivtrafiken framför bilen. Det innebär att framtidens fordonsflotta 
inom tågtrafiken ska anpassas till att kunna köras på förnybara drivmedel där 
eldrift inte är ett alternativ.

Valet av fordon ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på antalet resande 
för god energieffektivitet och därmed minskad negativ miljöpåverkan. Även valet 
av drivmedel till fordonsflottan ska göras med hänsyn till energieffektivitet och 
miljöpåverkan.

4.6.1 Myndighetens interna miljöarbete

Jönköpings Länstrafik är en del i Region Jönköpings läns certifikat i 
ledningssystem för miljö enligt ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är 
att styra mot minskad miljöpåverkan från organisationen och dess aktiviteter. 

I trafikupphandlingar styr Jönköpings Länstrafik riktningen för miljöpåverkan 
genom successivt ökade miljökrav vid varje upphandlingstillfälle. Exempel på 
krav är utfasning av fossila drivmedel och minskad energianvändning samt låga 
nivåer av avgaser och buller. 

Utfasningen av fossila drivmedel sker i snabb takt medan ökad energieffektivitet 
och minskat buller är en stor utmaning. Genom införande eldrivna fordon finns 
potential för att minska både energianvändning och buller.

Det är inte bara den utförda trafiken som har påverkan på miljön. Trafikföretagens 
övriga verksamhets miljöpåverkan kravställs genom ett aktivt miljöarbete hos 
Trafikföretaget. Miljöarbetet ska leda till ständiga förbättringar. Därför ställs krav 
på miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001, EMAS eller 
motsvarande och som är certifierat av oberoende tredje part ackrediterat för 
certifieringar enligt ovan nämnda standarder.

Intressenter som påverkar myndigheten avseende krav och/eller måluppfyllnad är 
bland andra:

 Regional utvecklingsstrategi (RUS). Innehåller mål för en minskad 
miljöpåverkan från kollektivtrafiken.
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 Region Jönköpings läns Program för hållbar utveckling 2017-2020. 
Innehåller mål för att öka andelen förnybara energislag. Ett uppdaterat 
program för åren 2021-2024 är under framtagande. 

 Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik via Branschgemensamt 
miljöprogram. Innehåller mål avseende klimatpåverkande gaser och 
energianvändning, luftkvalitet och buller. I tillhörande Miljökravbilaga 
2018 finns miljökrav som är kopplade till miljöprogrammet och är tänkt 
att användas vid trafikupphandlingar för bl.a. busstrafik.

4.7 Jämställdhet/social hållbarhet

Människors resande varierar mycket beroende på kön, bostadsort och yrkesval. 
Särskilt markant är att kvinnor oftare reser kortare sträckor och mer kollektivt än 
män. Detta riskerar att begränsa arbetsmarknaden för kvinnorna och även deras 
karriärmöjligheter genom att arbetsmarknaden krymper geografiskt. Att kunna 
resa bekvämt, ofta och med en låg tidsinsats medverkar till mer jämställda 
levnadsförhållanden mellan män och kvinnor. 

Enskilda människors val av yrke och boendeort utökas genom en tillförlitlig 
kollektivtrafik och medverkar därmed till att utjämna de regionala 
utvecklingsmöjligheterna. 

Barn, ungdomar och låginkomsttagare är andra grupper för vilka en bra 
kollektivtrafik är särskilt viktig. För dessa är prisvärdhet och tillgänglig 
information speciellt angelägna.

Den sociala hållbarhetsdimensionen kan beskrivas som ofta överskuggad av de 
ekonomiska och ekologiska dimensionerna, men har på senare år börjat 
uppmärksammas allt mer i forskning och planering. Intresset för social hållbarhet 
i planering av kollektivtrafik kan sägas ha ökat under det senaste decenniet.

Transporter och kollektivtrafik är avgörande komponenter för människors 
möjligheter att kunna tillskansa sig sina medborgerliga rättigheter och därmed 
viktiga redskap i arbetet mot en socialt hållbar utveckling.
 
Generellt tenderar kollektivtrafik att ses som någonting godartat och 
samhällsnyttigt men den kan även vara en bärare av negativa effekter, såsom 
barriärer, samt bidra till samhällets ökade mobilitetsklyftor, beroende på hur den 
planeras och anpassas. Faktorer som kön, etnicitet, social klass, sexualitet och 
fysiska förmågor kan ge upphov till begränsad mobilitet, vilket kan vara en grund 
till ojämlikhet. 
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Ojämlikheter inom transportsystemet kan resultera transportrelaterat socialt 
utanförskap, vilket innebär att vissa människor hindras från att delta i det 
ekonomiska, sociala och politiska livet när det önskas och krävs.
 
På olika nivåer i samhället, inte minst inom kommuner och regioner, har det skett 
ett arbete under det senaste decenniet för att fånga in vad som menas med social 
hållbarhet eller nytta och hur det ska kunna mätas. Kunskap har sökts om hur 
sociala nyttor ska kunna kvantifieras och integreras i olika kalkyler bland annat 
rörande kollektivtrafiksatsningar. 

Forskarna Honkaniemi, Wimark, Juarez, Lagerqvist och Rostila redovisar genom 
en litteraturstudie3  att det inom forskningen inte finns någon ömsesidig förståelse 
över hur social hållbarhet ska definieras eller mätas. Studierna åberopar 
exempelvis olika teorier i sina diskussioner av social hållbarhet. Teorier om 
socialt kapital, social exkludering, boendesegregation och/eller social 
jämlikhet/rättvisa används omväxlande i arbetena. 

De flesta av de genomgångna studierna kan kategoriseras i sex kategorier med 
avseende på hur sambandet mellan kollektivtrafik och sociala faktorer hänger 
samman. Dessa samband kan leda både till positiva och negativa effekter:  

1. Geografiska avstånd mellan arbetsplatser och boende leder till 
exkludering, så kallad rumslig felmatchning. 

2. Den byggda miljön skapar fysiska hinder för invånarna att använda 
kollektivtrafiken, exempelvis för rörelsehindrade personer.

3. Ekonomi och inkomstskillnader skapar barriärer för invånare att använda 
kollektivtrafiken, exempelvis för låginkomsttagare.

4. Upplevd rädsla och trygghet leder till att vissa grupper använder 
kollektivtrafiken mindre, exempelvis kvinnor. 

5. Sociala kontakter och möten i kollektivtrafiken underlättar social 
sammanhållning.

6. Kollektivtrafik leder till en förbättrad hälsa, exempelvis genom minskade 
utsläpp.

3 Social hållbarhet i kollektivtrafiken, 2017
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4.8 FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning

Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som 
personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan 
finns. Den fokuserar på ickediskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och 
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor. 
För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande 
kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt reseerbjudande ofta en förutsättning för 
att kunna resa till/från arbete och studier liksom för besök hos vänner, 
samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets 
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse.

4.9 FN:s barnkonvention

I FN:s Barnkonvention stadgas barns rättigheter. Barnkonventionen blev svensk 
lag år 2020. Av denna framgår bl.a. att

 ett barn är varje människa under 18 år,
 alla barn har samma rättigheter och värde inget barn får diskrimineras,
 varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad,

 varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, samt
 barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Regionen har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen. Barn och ungdomar är en 
stor resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens tekniska utformning och 
bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt angeläget att barnet som resenär får 
särskild uppmärksamhet och att deras intressen tillvaratas. En bra tillgänglighet 
för barn i kollektivtrafiken kommer även andra resenärer till nytta.

5 Tre olika perspektiv på kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska utvecklas utifrån tre perspektiv:
 resenären 
 trafikeringen 
 samhällets perspektiv
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5.1 Resenärens perspektiv

5.1.1 Resande, beteende, individanpassad service

Trafikerbjudandet till regionens invånare ska utvecklas med hög turtäthet och kort 
restid. För att bryta vanemönster och locka nya resanden behöver beteende-
påverkande aktiviteter riktas till både enskilda och arbetsgivare. Sådana insatser 
torde vara en förutsättning för att nå målet för resandeökningen fram till 2035.

Barn och ungdomar är en stor och viktig resenärsgrupp. Barnperspektivet behöver 
stärkas i planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken.

Trygghet är ett nyckelord för resenären före, under och efter resan. Särskilt utsatta 
för otrygghetskänslor är kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn enligt en 
rapport som framtagits av organisationen Tryggare Sverige. Otrygghet kan leda 
till att man väljer bort kollektivtrafikresandet. Otrygghet kan även gälla de miljöer 
som resenären vistas i som t.ex. vägen till och vid hållplatser, stationer och olika 
typer av fordon. Säkerhet och trygghet avser även förarnas kunnande i trafiken 
och förståelse för resenärerna. Även personalens uppträdande har betydelse för att 
resenären ska känna sig säker och trygg. Därför behövs trygghetsskapande 
åtgärder inom verksamheten.

Med utgångspunkt från tidigare redovisad verksamhetsidé att regionens 
kollektivtrafik ska ”bedrivas med omtanke om resenärerna samt erbjuda prisvärda, 
enkla och säkra resor” gäller följande framgångsfaktorer i relationen till 
medborgare/kund:

 enkelt
 pålitligt
 säkert
 prisvärt

Starkt fokus ska riktas mot dessa framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet. Andra 
viktiga framgångsfaktorer är frekvent och regelbunden dialog med länets 
kommuner och angränsande län. Det är dessutom angeläget att framhålla följande:

 Hög kundnöjdhet – säkras genom kontinuerliga kundundersökningar. 

 Bra tillgänglighet – ska prägla verksamheten genom anpassning av 
fordon, hållplatser, bytespunkter, anläggning av pendlarparkeringar och 
utveckling av informationssystem för att underlätta kollektivt resande.

 Snabbt och bekvämt – trafiken byggs i starka stråk mellan 
befolkningstäta orter inom regionen respektive till angränsande regioner. 
Uppgiften är att skapa linjer med korta restider och hög turtäthet som 
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sammanbinder kommun- och regioncentra med varandra. Restiden bör 
aldrig överstiga1,5 gånger bilens. Lägre kvot eftersträvas vid längre resor.

 Gränslöst – att trafiken planeras kommun- och 
regiongränsöverskridande. Kommuncentra liksom region- och/eller 
högskolecentra i angränsande regioner har samma dignitet som 
motsvarande trafik inom regionen. Regionen har en positiv inställning till 
önskemål om ökad gränsöverskridande trafik från andra RKM om 
kriterierna ovan gäller.

Ovan listade strategier med fokus på resenären resulterar i att länet kan knytas 
samman i förstorade arbetsmarknadsregioner.

Nedan redovisas exempel på åtgärder som RKM avser att utveckla i kommande 
fleråriga handlingsplaner för att genomföras successivt under programperioden.

 Översyn av linjesträckning med syfte att korta restiderna och öka 
turutbudet i huvudstråken.

 Studera lämplig lokalisering och anläggning av pendlarparkeringar för bil 
och cykel.

 Uppsökande verksamhet hos större arbetsgivare i syfte att stimulera dem 
att ge personalerbjudande om subventionerade periodkort.

 Utveckla former och metoder för beteendepåverkande aktiviteter riktat 
mot allmänheten. 

 Utveckla dialogen om trafikens kvalitet och utveckling med resenärerna, 
t.ex. via sociala medier.

 Initiera och medverka till att trygghetsskapande åtgärder förstärks inom 
kollektivtrafikmiljön utifrån ett hela resan-perspektiv. Detta sker i nära 
samverkan med regionens kommuner.

 Utveckla formerna för dialog med barn och ungdomar samt genomföra 
återkommande barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken. Detta 
sker i samverkan med operatörerna och regionens kommuner.

 Ge all personal inom RKM kunskap om FNs barnkonvention och 
stimulera operatörerna till motsvarande insatser syftande till att skapa ett 
bra bemötande av barn och ungdomar i trafiken.
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5.2 Samhällets perspektiv

5.2.1 Regional tillväxt

Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse för ökad tillväxt 
och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för att vidga 
arbetsmarknadsregionerna och få en ökad diversitet på arbetsmarknaden. 

Region Jönköpings län har en viktig roll i att beakta transportsystemets hållbarhet 
i samklang med den regionala utvecklingen. Regionens pendlingsmönster nu och i 
framtiden är centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk, men även 
en långsiktigt hållbar ortstruktur med utgångspunkt i offentlig och kommersiell 
service. 

Regional produktion av biodrivmedel som finner avsättning inom regionen är ett 
exempel på hur det skapas regional tillväxt.

5.2.2 Samhällsplanering

Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och hur 
samhällets fysiska planering utformas. Det är av största betydelse hur 
kommunernas översiktsplaner, regionens utvecklingsstrategi och den statliga och 
regionala samt kommunala planeringen främst av infrastruktur formas för 
kollektivtrafikens möjligheter att lyckas.

Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som 
utgår ifrån ett tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir 
strukturbildande för samhällsutvecklingen. Med detta menas att trafiken och den 
tillhörande infrastrukturen är mer styrande för människors dagliga livsval; på 
vilket sätt man reser till arbete och studieort, var man väljer att bosätta sig m m.

Kollektivtrafiken är starkt beroende av att alla delar av en resa fungerar för att 
upplevas som ett tryggt och attraktivt alternativ. En samlad och medveten 
bebyggelseplanering med rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk är en 
förutsättning för att få ett effektivare resursutnyttjande och möjliggöra en mer 
attraktiv kollektivtrafik. 

Ur trafikförsörjningssynpunkt har Jönköpings län, trots en hög andel 
landsbygdsbefolkning, en förhållandevis samlad struktur (se bilaga X som 
beskriver nåbarhet till kollektivtrafik). Detta möjliggör trafikförsörjning av ett 
antal trafikstråk som möjliggör god tillgång på kollektivtrafik för flertalet 
medborgare.
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5.2.3 Regional och kommunal planering

Trafikfrågorna integreras i samhällsplaneringen – detta avser både kommunalt 
som regionalt. Kollektivtrafiken ges en framskjuten roll i såväl kommunala 
översiktsplaner som i den regionala utvecklingsstrategin.

En tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken måste stödjas av den 
kommunala bostads- och trafikplaneringen och bebyggelseutvecklingen liksom ge 
möjlighet till förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Verksamheter av stort publikt 
intresse såsom köpcentra och idrottsanläggningar bör planeras i områden som kan 
trafikförsörjas på ett för kollektivtrafiken gynnsamt sätt.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar mark- och 
vattenanvändning. 

Regionens interna planering vad gäller utformning och placering av verksamheter 
måste ta stor hänsyn till de behov resenärerna med kollektivtrafiken har vad gäller 
attraktiv åtkomst till verksamheterna. 

Jönköpings län har en stor landsbygd med en tydlig urbanisering till städerna.
De mindre tätorterna kring kommunhuvudorterna har ofta en negativ 
befolkningsutveckling vilket gör att orter som inte ligger i ett trafikstråk kan ha 
dåliga förutsättningar för att kunna erhålla en högfrekvent kollektivtrafik. Linjer i 
dessa områden har i regel en hög skattesubventionsgrad.
 
Bilen kommer till följd av ovan beskrivna förutsättningar att även i framtiden ha 
en roll som en del av ett effektivt resande vilket i sin tur gör att fler anläggningar 
som pendlingsparkeringar i anslutning till starka kollektivtrafikstråk kommer att 
behöva etableras och byggas ut.

5.2.4 Infrastruktur och roller

Infrastrukturen avgör i hög grad möjligheterna till effektiva transporter, inte minst 
för kollektivtrafik med buss och tåg. Den regionala infrastrukturen formas av 
Region Jönköpings län och Trafikverket. Prioriteringar görs av Region 
Jönköpings län i den regionala transportplanen i samspel med Trafikverket och 
den nationella transportplanen. 

Tydliga kollektivtrafikstråk ger en tydlig prioritetsordning mellan de satsningar 
som föreslås. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och 
analyseras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och 
tillgänglighetskrav samt möjlighet till utveckling. 

Viktiga målpunkter är bl.a. resecentra, kommuncentra, stora arbetsplatsområden, 
högskolor/universitet och gymnasieskolor, kulturutbud, sjukhusen i Jönköping, 
Eksjö och Värnamo samt stora köp- och evenemangcentra. I dessa regionalt 
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viktiga målpunkter förutsätts att den fysiska planeringen prioriterar en effektiv 
omstigning mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik.

 Då transporter är en grundläggande förutsättning för samhällsutveckling 
bör Region Jönköpings län i ökad omfattning beakta och bevaka 
kollektivtrafikens behov i samband med upprättande av den Regionala 
utvecklingsstrategin och Regionala transportplanen.  

 Region Jönköpings län bör prioritera fysiska åtgärder för att underlätta för 
resenärer med kollektivtrafiken att komma till regionens verksamheter på 
ett snabbt och bekvämt sätt.

 Trafikverket föreslås verka för att kollektivtrafiken prioriteras i den 
statliga infrastrukturplaneringen med hänsyn till Regional 
utvecklingsstrategi, Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt Regional 
transportplan.

 Trafikverket och kommunerna föreslås öka sina insatser för att förbättra 
kollektivtrafikens framkomlighet på gator, vägar och järnväg.

 Kommunerna föreslås uppmärksamma, prioritera och planera för 
kollektivtrafikens behov i den fysiska planeringen. 

 Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla 
och underhålla goda bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att 
prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i samverkan med Jönköpings 
Länstrafik och Trafikverket i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.

 Kommunerna föreslås utforma trafik- och parkeringsplaner som stöder 
utvecklingen av den lokala och regionala kollektivtrafiken. 

5.3 Trafikeringens perspektiv

5.3.1 Principer för trafikeringsupplägg

Kollektivtrafiken utgör ett system med ett antal nivåer och trafikeringsprinciper. 
De olika nivåerna ska fungera som en del av en resa med strävan mot ett 
sammanlänkat trafiksystem med ett ”hela resan-perspektiv”. 

För att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar koncentreras satsningarna främst 
till ett antal stråk med hög standard vad avser trafikutbud och tillgänglighet. 
Genom att styra resurser till de starka stråken, ges flertalet av regionens invånare 
en god kollektivtrafikförsörjning med hög beläggning vilket i sin tur medverkar 
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till ett långsiktigt hållbart samhälle. ”Bäst för flest” är ett bra sätt att formulera 
målsättningen.

Det råder stor enighet mellan kommunerna och Region Jönköpings län om att i de 
starka stråken prioritera hög turtäthet, korta restider samt resor över länsgräns.

Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt och kan sägas vara 
en väsentlig faktor för att dels erhålla förstorade arbetsmarknadsregioner och ökad 
benägenhet att välja kollektivtrafik framför den egna bilen.

Då snabbhet i trafiken kräver färre stopp samt så gena resvägar det är möjligt 
kommer detta i vissa fall att drabba vissa mindre orter som befinner sig utanför 
stråken med mycket stark trafik. För vissa resenärer boende utmed linjer som får 
ett reducerat antal hållplatser kan närtrafik vara en lösning. Arbets- och 
skolpendling avses dock inte att klaras med närtrafikens utbud.

De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet bör inspireras av principerna 
för tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med frekventa, regelbundna avgångar och ett  
antal högklassiga hållplatser på strategiska platser. 

Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet förutsätter den regionala 
stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och väl utformade 
omstigningspunkter. 

Anslutande lokaltrafik samt i viss mån anropsstyrd trafik (oftast närtrafik), vilken 
är lämplig som yttäckande komplement i svårförsörjda områdena, fungerar som 
uppsamling mot de starkt trafikerade stråken. 

5.3.2 Nivåindelning 

Regionens kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och 
förutsägbart reseutbud med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska 
medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner 
samt ge flertalet invånare, inklusive personer med funktionsnedsättning, god 
tillgång till kollektivtrafik.

Regionens kollektivtrafik utgörs av allmän kollektivtrafik såsom tågtrafik, 
regionbussar och stadstrafik. Serviceresor består av färdtjänst, sjukresor och 
närtrafik där närtrafiken utgör ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Prissystemen mellan de olika trafikslagen skiljer sig åt. För den allmänna 
kollektivtrafiken finns ett gemensamt prissystem för hela verksamheten. 

Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta fördel är hög 
passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan upplevs bekvämare av den 
resande. 60 procent av regionens invånare bor inom 2 km-radie till en 
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järnvägsstation/hållplats. Tåget har en högre kilometerkostnad vilket medför 
behov av en högre beläggning. Bussen är i motsats till tåget flexiblare, billigare 
och kan komma närmare resmålet. Bussen har normalt sett en lägre 
medelhastighet och passagerarkapacitet samt konkurrerar om utrymmet med övrig 
vägtrafik.

Nivå 1, storregionala stråk

Denna nivå är resandestark och passerar regiongräns. Strävan är att åstadkomma 
likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande region som inom 
den egna regionen. Tågtrafiken dominerar dessa stråk och kompletteras eller 
ersätts i vissa fall med busstrafik. Stråken utgör ryggraden i kollektivtrafik-
systemet med trafik till angränsande regioner. Trafikeringen ska tillgodose en god 
eller mycket god kvalitet av utbud och turer. Genom de storregionala stråken ges 
regionens invånare kontakt med södra och västra stambanorna samt de regionala 
tåg- och bussystemen i angränsande regioner.

Nivå 2, regionala stråk

Stomnät med regionbussar och regionaltåg som binder samman regionens större 
tätorter och städer med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionbussar 
kompletterar eller ersätter i vissa fall tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas 
eller för att nå önskad turtäthet.

I detta system prioriteras effektivitet och korta restider vilket får till följd att 
regiontågen stannar vid ett begränsat antal stationer samt att regionbussarna 
företrädelsevis stannar utmed huvudstråket. Detta förutsätter goda 
bytesmöjligheter och pendlingsparkeringar för bil och cykel i direkt anslutning till 
bytespunkterna. Grundprincipen för trafikeringen är att flertalet invånare 
tillförsäkras en kollektivtrafik med mycket god kvalitet och stort utbud.

Nivå 3, stadstrafik

Stadstrafiken i Jönköping binder samman det befolkningstäta Jönköpingsområdet 
med hög turtäthet och tillgänglighet. En fortsatt stark utveckling av denna är 
avgörande för att kommunen ska kunna hantera den planerade 
befolkningstillväxten. Turtäthet, korta restider och komfort är avgörande för 
trafikeringen särskilt när det gäller arbets- och studiependling. Utvecklingen av 
trafiken förutsätter ett mycket nära samarbete med Jönköpings kommun särskilt 
när det gäller infrastrukturella åtgärder som kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för.

Ett antal av regionens kommuner efterfrågar gemensamma utvecklingsinsatser för 
lokal stads-/tätortstrafik också utanför Jönköping. 
En stads storlek och utformning med exempelvis barriäreffekter som järnvägar, 
vattendrag samt nivåskillnader kan ha stor betydelse för efterfrågan på 

131



     

2019-12-13     

35

kollektivtrafik. Även verksamheter som stora arbetsplatser är viktiga parametrar 
för att ha underlag för en stadstrafik.  
Stadstrafiken utformas för att underlätta omstigning till de regionala och 
storregionala systemen genom att sammanstråla vid centrala noder och stråk.

RKM stödjer de kommuner som vill utreda och utveckla sådan trafik. Stadstrafik 
körs när detta skrivs i Nässjö, Värnamo och Tranås. 

Nivå 4, närtrafik

Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov av en grundläggande 
service av kollektivtrafik i regionens glesare befolkade delar, mindre orter och 
landsbygd. 
Huvuduppgiften är att erbjuda resor till kommuncentra alternativt närmaste större 
ort för serviceändamål. En funktion som matartrafik till det ordinarie utbudet av 
tåg- och busstrafik är också till viss del en uppgift för närtrafiken. 

Närtrafik avser inte att lösa resor till och från arbete och skola vilket innebär att 
möjligheten att åka är begränsad till ett visst antal resor per vecka samt att det 
finns definierade tidsfönster där det är möjligt att beställa en resa.

Genom att närtrafiken inte är öppen för allmänheten, regelverket kräver när detta 
skrivs att man är skriven på adressen man vill åka till/från, ingår inte närtrafiken i 
den allmänna kollektivtrafiken.

Närtrafiken är samordnad med färdtjänst och sjukresor och är anropsstyrd.
Trafikeringen utförs i princip alltid som anropsstyrd trafik.
Närtrafikens utveckling följs kontinuerligt upp för att se om verksamheten kan 
utvecklas vidare med bibehållen kostnadskontroll. Exempelvis kan närtrafiken i 
framtiden komma att spela en roll för att komplettera kollektivtrafikutbudet i de 
områden som i dag saknar kvälls- och helgtrafik.
 
Med attraktiva bytespunkter, pendlingsparkeringar och samåkningsplatser får ur 
kollektivtrafiksynpunkt svårförsörjda och bilberoende delar av regionen tillgång 
till kollektivtrafiken. 

5.3.3 Särskilda persontransporter

Verksamheten Serviceresor erbjuder resor som färdtjänst, riksfärdtjänst och 
sjukresor samt ovan beskrivna närtrafik. 

Genom satsning på ökad tillgänglighet och anpassning för funktionsvarierade 
kunder kan den allmänna kollektivtrafiken idag erbjudas kunder som tidigare var 
hänvisade till färdtjänst. Denna utveckling ska fortgå med målet att långsiktigt 
minska behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst.
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Färdtjänstberättigad har rätt till obegränsat antal resor inom färdtjänstområdet på 
de tider som anges inom regelverket under veckans alla dagar. Färdtjänstresa kan 
ske inom den egna kommunen men även mellan länets alla kommuner samt till 
områden, med begränsat avstånd, även in i angränsande län. För resor utanför 
länet därutöver gäller riksfärdtjänst. För färdtjänstresa uttas en egenavgift 
motsvarande kontantpriset i Länstrafikens gällande prislista (lägst en zon).  Vid 
resa utanför länsgränsen tillkommer utöver aktuellt zonpris en extraavgift 
motsvarande priset 2,0 gånger för första zon.  

Mycket tyder på att framtidens färdtjänstkunder kommer att göra fler resor per 
person än dagens kunder, till stor del beroende på att allt fler lever relativt längre 
och är relativt friskare, men också på grund av att framtidens äldre befolkning kan 
förväntas ta med sig större resvanor in i ålderdomen och därmed kan den 
förväntade ökningen bli ännu större. Med anledning av detta är det av ännu större 
vikt att åtgärder och uppfyllande av funktionskrav sker så att tillgänglighet och 
användbarheten ökar i den allmänna kollektivtrafiken.

5.3.4 Samordning med kommunalt upphandlad trafik

Kommunerna uppmanas att konsultera Jönköpings Länstrafik i vilka resurser som 
redan existerar i linjenätet och som kan utnyttjas för skolskjutsresor. Så sker redan 
i stor utsträckning vad gäller gymnasieelevernas resor medan 
högstadieungdomarna ofta skjutsas i trafik upphandlad av kommunerna själva.

Denna typ av samordning kan bidra till att linjetrafik kan upprätthållas i områden 
som annars riskerar att förlora den fasta linjetrafiken samtidigt som suboptimering 
av samhällsresurser kan undvikas genom att reducera parallellgående trafik.

5.3.5 Utbud

Turutbudet i den allmänna kollektivtrafiken varierar med hänvisning till ortens 
storlek, målpunkter etc. med utgångspunkt från resandeunderlag (faktisk pendling, 
inte enbart med kollektivtrafiken) och förväntat resande. 

Nedan angivna antal dubbelturer är att betrakta som riktvärden för trafiken 2035. 
Hänsyn tas till restid då detta i hög grad påverkar pendlingsbenägenheten. Då 
pendlings-benägenheten dramatiskt sjunker om restiden överstiger 45-60 minuter 
beroende på sträckans längd måste hänsyn tas till resandeunderlag för de fall 
reserelationen ligger mellan två angränsande kommunhuvudorter. I dessa fall är 
målsättningen 12-16 dubbelturer.

Relation Turutbud/vardag
Kommunhuvudort-angränsande kommunhuvudort med längst 60 min 
kollektivtrafikpendling: 24 dubbelturer
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Kommunhuvudort-regionhuvudort alternativt angränsande högskoleort eller 
regionhuvudort: 12-16 dubbelturer

Kommunhuvudort-angränsande ort med mer än 2500 invånare alternativt 
funktionellt område: 24 dubbelturer

Kommunhuvudort-angränsande ort med 1000-2500 invånare: 
12-16 dubbelturer

För stadstrafiken i Jönköping gäller ett varierat men högt turutbud. För övrig 
stadstrafik fastställs turtätheten i särskild ordning.

En koncentration av turutbud sker i tidslägen som överensstämmer med de mest 
frekventa tiderna för arbete och studier. 

Det ska finnas en strävan att kunna erbjuda ett visst utbud av kvälls- och 
helgtrafik i regiontrafiken för att länets invånare ska kunna ta del av nöjes- och 
kulturutbud i närliggande större städer.
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Beskrivning av linjenätet nivå 1 och 2, utbyggt enligt programmet till år 2035

5.3.6 Restider

Trafiken ska planeras utifrån följande riktvärden:

 Regioncentra (Jönköping). Här eftersträvas en restid om max 60 minuter. 
För att åstadkomma detta kan snabb- eller direkttrafik utan stopp och 
byten komma att prövas. Att beakta är att i enstaka relationer i regionen 
möjliggör inte dagens infrastruktur och lagstiftning (t ex hastighets-
begränsningar) att invånarna kan nå Jönköping på max 60 minuter. 

 Angränsande kommuncentra under 45 minuter.

 Restidskvoter, dvs. restid med kollektivtrafik jämfört med bil ges följande 
referenspunkter för 2035: Tåg 0,8, Regionbuss 1,3 samt direkt-
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/expressbuss 1,2. För att ytterligare förstärka ett för resenären effektivt 
tidsutnyttjande vidtas åtgärder som underlättar utnyttjandet av restiden för 
arbete, läsning, avkoppling m m.

För att möjliggöra korta restider kan linjedragningar behöva justeras. För att 
åstadkomma rakare och snabbare linjer kommer anläggning av pendlarparkeringar 
för såväl bil som cykel att fordras.

De större bytespunkterna, hållplatser och terminaler, på stomlinjerna i nivå 1 och 
2 bör vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning senast 2025. I 
dagsläget bär kommunerna och Trafikverket ansvaret för detta.

5.3.7 Bytespunkter, hållplatser, terminaler

Idag är det kommunerna och Trafikverket som ansvarar för och finansierar 
byggande och underhåll av bytespunkterna i kollektivtrafiken.

Stationer, terminaler och bytespunkter ska vara utformade för att underlätta enkla 
och snabba byten mellan transportslagen. De ska vara attraktiva, säkra, till-
gänglighetsanpassade och väl underhållna samt förutsägbara. En handbok kring 
utformning av dem har tagits fram. 

Cykelns roll i ett ”hela resan perspektiv” kan stärkas genom målmedvetna 
satsningar i infrastrukturen för cyklar kring och i anslutning till kollektivtrafik-
anläggningar.

Bytespunkter i kollektivtrafiken ska kunna angöras och vara tillgängliga för all 
kollektivtrafik, kommersiell som upphandlad, på lika villkor. Eventuella 
avgiftssystem och principer för tilldelning av plats vid kapacitetsbrist bör 
utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier.
Information om stationernas och hållplatsernas tillgänglighet ska finnas bl.a. på 
Jönköpings Länstrafiks hemsida, www.jlt.se, genom text och bilder. 
Informationssystem utvecklas så att anpassad information om störningar och 
förseningar finns tillgänglig för enskild resenär/kund.
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6 Mål 2035

Kollektivtrafiken ska tillgodose människors behov av resande men är också ett 
strategiskt redskap för att åstadkomma och tillvarata andra samhällsnyttor. En väl 
utbyggd kollektivtrafik medverkar till ökad samhällsnytta som:

 Större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt
 Bättre folkhälsa och färre trafikolyckor
 Bättre miljö bl.a. genom mindre luftföroreningar och buller
 Ökad social hållbarhet 
 Mindre slitage på gator och vägar
 Effektivare tidsutnyttjande för den enskilda individen
 Bättre framkomlighet för kollektivtrafik i städer

För utveckling av kollektivtrafiken i Jönköpings län sätts följande mål upp till år 
2035.

6.1 Marknadsandel

Kollektivtrafikens marknadsandel i Jönköpings län uppgick 2018 till 16 procent.

6.1.1 Strategier för att nå målet för marknadsandel 

Genom att kombinera offensiv regelbundet återkommande marknadsföring av 
kollektivtrafiken med utökat utbud där resandeunderlaget bedöms som störst. 

Genom beteendepåverkande kampanjer.

Genom beslutsamma åtgärder från kommunernas sida för att minska 
attraktiviteten för att köra bil i stadskärnor och på ett tydligt vis ge busstrafiken 
företräde och tillgänglighet till attraktiva målpunkter. Åtgärder som gör att 
bilresandet inte ökar utan snarare minskar är nödvändiga för att nå målet.

6.1.2 Framgångsfaktorer för att nå målet för marknadsandel

Attityden till kollektivtrafiken och hållbart resande, där ett ökat intresse hos 
allmänheten för miljöfrågor kombinerat med miljömässigt bra och bekväm 
fordonsflotta där tidsnyttjandet kan optimeras genom att exempelvis få nyttja 
restid som arbetstid bör kunna öka kollektivtrafikens marknadsandel.

Mål till 2035:
Andelen kollektivtrafik av det totala antalet motoriserade transporter ska vara 
25 procent.
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Tillgång och prissättning av parkeringsplatser är effektiva styrmedel för bidra till 
ett ökat kollektivt resande.

Stationerna och hållplatserna med tillhörande anläggningar kan sägas vara 
”skyltfönster” för kollektivtrafiken och måste därför ge igenkännande samtidigt 
som det ska upplevas som både funktionellt, attraktivt och tryggt.

Tillgången på pendlarparkeringar intill omstigningspunkter och goda 
cykelparkeringar/-garage.

6.2 Antal resor

Antalet resor är ett strategiskt mål för kollektivtrafiken, liksom marknadsandelen. 
Det avgörs av den attraktivitet och kvalitet som trafiken erbjuder, den tilltro och 
pålitlighet som resenärerna och allmänheten upplever att verksamheten lever upp 
till samt trafikens förmåga att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Nuläget för antalet resor i de olika trafikslagen framgår av Bilaga 1.

6.2.1 Strategier för att nå resandemålet

För att åstadkomma angiven resandeökning kommer en lång rad åtgärder att 
behöva vidtas. Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom att:

 Trafikplanering genomförs med utgångspunkt från kundernas resbehov.

 Genomföra överenskomna åtgärder i ”Avsiktsförklaring för utveckling av 
stadstrafiken” i Jönköping tecknad 2018.

 Öka turtäthet, korta restider samt skapa nya direkt-/snabblinjer med stads- 
och regionbussarna. 

 Öka attraktiviteten för tågtrafiken. 

 Effektivisering och omprioritering av befintlig trafik. Trafik med lågt 
resande flyttas till områden med bättre resandeunderlag och större 
utvecklingspotential.

Mål till 2035:  
78 procents resandeökning jämfört med 2018 till sammanlagt 40 miljoner 
resor.
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 Försöka styra över resenärer från sjukresor och färdtjänst till den 
linjelagda trafiken.

 Genomföra beteendepåverkande kampanjer och arbeta med 
företagsbearbetning i syfte att få fler att nyttja kollektivtrafiken både för 
arbets- och tjänsteresor. 

6.2.2 Framgångsfaktorer för att nå resandemålet

För att klara den angivna målsättningen på ökningen av resandet med 
regionaltågen till 2035 är det helt nödvändighet med investeringar i regionens 
järnvägsnät. 

Andra framgångsfaktorer är; 

 Program för utveckling och byggnation av ett system med 
pendlarparkering i anslutning till regionens huvudvägnät och i anslutning 
till större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser 
såväl bil som cykel.

 Skapa prioriterade filer och framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i 
samarbete med väghållarna.

6.3 Kundnöjdhet/kvalitet

     

Kundnöjdhet mäts genom Kollektivtrafikbarometern, som är en 
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av 
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De tillfrågade svarar på frågor 
utifrån en femgradig betygsskala. Nöjdkundindex, NKI, är en summering av 
betygen 4 och 5, d.v.s. den tillfrågades generella uppfattning om verksamheten.

2018 års resultat för Jönköpings län respektive riket blev följande:

Tillfrågad grupp Jönköpings län Riket

- Allmänhet 52 procent 53 procent
- Resenärer 63 procent 59 procent

Mål till 2035: (avser nöjda eller mycket nöjda)

Alla länsbor (allmän trafik) 60 procent 
Resenärer (allmän trafik) 70 procent
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6.3.1 Strategier för att nå kundnöjdhetsmålet

Genom att kontinuerligt arbeta med marknadsanalyser och 
kundnöjdhetsmätningar och ständigt lyssna på kundernas behov och försöka 
tillgodose dessa.

Genom att kontinuerligt arbeta med förarcertifering, för att höja servicegraden hos 
förarkåren.

Genom att kvalitetssäkra informationsflödet till resenärerna och snabbare få ut 
korrekt information vid störningar så att kunderna själva proaktivt kan välja bästa 
resealternativ.

Genom att fortsätta digitalisera kollektivtrafiken och genom att arbeta 
prognosstyrt för att ge bättre information vid trafikstörningar.

6.3.2 Framgångsfaktorer för att nå kundnöjdhetsmålet

Kontinuerlig utbildning av bussförare, lokförare, tågvärdar och mekaniker och 
genom att arbeta med att höja statusen på dessa yrkeskategorier.

Kundcenterfunktion är en framgångsfaktor liksom en gemensam trafikledning för 
övergripande koordination av samtliga trafikslag i länet.

Aktivt arbeta med kundfokus i alla delar av leveranskedjan.

Järnvägs- och vägunderhåll samt alla faktorer som påverkar pålitligheten för 
kollektivtrafiken och minskar störningskänslighet. 

Systematisk kvalitetsuppföljning av trafikavtalen samt ett engagerat arbete med 
att stärka förarnas och kundcenterpersonalens förmåga att ge god service och se 
sig som en mycket viktig del i kollektivtrafiken.

6.4 Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättningar

Mål till 2035: 
Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder vid hållplatser och andra 
bytespunkter. Fler linjer ska kunna betraktas som fullt tillgängliga 
och redovisas i kommande TFP.
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6.4.1 Strategier för att nå tillgänglighetsmålet

Genom att ha ett framgångsrikt samarbete med berörda aktörer såsom 
kommunerna och Trafikverket i syfte att åstadkomma en god tillgänglighet utifrån 
ett hela-resan-perspektiv.

Genom en utveckling av informations- och biljettsystem underlättas användandet 
av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Här eftersträvas 
också nationellt gemensamma lösningar.

6.4.2 Framgångsfaktorer för att nå tillgänglighetsmålet

I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att 
rullstolsburna kan komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt 
utveckling pågår avseende andra hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre 
skyltning i alla fordon inom den allmänna kollektivtrafiken. Detta görs för 
resenärer i allmänhet och resenärer med funktionsnedsättningar i synnerhet.

Region Jönköping har när detta skrivs inte rådighet över infrastruktur knuten till 
kollektivtrafiken. Detta ansvar vilar på väghållaren, i praktiken på kommunerna 
och Trafikverket. Ett aktivt deltagande från kommuner och Trafikverk i att öka 
antalet fullt tillgängliga bytespunkter är av största vikt.

Minst en väl utvecklad bytespunkt finns i dagsläget i varje kommun, vanligtvis i 
anslutning till tågstationer i kommunhuvudorter. En utbyggnad av ytterligare 
anpassade bytespunkter planeras. I de större kommunerna är behovet sannolikt 
större än så och får prövas från kommun till kommun. Särskild omsorg måste 
också läggas på de bytespunkter där olika trafikslag möts och där byten mellan 
trafikslagen sker. 

Jönköpings läns samtliga kommunhuvudorter (utom Gislaved) har en 
huvudbytespunkt i form av järnvägsstation i kombination med busstation vilka 
enligt det Regionala trafikförsörjningsprogrammets definition av ”fullt 
tillgänglig” är anpassade för resenärer med speciella behov. I Gislaveds kommuns 
fall är Smålandsstenar den bytespunkt som räknas som fullt tillgänglig där både 
buss och tåg angör stationen.

En avgörande del i arbetet med att skapa tillgänglighet för alla resenärskategorier 
är att förarkåren samt ombordpersonalen har god kännedom om 
funktionsnedsättningar och därtill kommande behov av service till resenärerna. 
Detta tillgodoses genom regelbunden utbildning genom programmet med 
förarcertifiering där stort fokus läggs vid bemötandefrågor

Definition av fullt tillgänglig bytespunkt samt listning över dessa se bilaga 3.
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6.5 Nåbarhet

Nåbarhet som begrepp kan tolkas som länsinvånarnas generella tillgång till 
kollektivtrafik inom ett visst avstånd samt även nåbarhet till kommunhuvudorter 
och länshuvudorter mätt i tid.

En konflikt kan uppstå i strävan efter att snabba upp förbindelser i kollektiv-
trafiken (se resonemanget kring restidskvoter, kapitel 5.3.6 Restider). För att 
snabba upp såväl buss- som tågtrafik kan ett antal stopp på linjerna komma att 
dras in eller i bussarnas fall utlokaliseras till en större väg vilket kan ge sänkt 
nåbarhet för ett antal kunder.

Bilaga 2 beskriver länsinvånarnas förutsättningar att nå länshuvudorten från sin 
egen kommunhuvudort samt till närmast belägna kommunhuvudort. 

6.5.1 Strategier för att nå nåbarhetsmålet

Genom ett nära samarbete med kommunerna vad gäller planering av bostäder och 
näringslivsutveckling.

6.5.2 Framgångsfaktorer för att nå nåbarhetsmålet

Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk 
och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det 
uppsatta målet.  

Ett nära samarbete med kommunerna vad gäller bebyggelseplanering både för 
boende och företagande ger goda möjligheter att trafikförsörja tillkommande 
områden om hänsyn tas till utpekade starka kollektivtrafikstråk.

Mål till 2035 (basår 2017):
Av länets befolkning har 84 % procent av befolkningen närmre än en kilometer 
till en hållplats eller station i kollektivtrafiksystemet med en turtäthet på minst 
8 – 12 turer varje vardag (2017 års siffror SCB). 
Målet är att kunna hålla nåbarheten kring 85 %.
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6.6 Miljö och hållbart samhälle

 

6.6.1 Strategier för att nå miljö- och hållbarhetsmålen

Genom att ha en effektiv kollektivtrafik med hög beläggning ges många positiva 
effekter utifrån miljöaspekter som minskning av klimatpåverkande gaser, 
luftföroreningar och buller. 

Genom en kraftig ökad kollektivtrafikandel bidras till en god miljö och ett hållbart 
samhälle.

Genom valet av drivmedel till fordonen påverkas miljön. 

Genom en utfasning av dieseldrivna tåg till förmån för eldrivna där så är möjligt 
förbättras strävandet mot 100 % förnybart drivmedel. 

Genom att elektrifiera fler banor påskyndas utfasning av dieseldrift i tågen.

Genom att säkerställa att rätt typ av biodrivmedel används i trafiken. Typen av 
drivmedel spelar roll för hur mycket det påverkar klimatet. Reduktionen av 
koldioxidekvivalenter varierar beroende på vilka komponenter biodrivmedlet 
består av. Fordonets motorteknik avgör vilken typ av drivmedel som kan 
användas.
 
Genom lägre total energianvändning i trafiken minskas belastningen på miljön. 
Dock medför kravet på förnybara drivmedel att energianvändningen i vissa fall 
kan öka då energiinnehållet är lägre för dessa produkter kontra fossila drivmedel. 

Genom att öka andelen eldrift i stadstrafik minskas energianvändning, buller och 
emissioner från kollektivtrafiken. 

Mål till 2035 (basår 2018):
All allmän kollektivtrafik drivs med förnybara drivmedel. År 2018 var denna 
andel 82 %. Busstrafiken körs helt med förnyelsebart drivmedel från år 2021.

Klimat- och energimål (för allmän kollektivtrafik under trafikplikt):
Trafikens totala koldioxidutsläpp g CO2/personkilometer minskar med minst 
73 procent.
Trafikens totala energianvändning kWh/personkilometer minskar med minst 38 
procent.

Bullermål:
Buller ska minska. Andel kilometer körda i stadstrafik ska till 50% utföras med 
eldrivna fordon. Till eldrivna fordon räknas även laddhybrider.
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Inom serviceresors område är omställning till förnybara drivmedel en stor 
utmaning då den typ av fordon som används (mindre bussar i specialutförande 
avseende funktionsanpassning) inte följt samma omställning till förnybara 
drivmedel som de större busstyperna. I dagsläget använder serviceresor 42 
procent förnybart drivmedel.

6.6.2 Framgångsfaktorer för att nå miljö- och hållbarhetsmålen

Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa och allmänhetens ökade intresse 
för miljöfrågor kan komma att driva resandet med kollektivtrafik till högre nivåer.

Kollektivtrafikens möjlighet att dra nytta av en snabb teknikutveckling inom 
fordonsindustrin genom olika bidrag till utnyttjande av ny teknik.

Miljöpolitiska beslut som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft exempelvis 
emissions- och bullerfria zoner i stadsmiljö och genom att säkerställa 
skattemässiga förutsättningar för kollektivtrafiken att kunna drivas med fossilfria 
drivmedel.

Genom att börja använda nyckeltalet personkilometer får verksamheten ett bra sätt 
att mäta miljöpåverkan och energianvändning, vilket ger en god beskrivning på 
det utförda transportarbetet.

6.7 Skattesubventionsgrad

Den upphandlade allmänna kollektivtrafiken planeras så att de totala 
verksamhetsintäkterna uppgår till ca 40 procent av de totala kostnaderna. Målet 
ska uppnås sedan åtgärderna för ett ökat resande etablerats och utvecklats vilket 
vanligtvis tar 3 – 4 år. Initialt kommer kostnaderna (skattesubventionsgraden) att 
kunna vara högre då de nya satsningarna görs. Trafiken ska ha en utvecklingskraft 
som åstadkommer tillräckliga intäkter för att nå det långsiktigt uthålliga målet. 

Viktigt är att påpeka att i trafiksystemet kommer det även framledes att finnas 
trafik som har en högre skattesubventionsgrad än målsättningen på grund av att de 
uppfattas som systemviktiga. Med systemviktig trafik menas trafik som binder 
ihop viktiga punkter inom och mellan kommuner och regioner.

Serviceresors ekonomiska utfall ingår inte i detta mål.

Mål till 2035:
Den allmänna kollektivtrafiken trafiken ska över tid ha en 
skattesubventionsgrad på ca 60 procent
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6.7.1 Strategier för att nå finansieringsmålet

Genom att sträva efter att öka beläggningen på turnivå i befintlig trafik samt att 
tillse att kapaciteten i fordonen höjs i samband med upphandlingar.

Genom att använda rätt trafikslag med hänsyn till trafikeringskostnad samt 
efterfrågan på resmöjligheter.

6.7.2 Framgångsfaktorer för att nå finansieringsmålet

Att kunna erbjuda flexibla biljettlösningar som medger möjlighet att kombinera 
olika transportsätt gör att fler kunder kan tillgodogöra sig möjligheten att 
kombinera ett annat fordon med kollektivtrafiken.

Tillgången och prissättningen av parkeringsplatser är viktiga styrmedel för att 
göra kollektivtrafiken attraktiv ur kostnadssynpunkt.
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7 Ansvarsfördelning

Strikt formellt är det Region Jönköpings län som äger frågorna. Självfallet sker ett 
intensivt samspel bl.a. med kommunerna dels i kommunalt forum på politisk nivå 
och dels i TTA-gruppen4 på tjänstemannanivå. Samverkan sker dels om 
trafikfrågor men även om infrastruktur där kommunerna och Trafikverket för 
närvarande har finansieringsansvaret som t ex bytespunkter.

Ett brett samarbete måste också finnas inom flera verksamhetsområden inom 
Region Jönköpings län. Bland annat ansvaras för Regionala transportplanen och 
andra infrastrukturfrågor. Det är frågor som direkt påverkar kollektivtrafikens 
förutsättningar. I alla frågor som berör infrastruktur och trafik bör ett mycket nära 
samarbete råda på både förtroendemanna- och tjänstemannasidan. Det fordras en 
dialog med Trafikverket bl.a. om planer för underhåll och nyinvesteringar av 
infrastruktur men också om möjliga finansieringslösningar för att påskynda 
sådana investeringar.

En bred dialog ska också eftersträvas med avtalsbundna operatörer, kommersiella 
aktörer liksom trafikbranschen i bred mening. Dialog ska också kontinuerligt 
föras med grannregioner, arbetsmarknadens parter, företrädare för 
intressegrupper, resenärer och allmänhet.

För att Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras och få 
genomslagskraft så fordras en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Utöver det som 
ovan angivits angående samverkan mellan olika parter krävs:

 En tydlig och gemensam inriktning mellan den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. 
Ansvarig: Region Jönköpings län

 En tydlig prioritering av kollektivtrafiken i Regionala transportplanen. 
Ansvarig: Region Jönköpings län.

 Ett gemensamt ansvar för uppbyggnad av ett regionalt stomnät. 
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik, samtliga kommuner och Trafikverket.

 En tydlig koppling mellan regional planering och kommunal 
översiktsplanering. 
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner.

4 Trafiktekniska arbetsgruppen, representanter från regionens kommuner samt Trafikverket som 
sammankallas av Jönköpings Länstrafik.
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 Satsning för att öka kunskapen om sambandet mellan kollektivtrafik och 
fysisk planering.
Ansvariga: Region Jönköpings län och samtliga kommuner. 

 Avsiktsförklaring arbetas fram om samarbete och ansvar avseende 
finansiering av bytespunkter, hållplatser och terminaler.
Ansvariga: Jönköpings Länstrafik och kommunerna.
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8 Ekonomi

Kollektivtrafiken är ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den 
ska tillföra samhället mer eller samma nytta än dess kostnader. Modeller för att 
beräkna samhällsnyttan kan vara till hjälp för att visa på storleksordningar av 
olika åtgärder samt vara ett stöd vid prioriteringar och avvägningar. Genom att i 
givna modeller ändra förutsättningar såsom turtäthet, restid och biljettpris kan den 
samhällsekonomiska nyttan beräknas. Denna nytta beräknas utifrån 
delkomponenter exempelvis i form av sysselsättning, tillväxt, utsläpp, olyckor, 
vägslitage samt moms- och skatteeffekter.

En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska 
konsekvenser skattas till en årlig driftskostnadsökning på 35 mkr5 år 2035 med 
basår 2018. Utöver detta tillkommer indexuppräkning och kostnader för de 
investeringar av bland annat infrastruktur och i vissa fall fordon som ska 
möjliggöra den utökade trafiken.

Med en långsiktig målsättning om en subventioneringsgrad på ca 60 procent 
innebär detta ett ökat finansieringsbehov om ca 35 mkr i årliga ökade 
driftsbudgetmedel fram till år 2035.

Omvärldsfaktorer som politiska beslut både på EU-, riks- och regionnivå, ändrade 
statsbidrag och kostnadsutveckling i branschen påverkar ovan nämnda kostnads-
uppskattning och skattesubventionsgrad. 

8.1 Finansiering

Region Jönköpings län ansvarar för finansieringen av den upphandlade trafiken.
Verksamhetens skattesubventionsgrad har under 2000-talets början uppgått till ca 
50 procent men har sedan ökat under senare år för att under år 2019 ligga på ca 62 
procent. 

Under åren 2013-2018 har medel i storleksordningen 25 miljoner kr per år tillförts 
budgetramen vilket möjliggjort utökat resande.

För att finansiera föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik finns huvudsakligen 
följande alternativ:

5 Tillskottet på 35 mkr bygger på antagande att tillkommande resor i en utbyggd kollektivtrafik 
representerar en genomsnittlig beräknad kostnad för stadsbussresor, tågresor samt regionbussresor. 
Produktionskostnaden per utförd resa skiljer sig avsevärt i de olika trafikslagen. Målsättningen att 
nå 40 miljoner resor innebär en ökning på ca 17,5 miljoner resor under programperioden med 
basår 2018.
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 Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via 
effektiviseringar, t ex högre nyttjande, och/eller omprioriteringar, t ex 
flytta trafik till områden med större resandeunderlag eller genom att ersätta 
kostnadskrävande trafikslag med mindre kostnadskrävande.

 Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen. 

 Regionen skapar nytt finansiellt utrymme.

 Statlig finansiering kan bidra till utökad kollektivtrafik.

En kombination av ovanstående alternativ är troligtvis att föredra. Det är dock 
viktigt att konstatera att utan utökad finansiering kommer inte angivna 
målsättningar kunna uppnås. Frågan om finansiering av trafiken och dess 
utbyggnad blir föremål för återkommande prövning av regionfullmäktige i 
anslutning till ordinarie års- och flerårsbudgetbeslut.

Som ett komplement till ovanstående kan följande insatser genomföras:

 Möjligheter till statlig samfinansiering prövas. Eventuella möjligheter till 
bidrag och projektmedel för investeringar och försöksverksamhet bör 
kartläggas.

8.2 Priser och zoner

I dagsläget (år 2019) finansieras ca 40 procent av trafiken med externa intäkter, 
huvudsakligen biljettintäkter. För att uppnå målet att den upphandlade trafiken ska 
ha en subventioneringsgrad om ca 60 procent över tid fordras ett effektivt 
fungerande pris- och betalsystem.

Nuvarande prissystem har utformats med utgångspunkt att medverka till ett för 
kunden enkelt system med god överblickbarhet vad gäller prissättning, produkter 
och zonsystem. Under 2015 reducerades antalet zoner i regionen från drygt åttio 
zoner till åtta zoner som ett led i att förenkla för kunden.

Prissystemet bör också vara utformat för att förenkla resandet över länsgräns och 
strävan finns att hitta betallösningar som gör att resenären inte upplever de i 
förekommande fall olika biljettsystemen som ett hinder. Sydtaxan är ett exempel 
på detta.

Kunden erbjuds genom användning av olika korttyper en kostnadseffektiv resa 
såväl för enskilda resor som vid pendling. Betalning med hjälp av mobiltelefon 
och bankkort finns ombord på bussar och tåg. Betalning med kontanter har fasats 
ut.
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Ovan nämnda inriktning avses fortsätta som riktlinje för regionens upphandlade 
trafik och utgör en del av dess finansiering. Närmare bestämmelser om priser, 
zoner och dylika frågor behandlas i särskild ordning vid sidan om trafik-
försörjningsprogrammet.

9 Uppföljning och utvärdering

I anslutning till Region Jönköpings läns ordinarie budget- och bokslutsarbete 
utarbetas årliga verksamhetsplaner liksom uppföljning av det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Ett starkt fokus riktas på utveckling, förädling och 
komplettering av redovisade åtgärder men också att utarbeta ytterligare och 
effektivare åtgärder för att angivna mål ska kunna förverkligas. 

Åtgärder som berör trafikens kvalitet och standard samt dess infrastruktur 
kompletteras med åtgärder för att påverka enskilda individer liksom arbetsgivares 
beteende och handlande. De årliga uppföljnings- och utvärderingsgenomgångarna 
tillsammans med de periodiska uppdateringarna av program och åtgärder har 
avgörande betydelse för att nå målen. RKM utarbetar nedbrutna handlingsplaner 
med syfte att förverkliga målsättningarna. Detta sker i fyraåriga planer. 

 RKM utarbetar 2020 plan och redovisar delmål för perioden 2021- 2024 
med utblick mot 2025 och 2030.

Starkt samspel krävs mellan berörda offentliga organ men även mellan RKM, 
enskilda företag och sammanslutningar inom branschen, samtidigt med tydliga 
blickar riktade mot branschen i andra regioner och länder samt övriga tjänste- och 
servicebranscher. 

 Minst en gång/år hålls överläggningar med Trafikverket samt 
branschföreträdare om kollektivtrafikens utveckling i regionen. Detta sker 
vid sidan av de kontinuerliga överläggningarna med företrädare för 
regionens kommuner.

 Årliga överläggningar hålls med företrädare för respektive grannregion om 
utfall och resultat av den gemensamma trafiken samt om dess fortsatta 
utveckling.

Enligt lagen ska de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateras vid behov. 
Regering och riksdag har uttryckt att detta bör ske en gång per mandatperiod, 
d.v.s. vart fjärde år. Denna andra version av trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län utgör den första reviderade versionen. De återkommande 
revideringarna är nödvändiga då erfarenheter i landet kan ge ny kunskap, 
justeringar av lagstiftningen kan ske liksom att utvecklingen av den kommersiella 
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kollektivtrafiken kan komma att påverka behovet av en större utvärdering och 
omprövning.

 Genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2024 och 2028. 

 Årliga uppföljningar och utvärderingar förutsätts som ett basarbete i 
utarbetande av årliga verksamhetsplaner.

Den årliga rapporten angående beslut om allmän trafikplikt och därmed 
sammanhängande trafik redovisas i anslutning till bokslutet för RKM och 
publiceras på dess hemsida.
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Bilageförteckning:

Bilaga 1 - Jönköpings län idag, juni 2020

Bilaga 2 - Restidszoner och utbud per kommun

Bilaga 3 - Tillgänglig trafik

Bilaga 4 - Kommersiell trafik

Bilaga 5 - Positionspapper kollektivtrafik

Bilaga 6 - Begreppsförklaringar
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Jönköpings Länstrafik  
Avsändare . 

Bilagor                                                             
Remissversion – Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Jönköpings län 
 
(Kommer i möjliga fall att uppdateras med 2019 års siffror) 
 

1 Nulägesbeskrivning     
                    

Befolkning 
 
Befolkningen i Jönköpings län och dess 13 kommuner bestod 31 december 2018 
av totalt 360 825 invånare. Av dessa var nära hälften bosatta i länets sju största 
tätorter. Ett nät av vägar och järnvägar förbinder länets olika delar. Innevånarna 
bor och pendlar som framgår av nedan redovisade bilder och tabeller.  
 
Tätorter i länet större än 10 000 invånare 31 dec 2018: 
 
  Invånare 

1. Jönköping  97 996  
2. Värnamo 19 669 
3. Nässjö 18 416 
4. Tranås 14 876 
5. Vetlanda 13 731 
6. Eksjö 10 652 
7. Gislaved 10 389 
 

Källa: SCB 
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Förutsättningarna för en god kollektivtrafik påverkas av många faktorer. Antalet 
invånare, länets landareals storlek, befolkningstäthet samt invånare per km² är 
sådana faktorer.  
 
Samhällsförändringar som påverkar kollektivtrafikens utformning är exempelvis 
omstruktureringar i näringslivet, specialisering av och tillgängligheten till länets 
sjukhus och vårdcentraler. Omstruktureringar av gymnasieskolorna i länet med 
specialisering av utbildningar till vissa orter samt ett antagande att antalet 
högskolestuderande ökar är exempel på omvärldsförändringar som kan påverka 
trafikens uppbyggnad. 
 
 
För länet och våra angränsande län uppgick befolkningstätheten den 31 december 
2018, enligt SCB till: 

1.1 Landareal och befolkningstäthet 
 
Län:    Antal km²           Invånare km² 
Jönköpings län 10 436 34,6 
Östergötlands län 10 557 43,7  
Kronobergs län   8 423 23,7 
Kalmar län 11 160 21,9 
Halland 5 427 60,7 
Västra Götalands län 23 800 71,8 
 
Riket i sin helhet  407 284 25,1 
 
 
Inom vårt län varierade befolkningstätheten mellan Aneby med 13,2 invånare/km² 
och Jönköping med 94,1 invånare/km². Befolkningstäthet tydliggör hur många 
potentiella resenärer som finns inom ett geografiskt område.  
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Antal invånare liksom invånare per km² i respektive kommun framgår av tabellen 
nedan. 
 
Kommun:    Befolkning           Invånare per km² 
Aneby 6 832 13,2 
Eksjö 17 667 18,3  
Gislaved   29 857 26,3 
Gnosjö 9 776 23,2 
Habo 12 140 37,0 
Jönköping 139 222 94,1 
Mullsjö 7 324 36,6 
Nässjö 31 477 33,8 
Sävsjö 11 631 17,1 
Tranås  18 987 47,2 
Vaggeryd  13 980 16,9 
Vetlanda 27 504 18,3 
Värnamo 34 428 28,3 
 
Länet i sin helhet     360 825                   34,6 
 

1.2 Befolkningsutveckling 
 
Kommun år 2017  år 2030  Antal    (%) 
 
Aneby       6 776       7 204         428     6,3 
Eksjö     17 416     18 959      1 543     8,9 
Gislaved     29 629     30 820      1 191     4,0 
Gnosjö       9 733     10 101         368     3,8 
Habo     11 845     14 455      2 610   22,0 
Jönköping      137 481   158 301    20 820   15,1 
Mullsjö       7 328       7 954         626     8,5 
Nässjö     31 178     34 067      2 889     9,3 
Sävsjö     11 496     12 058         562     4,9 
Tranås     18 894     20 229      1 335     7,1 
Vaggeryd     13 840     14 812         972     7,0 
Vetlanda     27 415     29 283      1 868            6,8 
Värnamo     34 206     36 958     2 752     8,0 
 
Länet   357 237   395 201    37 964   10,6 
 
 
Siffrorna ovan visar kommunernas förväntningar på befolkningsökningar i 
respektive kommun. Uppgifterna är inrapporterade till Region Jönköpings län. 
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1.3 Trafik 
 
Med länstrafikens upphandlade linjetrafik gjordes år 2018 ca 22,5 miljoner 
samhällsupphandlade kollektivtrafikresor med buss och tåg i Jönköpings län.  
Linjetrafiken utgörs av regional tåg- och busstrafik inom och mellan orter i 
regionen, samt till orter i angränsande län/regioner. 84 procent av regionens 
invånare har maximalt 1 km till hållplats eller station där kollektivtrafik trafikerar 
regelbundet (minst 8-12 turer per vardag och riktning, kan vara flera olika linjer). 
 
För närvarande sker de flesta resorna inom tre områden – södra Vätterbygden, 
Höglandet och Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo – och mellan dess 
huvudcentra som bilden visar.  
  

• Med tågtrafiken gjordes ca 3 miljoner resor.  

• Stadstrafiken i Jönköping är den helt dominerande trafiken, där utfördes 
60 procent eller ca 13,5 miljoner av regionens alla resor.  

• Med övriga regionbussar och mindre stadstrafiker gjordes knappt 6 
miljoner resor.  

• Ett antal kommersiella buss- och tåglinjer med minst ett stopp för på- och 
avstigande trafikerar regionen. Samtliga dessa är av interregional karaktär.  

Kollektivtrafiken i Jönköpings län hade 2018 en marknadsandel på 16 procent av 
motoriserade transporter. Länets kollektivtrafik ska erbjuda merparten av länets 
invånare goda resealternativ, för att komma till och från arbete och skolor, 
kommersiell och offentlig service etc. Detsamma gäller också till och från 
motsvarande resmål i grannlänen.  
 
Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten fokusera på 
”vardagsresor” som enligt definition är resor till och från skola och arbete samt 
vissa resor av social karaktär som exempelvis resor till samhällsservice, vård och 
omsorg och affärer. 
Andelen resor med fjärrkaraktär (sällanresor) är en mycket liten del av resandet 
vilket gör att trafikupplägget inom kollektivtrafiken har klar prioritet på att lösa 
det vardagliga resandet. 
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Pendling 
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Trafiken ska även underlätta för att näringslivet ska kunna rekrytera kompetent 
arbetskraft. Kollektivtrafiken är också ett strategiskt viktigt redskap för samhället 
att erhålla en önskad samhällsutveckling för att därigenom bidra till regional 
utveckling och tillväxt. Kollektivtrafiken bidrar även till det hållbara samhället i 
miljömässiga, ekonomiska och sociala avseenden. 
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Länets upphandlade tåg- och busstrafik 2019 
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1.4 Kvalitet 
 
Verksamhetens kvalitet mäts genom kollektivtrafikbarometern. Varje månad 
intervjuas 300 slumpmässigt utvalda personer i länet, både resenärer och icke 
resenärer. Utöver detta görs även regelbundna ombordundersökningar för att få 
reda på resenärernas synpunkter och önskemål gällande det kollektiva resandet.  
 
I Jönköpings län hade kollektivtrafiken 2018 ett nöjdkundindex, NKI, på 52 
procent när både resenärer och icke resenärer tillfrågades. Rikets medelvärde är 
53 procent. Frågar man bara resenärerna ligger NKI på 63 procent och 
medelvärdet i riket på 59 procent.  

NKI-siffran för resande med den särskilda kollektivtrafiken (Serviceresor) var för 
samma tid 81 procent. NKI-medelvärdet i riket för den särskilda kollektivtrafiken 
är 59 procent.  

 
 

1.5 Särskilda persontransporter (Serviceresor) 
 
Serviceresor består av flera former av trafik inom och till viss del utanför 
Jönköpings län så som färdtjänst, sjukresor, arbetsresor, resor till dagverksamhet 
och närtrafik.  
 
Regelverken varierar mellan trafikformerna.  
 
Sjukresa får man åka när hälsotillståndet så kräver och man inte kan ta sig till 
vården på annat sätt. Sjukresor sker även utanför Regionen till och från 
specialistvård. För sjukresor finns idag ingen tillståndsgivning utan varje resa 
beviljas av vårdgivande enhet. Resorna beställs, planeras, samordnas och följs upp 
hos Länstrafiken. Länstrafiken har sedan 2003 en beställningscentral i egen regi.  
 
Från och med 1 januari 2014 infördes närtrafik med ett gemensamt regelverk i 
regionen. Detta innebär en resmöjlighet för de kommuninvånare som inte har 
möjlighet att åka med den ordinarie linjetrafiken. Resorna samordnas med fordon 
som kör sjuk- och färdtjänstresor. 
 
Under 2018 genomfördes knappt 700 000 resor varav ca 19 procent avser 
sjukresor, 77 procent färdtjänstresor och 3 procent närtrafikresor. Under de 
senaste åren har antalet sjukresor minskat och antalet färdtjänstresor ökat. 
Samåkningsgraden är 44 procent. 
  

 
     
     
     
     
     

9  161



 

       

2019-12-09      

 
 

1.6 Finansiering och effektivitet 
 
Nedan beskrivs utvecklingen av kostnader, intäkter och resande enligt 
rapportering till Trafikanalys. Nyckeltal har beräknats utifrån grundstatistiken. I 
övriga kostnader ligger alla kostnader för Jönköpings Länstrafik som hänförs till 
den allmänna kollektivtrafiken men som inte är betalning till 
trafikentreprenörerna. Några av de större posterna ligger inom biljettförsäljning, 
marknadsföring, hållplatsrelaterat underhåll och trafikplanering där 
personalkostnader ingår.  
 
Bruttokostnader, 1000-tal kr 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 340 584 357 293 
Buss 582 324 596 109 
Infrastruktur 11 565 10 824 
Övrigt 70 816 73 308 
Totalt 1 005 286 1 037 534 

 
Intäkter, 1000-tal kr 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 67 497 70 433 
Buss 287 973 300 818 
Övrigt 7 042 14 437 
Totalt 365 212 385 688 

 
Skattesubventionsgrad %, Finansiärers bidrag i förhållande till total 
kostnadstäckning 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Totalt 63,5% 61,2% 
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1.7 Resor och trafikutbud 
 
Nedan beskrivs antal resor och trafikens omfattning uppdelat på trafikslag. 
Siffrorna har Jönköpings Länstrafik rapporterat in till Trafikanalys förutom 
marknadsandel som har tagits fram av Svensk kollektivtrafik genom 
kollektivtrafikbarometern. 
 
Resor, 1000-tal resor 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 3 088 3 519 
Buss 19 305 19 109 
Totalt 22 393 22 628 

 
Marknadsandel %, Kollektivtrafiken i förhållande till totalt antal 
motoriserade resor 
 
Totalt Jönköpings 
län (helår)/År 

2017 2018 

Totalt 17% 16% 
 
Trafikutbud, 1000-tal km 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 3 664 3 919 
Buss 18 556 19 894 
Totalt 22 220 23 813 

 

1.8 Effektivitet 
 
Nedanstående tal har tagits fram genom att använda faktiska värden i de tidigare 
avsnitten för att beskriva kostnadsutvecklingen per km och resa. 
 
Total bruttokostnad per resa, kr 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Totalt 44,89 45,85 

 
Total kostnad finansiär per resa, kr 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 88,43 81,52 
Buss 15,25 15,45 
Totalt 28,58 28,81 
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Total kostnad finansiär per km, kr 
 
Trafikslag/År 2017 2018 
Tåg 88,43 73,20 
Buss 15,86 14,84 
Totalt 28,81 27,37 
 

1.9 Samhällsupphandlade kollektivtrafiklinjer i Jönköpings län 
december 2019 

 
Stadsbussar Jönköping 

1 Råslätt-Huskvarna 
 2 Hisingsängen-Öxnehaga 
 3 Tokarp-Råslätt 
 11 Samset-Centrum 
 12 Vätterslund-Ekhagen 
 13 Ryhov-Huskvarna 
 15 Öxnehaga-Stensholm 
 17 Strandängen-Asecs 
 18 Skänkeberg-Österängen 
 24 Centrum-Barnarp-Torsvik  

26 Bankeryd-Ryhov 
 27 Mariebo-Månsarp 
 28 Fridhem-Norrahammar-Torsvik 
 29 Sjöåkra-Trånghalla 
 33 Esplanaden-Egnahem 
 35 Snabbuss Jönköping-Huskvarna 
 37 Snabbuss Jönköping-Torsvik 
 38 Snabbuss Torsvik-Huskvarna 
 

   Stadsbussar Tranås 
40 Centrum-Stoeryd 

 41 Centrum-Hagadal 
 42 Centrum-Junkaremålen 
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Stadsbussar Värnamo 
51 Centrum-Sjukhuset-Gröndal  
52 Centrum-Vråen  
53 Centrum-Rörstorp  
   

Stadsbussar Nässjö 
61 Centrum-Norrboda 

 62 Centrum-Handskeryd 
 63 Centrum-Åker-Målen 
 64 Centrum-Träcentrum-Sörängen 
  

Regionbussar  
101 Habo-Jönköping-Kaxholmen -Gränna  
115 Brandstorp-Habo 

 116 Habo-Mullsjö-Jönköping 
 119 Nässjö-Tenhult-Huskvarna 
 120 Gränna-Tranås 
 121 Kaxholmen-Jönköping  

122 Snabbuss Gränna-Jönköping 
 124 Jönköping-Aneby 
 126 Öasvängen Visingsö 
 130 Jönköping-Tenhult-Malmbäck 
 132 Jönköping-Gislaved 
 133 Jönköping-Värnamo 
 136 Jönköping-Gnosjö 
 141 Jönköping-Sävsjö 
 150 Tranås-Eksjö 
 155 Tranås-Sommen 
 160 Tranås-Frinnaryd-Aneby 
 201 Smålandsstenar-Gnosjö-Värnamo 
 202 Gislaved-Reftele-Värnamo 
 238 Hillerstorp-Bredaryd 
 239 Skollinje Gnosjö-Kulltorp 
 245 Grimsås-Gislaved 
 246 Gislaved-Burseryd-Broaryd 
 247 Smålandsstenar-Burseryd  

248 Smålandsstenar-Bredaryd  
250 Jönköping-Ulricehamn JLT/Västtrafik 
254 Gnosjö-Hillerstorp 

 270 Värnamo-Rydaholm 
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273 Värnamo-Ljungby Länstrafiken Kronoberg 
275 Värnamo-Dannäs 

 301 Nässjö-Eksjö-Vetlanda 
 311 Nässjö-Malmbäck 
 312 Nässjö-Bodafors 
 313 Skollinje Nässjö-Sandsjöfors 
 314 Flisby-Nässjö 
 321 Nässjö-Anneberg-Eksjö 
 325 Nässjö-Vimmerby JLT/Kalmar Länstrafik 

326 Jönköping-Eksjö  
330 Eksjö-Mariannelund 

 335 Mariannelund-Vetlanda 
 340 Vetlanda-Ramkvilla  

341 Sävsjö-Vetlanda 
 342 Sävsjö-Landsbro-Vetlanda 
 343 Nässjö-Vetlanda 
 344 Vetlanda-Hultsfred 
 

345 
Vetlanda-Nottebäcksterm.(-
Åseda/Växjö) 

 352 Vetlanda-Nye-Åseda 
 353 Vetlanda-Virserum 
 354 Vetlanda-Skede 
 363 Sävsjö-Stockaryd-Lammhult 
 406 Hjo-Brandstorp Västtrafik 

432 Smålandsstenar-Hyltebruk 
 510 Snabbuss Värnamo-Tranemo  

520 Snabbuss Värnamo-Jönköping  
530 Snabbuss Vetlanda-Nässjö  
540 Snabbuss Tranås-Jönköping  
630 Österbymo-Tranås Östgötatrafiken 
631 Österbymo-Eksjö Östgötatrafiken 
670 Ödeshög-Tranås Östgötatrafiken 
873 Snabbuss Värnamo-Ljungby Länstrafiken Kronoberg 
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Tåg 
 

 
Jönköping-Värnamo-Halmstad Krösatåg 

 
Nässjö-Halmstad Krösatåg 

 Värnamo-Växjö Krösatåg 

 
Nässjö-Eksjö Krösatåg 

 
Nässjö-Vetlanda Krösatåg 

 
Nässjö-Växjö Krösatåg 

 Nässjö-Tranås Krösatåg 

 
Norrköping-Tranås Östgötapendeln 

 
Göteborg-Nässjö Västtågen 

 
Skövde-Nässjö Västtågen 
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Zon och linjekarta Jönköpings län 2019 

 

 

Linjekarta Jönköpings stadstrafik 2019 
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2     Restidszoner och turutbud per kommun    
 
Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 
TRANÅS 

 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 
ANEBY 

 
 
 

Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 
EKSJÖ 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

NÄSSJÖ 

 
 
 

Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 
VETLANDA 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

SÄVSJÖ 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 
VÄRNAMO 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

GISLAVED 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

GNOSJÖ 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

VAGGERYD 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

JÖNKÖPING 

 
 
 

Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
 

 
     
     
     
     
     

27  179



 

       

2019-12-09      

 
 

Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

HABO 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidszon 45 minuter med direktbuss 
 

MULLSJÖ 

 
 
 
Restidszon 45 minuter 2019 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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3  Tillgänglighet 
 
Fullt tillgängliga bytespunkter i Jönköpings län år 2019 
 
 
En fullt tillgänglig bytespunkt definieras enligt följande: 
 
En fullt tillgänglig linje eller bytespunkt innebär att följande moment är möjliga 
att genomföra för alla resenärer:  
 
• Planera resan 

Det ska vara möjligt för resenärer med funktionsnedsättning att planera 
kollektivtrafikresan innan den genomförs. Ambitionen är utveckla tekniska 
hjälpmedel för att förenkla planeringen utöver manuell betjäning. 

 
• Köpa och använda biljett 

Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, kunna se, klara av och 
kunna förstå hur biljetten ska köpas. Försäljnings- och informationsplatser ska 
vara tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning. 

 
• Ta sig till terminal, station eller hållplats  

Gångvägar och anslutningar till och från högfrekventerade hållplatser ska vara 
tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning.  
 

• Vistas, orientera sig och ta till sig information på terminal, station eller 
hållplats 
Möblering och belysning ska anpassas så att vistelsen och orienteringen på en 
terminal, station eller högfrekventerad hållplats underlättas för resenärer med 
funktionsnedsättning. Trafikinformationen ska i möjligaste mån anpassas så 
att det går att ta del av informationen oavsett funktionsnedsättning. 

 
• Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet 

Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig 
ombord, hitta en sittplats och ta sig av fordonet på ett tryggt och säkert sätt. 

 
Fullt tillgängliga bytespunkter i regiontrafiken (med tåg och buss) enligt ovan 
nämnda kriterier kan sägas vara enligt nedan: 
 
Aneby station  Tåg och buss 
Eksjö station   Tåg och buss 
Gnosjö station  Tåg och buss 
Habo station   Tåg och buss 
Jönköpings station  Tåg och buss 
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Mullsjö station  Tåg och buss 
Nässjö station  Tåg och buss 
Skillingaryds station  Tåg och buss (Vaggeryds kommun) 
Smålandsstenar station  Tåg och buss (Gislaveds kommun) 
Sävsjö station  Tåg och buss 
Tranås station  Tåg och buss 
Vetlanda station  Tåg och buss 
Värnamo station  Tåg och buss 
 
Linjenätet i regiontrafiken (åtta tågsträckor och ca sextio busslinjer i Länstrafikens 
regi) har en blandad standard på hållplatserna/bytespunkterna avseende 
tillgänglighetshöjande åtgärder.  
 
Samtliga linjer utom tre mindre linjer har koppling till en eller flera av ovan 
listade bytespunkter. Insatser från förarens sida i kombination med fordonens 
utförande och utrustning gör linjerna tillgängliga för de allra flesta men kan dock 
inte sägas vara fullt anpassade enligt tidigare beskrivna kriterier för full 
tillgänglighet. 
   
I Jönköpings stadstrafik finns tre stomlinjer (linje 1,2 och 3) som körs med 
mycket tät trafik. Dessa linjer står för ca 30 % av alla utförda resor (om än korta 
resor) i länet. Samtliga hållplatser på dessa linjer är anpassade enligt tidigare 
beskrivna kriterier för full tillgänglighet. 
 
Linje 1 Huskvarna-Råslätt 32 hållplatser 
Linje 2 Öxnehaga-Hisingsängen 30 hållplatser 
Linje 3 Råslätt-Tokarp 31 hållplatser 
 
Det övriga linjenätet i stadstrafiken och förortstrafiken (tretton linjer) har en 
blandad standard på hållplatserna/bytespunkterna avseende tillgänglighetshöjande 
åtgärder. Samtliga av dessa linjer utom en har kopplingar mot de tre stomlinjerna 
som ovan redovisas.   
 
Insatser från förarens sida i kombination med fordonens utförande och utrustning 
gör dessa linjer tillgängliga för de allra flesta men kan dock inte sägas vara fullt 
anpassade enligt tidigare beskrivna kriterier för full tillgänglighet. 
 
Vid nyetableringar av hållplatser ska åtgärder vidtas så att full tillgänglighet kan 
sägas vara uppnådd. Då principerna för att nyetablera hållplatser är sådana att krav 
på ett visst antal påstigande resenärer per dag styr om investeringen kan motiveras 
är det så att endast ett fåtal hållplatser nyetableras varje år.   
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4 Kommersiell trafik 
 
Kommersiell trafik Tåg 2019 

 
Göteborg-Kalmar SJ Regionaltåg 

 
Stockholm-Köpenhamn SJ Snabbtåg 

 
Stockholm-Malmö Snälltåget 

 
Stockholm-Jönköping SJ Snabbtåg 

 
Stockholm-Malmö SJ Intercity 

   Kommersiell linjetrafik expressbussar 2019 

 

Stockholm-Jönköping-Göteborg-
Uddevalla Flixbuss 

 
Stockholm-Jönköping-Göteborg BUS4U/Nettbuss 

 
Göteborg-Jönköping-Västervik Sönebuss 

 
Jönköping-Växjö Flixbuss 

 Karlstad-Nässjö BT Buss 

 
Jönköping-Malmö Flixbuss 

 
Jönköping-Nässjö Snälltågsbuss 

 

 

5 Positionspapper kollektivtrafik 

Länk till positionspapper kollektivtrafik: 
 
Positionspapper-kollektivtrafik-2019-10-07 
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6   Begreppsförklaringar 
 
Allmän trafikplikt 

- trafik som bedöms nödvändig att upprätthålla med stöd av allmänna 
medel 

Anropsstyrd trafik 
- trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop till 

beställningscentral 

Dt 
- dubbelturer, tur och retur 

  
Färdtjänst 

- resor för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer 

Interregional kollektivtrafik 
- enstaka resor, oftast längre än 100 km 

Kollektivtrafikbarometern 
- undersökning av allmänhetens och resenärers nöjdhet med 

kollektivtrafiken 

Kommersiell trafik 
- trafik som helt finansieras genom biljettintäkter 

Kostnadstäckningsgrad 
- den delen av de totala kostnaderna som täcks av intäkterna 

Regional transportplan 
- investeringsplan av regional infrastruktur som vissa riks- och länsvägar 

mm 

Närtrafik 
- serviceresor för allmänheten i områden som saknar linjelagd trafik 

Omstigningspunkter 
- plats där resenär kan byta mellan olika linjer/trafikslag 

Periodkort 
- biljett som berättigar till ett antal resor inom en bestämd tidsperiod eller 

obegränsat resande inom ett område under fastställd tid 
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Regional kollektivtrafik 
- all kollektivtrafik inom ett län eller om den sträcker sig över flera län 

huvudsakligen tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller 
annat vardagsresande 

RUP 
- Regionförbundets regionala utvecklingsprogram 

 
Riksfärdtjänst 

- samma som färdtjänst men över länsgränsen i Jönköpings län 

Serviceresor 
- samlat begrepp för färdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd trafik eller 

motsvarande 

Stomlinje/stomlinjenät 
- kollektivtrafik som körs med hög turtäthet och i regel sammanbinder 

kommunhuvudorter 
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7    Samrådsredovisning 

Deltagare i samråden i samband med arbetet med 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Samtliga fem kringliggande län besöktes under hösten 2019 där 
kollektivtrafikmyndigheter och i vissa fall länstrafikbolag deltog i samråd om 
arbetet med revideringen av trafikförsörjningsprogrammet.  
Vid arbetet med revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
kallades det under våren 2020 förutom remissrundan till samråd vid tretton olika 
tillfällen, en gång i varje kommun. Dagtid hölls genomgång av det reviderade 
programmet med möjlighet till frågor och synpunkter från politiker och 
tjänstemän, kvällstid var det intresseorganisationer och allmänhet som var 
inbjudna med frågor och synpunkter.  
 
Närvarande vid samråd i Gnosjö kommun den 15 januari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Jönköpings kommun den 27 januari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Tranås kommun den 11 februari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Aneby kommun den 17 februari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Habo kommun den 25 februari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Eksjö kommun den 26 februari 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Värnamo kommun den 18 mars 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Gislaveds kommun den 31 mars 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Mullsjö kommun den 1 april 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Vetlanda kommun den 8 april 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Vaggeryds kommun den 14 april 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Nässjö kommun den 15 april 2020: 
 
Närvarande vid samråd i Sävsjö kommun den 16 april 2020: 
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Jönköpings Länstrafik Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: lanstrafiken@jlt.se Bankgiro: 5216-2849
551 11   Jönköping Hemsida: www.jlt.se Orgnr: 232100-0057

Jönköpings Länstrafik
Avsändare

Nämnden för trafik-, infrastruktur och miljö

Remissinstanser - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 2021-2035  
för Jönköpings län

Myndigheter och angränsande kommuner
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelserna i angränsande län
Kommuner utanför länet med gräns mot Jönköpings län
Naturvårdsverket
Trafikanalys
Trafikverket

Kommunerna i Jönköpings län
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
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Omkringliggande regioner inklusive medlemmar inom Regionsamverkan 
Sydsverige
Region Kronoberg
Region Kalmar län
Region Halland
Region Blekinge
Västra Götalandsregionen
Skånetrafiken (Region Skåne)
Region Östergötland

Näringslivsaktörer
Företagarna i Jönköpings län
Svenskt Näringsliv
Handelskammaren
Sveriges bussföretag/Transportföretagen
Småland-Blekinges Bussbranschförening
Branschorganisationen Tågoperatörerna
Svenska Taxiförbundet
Jönköpings flygplats

Övriga aktörer
Hela Sverige ska leva
Smålands Turism
LO Jönköping
TCO Jönköping
SACO Jönköping
LRF Jönköping
 SPF Seniorerna Jönköpings län
 PRO Jönköpings län
 HSO Jönköpings län
 Tillgänglighetsrådet Jönköpings län
 Länsrådet för funktionsnedsättningar, Region Jönköpings län
 Länspensionärsrådet, Region Jönköpings län
 Högskolan i Jönköping

  

Med vänlig hälsning

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

189



PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-10
Tid: 2020-01-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 7

Intern kontrollplan 2020
Diarienummer: RJL 2019/3004

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

1. Att slutredovisning återredovisas till nämnder och styrelse i februari 
2021.

2. Punkt 2, beslut- och genomförande process av större investeringar  
ändras till samtliga verksamhetsomården.

3. I övrigt fastställs intern kontrollplan för 2020.

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-12-18
 Intern kontrollplan 2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår följande justeringar av Intern kontrollplan 2020.
- Att slutredovisningen av genomförda kontrollmoment 2020 återredovisas i 
februari 2021, då uppföljningen inte är klar till januari.
- Punkt 2, beslut- och genomförande process av större investeringar  ändras 
till samtliga verksamhetsomården.

Eventuella egna kontrollmoment inom nämndens ansvarsområde tas upp vid 
nämndsammanträdet i februari.
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MISSIV 1(2)

2019-12-18 RJL 2019/3004

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Intern kontrollplan 2020
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 fastställer intern kontrollplan för 2020

Sammanfattning
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande 
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag 
till intern kontrollplan för 2020.

Information i ärendet
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region 
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner. 

Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande 
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de 
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand 
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om 
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna 
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas. 

Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2020 utgörs av den 
regionövergripande planen och framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2019-12-18
 Intern kontrollplan 2020

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
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MISSIV 2(2)

RJL 2019/3004

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
T.f Regiondirektör

Lars Wallström
Controller
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Regionledningskontoret

     

Intern kontrollplan 2020

Syfte
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom 
uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och 
riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv. Intern styrning och kontroll bedrivs utifrån två 
inriktningar:

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att:

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av verksamhetsmål 
och ekonomiska ramar

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som arbetet 
bedrivs på säkrar:

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys
 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
 skydd mot förluster eller förstörelse av Region Jönköpings läns tillgångar
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner

För 2020 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att 
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts 
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har 
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av 
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av 
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten.
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Regionövergripande kontrollplan för 2020

Kontrollmoment Syfte/frågeställning Metod/underlag Berörda verksamhets- 
områden

Väsentlighet- 
och 
riskbedömning

1 Attest av 
löneutbetalningar.

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer)

(Ändamålsenliga 
system och rutiner)

Sker månadsvisa attester 
av lönerna via 
budgetansvariga chefer 
enligt fastställda rutiner?
Den uppföljning som 
gjordes 2018 av 2017 års 
kontrollmoment visade att 
påtalade brister inte hade 
åtgärdats. Uppföljningen 
av detta upprepas därför 
under 2020.

Kontroll via uttag av information i 
lönesystemet Heroma.  

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret (Ekonomi- 
avdelningen och HR-funktionen).

Rapport lämnas senast 28 feb 2020.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Kännbar/
sannolik.

2 Besluts- och 
genomförandeprocess 
av större investeringar.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner)

(Skydd mot förluster)

Finns det en bra process 
för beslut, planering och 
genomförande av stora 
investeringar?

Kontrollmomentet genomförs efter 
urval av ett eller två stora 
investeringsobjekt där hela 
processen studeras. 
Genomgång av planer och 
beslutsdokument. Intervjuer med 
berörda personer.

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontorets 
ekonomiavdelning.

Rapport lämnas senast 30 april 
2020.

Verksamhetsområden 
som bedriver sjukvård, 
Verksamhetsstöd o 
service,
Regionledningskontoret.

Kännbar/
möjlig.

3 Affärer och 
transaktioner inom 
rörelsekapital-
förvaltningen.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner) 

(Skydd mot förluster)

Finns det tillförlitliga 
rutiner för den del av 
kapitalförvaltningen som 
förvaltas i egen regi?
Finns det interna regelverk 
(beslutsordning m m) i 
tillräcklig omfattning?

Genomgång av rutiner och 
regelverk.
Stickprovskontroller på genomförda 
affärer. 
Intervjuer med berörda 
handläggare. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen).

Rapport lämnas senast 5 juni 2020.

Regionledningskontoret 
(finanssektionen).

Allvarlig/
mindre 
sannolik.

4 Reservrutiner, IT

(Följsamhet till 
riktlinjer och policys)

(Skydd mot förluster)

Finns det nödvändiga 
reserv- och katastrofrutiner 
för kritiska IT-system?

Utifrån ett urval av de mest kritiska 
IT-systemen kontrollera om det 
finns reservrutiner för att klara av 
systemnedgångar och stillestånd. 
Kontroll av dokumentation.
Intervjuer med berörd personal.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen). Samverkan 
sker med IT-centrum.

Rapport lämnas senast 15 sep 2020.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Allvarlig/
mindre 
sannolik.
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5 Medverkan i 
styrelse/råd (advisory 
board) inom 
läkemedels- och 
medicintekniska 
industrin.

(Följsamhet till lagar, 
riktlinjer och policys)

Finns det tydliga riktlinjer 
och rutiner och hur är 
följsamheten till dessa?
Sker uppföljning av 
efterlevnad?

Genomgång av dokumentation.
Intervjuer med ett urval av 
verksamhetschefer.

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen). Samverkan 
sker med verksamhetsområdenas 
ekonomifunktioner.

Rapport lämnas senast 15 okt 2020.

Verksamhetsområden 
som bedriver sjukvård.

Kännbar/
mindre 
sannolik.

6 Reseräkningar.

(Ändamålsenliga och 
väl dokumenterade 
system och rutiner) 

(Skydd mot förluster)

Klarar personalen att skapa 
korrekta reseräkningar?
Uppstår fel och vilka 
rättelser görs via 
lönefunktionen?

Stickprov på reseräkningar i 
kombination med intervjuer med 
lönehandläggare och berörd 
personal. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen i samverkan 
med HR-funktionen).

Rapport lämnas senast 13 nov 2020.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Lindrig/
möjlig.

7 Intern representation.

(Följsamhet till lagar, 
riktlinjer och policys)

Finns det följsamhet till 
riktlinjerna? 

Stickprov på inköp och 
beställningar. Avstämning mot 
möten och sammankomster. 
Eventuell komplettering sker via 
intervjuer. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) tillsammans 
med verksamhetsområdenas 
ekonomifunktioner.

Rapport lämnas senast 15 dec 2020.

Samtliga 
verksamhetsområden.

Lindrig/ 
sannolik.

Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna 
regionövergripande kontrollplan.

Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade 
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den 
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2020
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter 
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda 
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2020 
återredovisas till nämnder och styrelse i januari 2021.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 1-10
Tid: 2020-01-07 kl. 08:30

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 10

Övriga frågor - Valärende
Beslut 
Nämnden

 Utser Marcus Eskdahl (S) som ledamot till beredningsutskottet för 
infrastruktur och kollektivtrafik vid regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning 
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har att utse representanter till 
olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 2019-2022. 
En förfrågan om att utse ledamot vid beredningsutskottet för infrastruktur 
och kollektivtrafik vid regionsamverkan Sydsverige har inkommit.
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