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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2020-09-15 kl.09.00                                                    
kl. 09.00-12.00 Information                                        
kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00-16.30 Sammanträdet fortsätter 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

  
Ärenden 
1 Val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
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13 Aktuell information  
14 Pågående budgetprocess  
15 Månadsrapport 2020 TIM nämnden 34 
16 Regionrevisionen kl.14.00 35 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 
17 Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 

fältassistenter och nattvandrare 
36 - 43 

18 Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 

44 - 53 
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Tid: 2020-09-15 kl.09.00                                                    
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kl. 12.00-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
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Kallade 
 
Ordinarie ledamöter 
Marcus Eskdahl (S) ordförande 
Leif Andersson (C) 1:e vice ordf. 
Eva Nilsson (M) 2:e vice ordf. 
Jeanette Söderström (S) 
Simon Johansson (S) 
Arnold Carlzon (KD) 
Bengt Sverlander (KD) 
Bengt Petersson (C) 
Carl Fridolfsson (BA) 
Curt Carlsson (L) 
Etelka Huber (MP) 
Tommy Bengtsson (V) 
Carl-Johan Lundberg (M) 
Anders Gustafsson (SD) 
Robert Andersson (SD) 
 
Tjänstemän 
Jane Ydman, regiondirektör 
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör  
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör 
Camilla Holm, budgetchef  
Peter Friberg, sektionschef 
samordning, uppföljning och analys 
Maria Cannerborg, miljöchef 
Fredric Fingal, ekonomichef JLT  
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter:  
Kent Grahn, SACO 

 
För kännedom 
 
Ersättare 
Berry Lilja (S) 
Liza Oswald (S) 
Krister Hansson Dahl (S) 
Gabriella Mohlin (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Erik Lagärde (KD) 
Matilda Henriksson (C) 
Johan Malm (C) 
Mikael Karlsson (L) 
Annica Nordqvist (MP) 
Willy Neumann (V) 
Anders Bengtsson (M) 
Lis Melin (M) 
Jan-Olof Svedberg (SD) 
Mattias Johansson (SD) 
 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Rune Backlund (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Sibylla Jämting (MP) 
Mikael Ekvall (V) 
Malin Wengholm (M) 
Dan Sylvebo (M) 
Samuel Godrén (SD) 
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Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-09-15 

Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-06-16 
 Protokoll presidium - nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 2020-09-01 

 
Inkomna handlingar 

 
 RJL 2020/1782 Skrivelse angående betalsystemet på bussarna 
 RJL 2020/1743 Skrivelse angående sjuk- och behandlingsresor 
 RJL 2020/1744 Skrivelse angående tågtrafiken Värnamo-Halmstad i framtiden 
 RJL 2020/1499 Tranås kommun upprop till Östgötatrafiken 
 RJL 2020/1440 Skrivelse angående nattbussen 116 till Mullsjö 
 RJL 2020/1392 Skrivelse från Gnosjö kommun angående pendlarbussar 
 RJL 2020/1150 Trafikverkets bemötande av inkomna synpunkter över förslag till nya 

hastighetsföreskrifter för väg E4, Jönköpings län 
 TRV 2020/73376 Skrivelse från Trafikverket – Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag 
 Sveriges Motorcyklister, Skrivelse till Trafikverket angående förslag om hastighetsförändringar 

på väg 26 i Jönköpings län TRV 2020/3037 
 RJL 2020/729 Region Kalmar län, Beslut om allmän trafikplikt för Krösatåg, Kalmar Emmaboda-

Karlskrona. Beslut om allmän trafikplikt för Kustpilentåg, Kalmar-Linköping och Västervik-
Linköping 

 RJL 2020/1878 Protestlista mot indragna bussturer till och från Nässjö kommuns kransorter 
 Östgötatrafiken, infrastrukturbokslut 2019 
 Östgötatrafiken, trafikbokslut, allmän avtalad linjetrafik i Östgötatrafikens regi 

 
Utgående skrivelser 

 
 RJL 2020/1207 Svar på skrivelse Nässjö Näringsliv -Tillväxt och kompetensförsörjning kräver bra 

kollektivtrafik  
 RJL 2020/1743 Svar på skrivelse angående sjuk- och behandlingsresor 

 

RJL 2020/4
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Regeringsbeslut 
 

 Näringsdepartementet  I2020/01827/TP Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod 

 Infrastrukturdepartementet I2020/02143/D, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Post- och telestyrelsen 
 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 Cabonline - Inbjudan till dialog: Taxibranschen i fortsatt kris, vi kan göra mer för att bistå vården 
och omsorgen i detta svåra läge. 

 Baltic Link Association, Letter of support 
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2020-09-15 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
TIM 4.1.3 Yttrande över SIS remiss  ft SS 85400:2020- 

Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner 

RJL 2020/1391 2020-08-14 Kristina Athlei 

     
     
     
     
     
     

RJL 2020/1
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-07-01 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser juni 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.7319 I Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på vägarna 685, 

676.
David Lundberg

2020-06-01 Länstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken
RJL 2020/1370 Begäran om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 

samband med Jönköpings
Marathon den 15 augusti 2020 i Jönköpings 
kommun
Svar senast 2020-06-15

REMISS

2020.7658 I Reglering av undersköterskeyrket – 
kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-06-11 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1447 Remiss - Reglering av undersköterskeyrket – 

kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Svar senast 2020-10-10

REMISS

2020.7764 I Förslag till nya föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings 
län

Torbjörn Gustafsson

2020-06-12 Trafikverket Regionens åtagande
RJL 2020/1451 Remiss angående förslag till nya föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings 
län

Svar senast 2020-09-18

REMISS

2020.8025 I Remiss - Vägledningen Den Robusta 
sjukhusbyggnaden - 2020. Kompletterande 
remiss av övergripande differentieringstabell

Evelina Örn

2020-06-22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regionens åtagande
RJL 2019/3079 Remiss - Den robusta sjukhusbyggnaden 2020 

Svar senast 2020-08-31

REMISS

2020.8478 I Behovsanalys i den strategiska planen för 
genomförande av den gemensamma 
jordbrukspolitiken i Sverige

Linda Byman

2020-06-24 Näringsdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1559 Remiss - Behovsanalys i den strategiska planen 

för genomförande av den gemensamma 
jordbrukspolitiken i Sverige

Svar senast 2020-09-28

REMISS
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2020.8600 I Betänkandet av ett nationellt sammanhållet 
system för kunskapsbaserad vård

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-06-25 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1565 Remiss - Betänkandet av ett nationellt 

sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Svar senast 2020-11-09

REMISS

2020.8628 I Gemensamt ansvar en modell for planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning del 1

Linda Byman

2020-06-26 Utbildningsdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1572 Remiss - Utredning om planering och 

dimensionering av komvux och gymnasieskola

Svar senast 2020-11-30

REMISS

2020.8629 I Gemensamt ansvar en modell for planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning del 2

Linda Byman

2020-06-26 Utbildningsdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1572 Remiss - Utredning om planering och 

dimensionering av komvux och gymnasieskola

Svar senast 2020-11-30

REMISS

2020.8663 I En mer likvärdig skola - minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldening

Linda Byman

2020-06-29 Utbildningsdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1583 Remiss - En mer likvärdig skola - minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Svar senast 2020-11-30

REMISS

2020.8684 I Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-06-29 Socialdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1590 Remiss - Översyn av insatser enligt LSS

och assistansersättningen SOU 2018:88

Svar senast 2020-11-12

REMISS

2020.8707 I Remiss konsekvensutredning för yttrande tävling 
på väg Svenska mästerskapen i Tempolopp

Joakim Eriksson

2020-06-29 Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken
RJL 2020/610 Ansökan om cykeltävling Lekeryd

27-28 juni 2020 ”Svenska mästerskapen i 
Tempolopp” 

Svar senast 2020-03-23

REMISS

2020.8731 I Program för Landsbygdsutveckling i Jönköpings 
kommun 2021-2025

Linda Byman

2020-06-30 Jönköpings kommun Näringslivsavdelningen Regionens åtagande
RJL 2020/1597 Remiss - Program för landsbygdsutveckling i 

Jönköpings kommun 2021-2025

Svar senast 2020-10-01

REMISS
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2020.8763 I Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning, SOU 2020:27

Siv Kullberg

2020-06-30 Kulturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/1600 Remiss - Högre växel i minoritetspolitiken, Stärkt 

samordning och uppföljning, SOU 2020:27

Svar senast 2020-10-01

REMISS
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Sidan  1 av 1

Dokument
Utskriftsdatum: 2020-07-01 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner juni 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.7395 I Motion - Utvärdering av och alternativ till 

Almedalen
Lena Strand

2020-06-02 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2020/1383 Motion - Utvärdering av och alternativ till 

Almedalen
MOTION

2020.7396 I Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras Lena Strand
2020-06-02 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2020/1384 Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras MOTION
2020.8655 I Låt politiken besluta om avgångsvederlag Lena Strand
2020-06-29 Sverigedemokraterna Regionens åtagande
RJL 2020/1577 Motion - Låt politiken besluta om 

avgångsvederlag
MOTION
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-08-10 Utskriven av: Lisa Melander

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remiss juli

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.9431 I Operativt handlingsprogram för olyckor och 

andra samhällsstörningar 2020-2023
Evelina Örn

2020-07-15 Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö Regionens åtagande
RJL 2020/1682 Remiss - Operativt handlingsprogram för olyckor 

och andra samhällsstörningar 2020-2023

Svar senast 2020-09-30

REMISS
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 111  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Plusenergiforum den 16 september, digital heldagskonferens. 
Presidiet föreslår att en per parti ges möjlighet att delta. 

 Länsstyrelsens konferens om översiktsplanering den 25 september 
via Skype. 
Presidiet föreslår att två från den politiska ledningen och två från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 

 
Intresse om deltagande anmäls till nämndsekreteraren. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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From:                                 Kjällbring Karin on behalf of Energikontoret
Sent:                                  Thu, 25 Jun 2020 15:04:23 +0200
To:                                      
info@aneby.se;beata.allen@aneby.se;catharina.tingvall@eksjo.se;evelina.edlund@gislaved.se;kommun
@gnosjo.se;maria.borgstrom@jonkoping.se;kommunstyrelsen@nassjo.se;Haag Sjöberg Karolina;Byman 
Linda;carina.Hjertonsson@savsjo.se;Cecilia.undfors@tranas.se;kommunstyrelsen@vaggeryd.se;gert.jons
son@vaggeryd.se;kommun@vetlanda.se;riitta.andersson@varnamo.se;christin.granberg@varnamo.se
Subject:                             Inbjudan till politiker och tjänstepersoner: Konferens om framtidens hållbara 
transporter och resande

 
 
Inbjudan till Plusenergiforum 2020 – konferens om framtidens hållbara 
transporter och resande  

 
 

Energikontor Norra Småland arrangerar den fjärde upplagan av konferensen Plusenergiforum 
onsdagen den 16 september 2020. Tema i år är framtidens hållbara transporter och resande. 
Plusenergiforum inleder Klimatveckan 2020 och blir därmed veckans stora konferens. Konferensen 
vänder sig främst till politiker och tjänstepersoner inom offentlig verksamhet och näringslivet på lokal 
och regional nivå, som har engagemang och intresse i frågor kring hållbara resor och transporter. 

Många intressanta och kunniga talare
Mattias Goldmann inledningstalar och är sedan med som expert under hela konferensen. Heidi 
Andersson, armbryterskan från Ensamheten, som har som målsättning att vara fossilfri till år 2025 
berättar hur hon och hennes familj lever för att nå dit. Andra talare är bland annat Markus Robért, 
transportforskare på KTH och grundare av CERO-verktyget, Ylva Ericsson, utredare på Trafikanalys 
och Nils Lannefors, HZI Jönköping Biogas AB. Lägg därtill flera politiker från länet och 
hållbarhetscheferna för tre av Jönköpings läns större företag så har vi en mycket spännande mix av 
intressanta talare. 
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Mattias Goldmann                                                                  Heidi Andersson

 

Konferensen arrangeras av oss på Energikontor Norra Småland och de tre stora länsprojekten Hela 
RESAN, FASTR och Bridging the Gap i samverkan med Klimatrådet. 

Välkommen att anmälan er! Plusenergiforum är i år kostnadsfri och digital. Trots det digitala formatet 
är antalet platser begränsade, så säkra era platser redan nu. 
 
Program 
 
Talare 
 
Anmälan 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Karin Kjällbring
Kommunikatör 
Energikontor Norra Småland 
0730-94 96 13 
karin.kjallbring@rjl.se  
www.rjl.se/energikontoret  
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From:                                 Granström Nina on behalf of Region Jönköpings län
Sent:                                  Fri, 28 Aug 2020 11:21:36 +0200
To:                                      Byman Linda;Regional utveckling
Subject:                             FÖR INFORMATION: Länsstyrelsens konferens om översiktsplanering

 
 
Från: Aalto Leila [mailto:leila.aalto@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 28 augusti 2020 08:14
Till: Aalto Leila
Kopia: F-DL-Samhällsbyggnad
Ämne: VB: Länsstyrelsens konferens om översiktsplanering 
 
Hej! 
 
Nu börjar höstens konferens med fokus på översiktsplanering och strandskydd att närma sig! Den här 
gången kan vi tyvärr inte träffas som vi brukar, utan får nöja oss med att mötas digitalt. Vi riktar oss 
främst till er som arbetar med översiktsplanering, detaljplaner, mark- och exploatering, 
strandskyddsfrågor samt politiker med ansvar för dessa frågor.  
 
Denna inbjudan skickas till er som vi brukar skicka översiktsplaneremisser till, alltså planberedningen med 
flera.  
 
Lite om innehållet: 
 

 Ändringar i plan- och bygglagen om översiktsplanering 
 Digitala översiktsplaner, Boverket medverkar 
 Presentation av samarbetsprojekt med Chalmers och fyra av länets kommuner 
 Strandskydd i detaljplaner 

 
Hela programmet finns på hemsidan, där man anmäler sig. 
 
Tid: 25 september kl 8.45-14.00. 
Plats: Skype, länk skickas ut efter anmälan 
Anmälan: Senast den 18 september på Länsstyrelsens hemsida, kalenderhändelser 
Kostnad: Gratis 
 
Välkomna! 
 
Vänliga hälsningar 
  
Leila Aalto
Samhällsplanerare

Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Direkttelefon 010-223 64 43
www.lansstyrelsen.se/jonkoping  
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https://www.lansstyrelsen.se/5.61dfa31172a239705f225fa.html
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping


 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93 

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 82  
 
Frågor 
 
Följande fråga har anmälts från Tommy Bengtsson (V): 

 Angående Motion om nattstopp i kollektivtrafiken. När skall 
förslaget prövas och på vilken/vilka linjer ? 

 
Frågan besvaras vid nästkommande sammanträde. 
 
Jan-Olof Svedberg (SD) ställer en fråga angående justering av busstidtabell 
efter sommaren. Frågan besvaras under dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1
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Ämne: Fråga till nämnden 

  
Där är först när man får höra om konsekvenserna som man förstår hur fel en formulering kan bli . 
Från Rusen ” Där järnväg finns skall tågtrafik prioriteras ”. Om man med den motiveringen förändrar 
eller tar bort bussavgångar som drabbar resenärer i så stor utsträckning som nu har skett . Det vi har 
läst om i dagspressen , förtvivlade föräldrar som inte får iväg sina barn till skolan eller andra 
aktiviteter . Människor som förlorar sin arbetspendling eller att arbetsresorna förlängs orimligt 
mycket . Svaret som ges genom pressen att man tidigast i dec . Kan få till någon eventuell förändring .  
Om kollektivtrafiken ska vara det naturliga valet och att man skall implementera det hos ungdomar 
som ett förstahandsval, för att sedan fortsätta framåt i arbetslivet med den grundinställningen att 
kollektivtrafiken är det trygga och säkraste färdmedlet . 
Skall man då inte försöka rätta till dom felaktigheter som begåtts snarast ? Och att återställa dom 
busstider som resenärerna förväntar skall finnas . 
 
Tommy Bengtsson , Willy Neuman Vänsterpartiet 
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2020-09-08

Långsiktig planering av Statlig transportinfrastruktur

2014-2025

2018-2029

2022-2033
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2020-09-08

Inriktningsplanering

Åtgärdsplanering

Här är vi nu

(okt 2016)
vår 2021 

(dec 2016)
Före sommaren 2021

(feb 2017)
mitten 2021

(aug 2017)
årsskiftet 2021/2022

(våren 2018)
våren 2022

Analyser Infrastruktur-
proposition Riksdagsbeslut

Uppdrag att
upprätta planer

Plan-
förslag

Fastställande
av planer

Genom-
förande

Process för framtagande av långsiktiga planer

(2015-2016)
2019- 2020 

Vad

Hur
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2020-09-08

Roller och uppgifter

Inriktningsplanering:
• Påverka nationella beslutsfattare utifrån de frågor som är viktiga för 

Jönköpings län

Åtgärdsplanering:

Prioriteringar utifrån en fast ekonomisk ram

• Nationell plan: Nationell konkurrens – inspel och remissyttranden (enskilt 
eller i samverkan)

• Regional plan: Ansvar för helhet - eget prioriteringsarbete (utifrån givna 
förutsättningar)
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Hösten 2020

• Ta fram övergripande inriktning för transportplanen utifrån 
målsättningar i Regional utvecklingsstrategi, exempelvis målet: 

En tillgänglog region 
Delstrategi 

3. Delta aktivt och drivande i arbetet för nya  stambanor för 
höghastighetståg,

4. Stärka och rusta befintliga järnvägsförbindelser som kopplar 
samman länets kommuner med varandra, angränsande län och 
strategiska hamnar,

6. Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, 
säkra och tillgängliga  resor, transporter, logistik och turism.
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Hösten 2020 fortsättning 

• Organisera och förbereda process och organisation inför 
åtgärdsplanering, bland annat sätta samman en 
projektgrupp och en politisk referensgrupp, informera 
delegationen för infrastruktur, 

• Framtagande av eventuella kunskapsunderlag och analyser 
vid behov,

• Påverkansarbete i strategiska frågor, i samarbete eller 
enskilt,
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Under 2021

• Framtagande av Regional transportplan samt involvering i 
framtagandet av Nationell plan

• RJL har helhetsansvar för framtagandet av Regional transportplan

• För att kunna påverka innehållet i Nationell plan krävs påverkans 
arbete i olika former, samarbeten och framtagande av 
underlagsmaterial. Även formell remiss.
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• Regionfullmäktige fastställer den 
Regionala transportplanen 

• TIM-nämnden beslutar om 
remissversion av Regional 
transportplan

• Kommunalt forum löpande 
information och förankring

• TIM-presidium styrgrupp 

Politiska beslut och förankring
Regional transportplan 2018-2029

9 25



2020-09-08

Ekonomisk ram i den regionala planen: 1 378 miljoner kronor. 
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Nationella mål för Bredband

2020-09-08

(ange enhet via Infoga sidfot)

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s 

År 2025 bör hela Sverige ha  tillgång till snabbt bredband 
• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 

Gbit/s 
• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 

100 Mbit/s 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till 30 Mbit/s 
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(ange enhet via Infoga sidfot)

Region Jönköping läns mål för bredband

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband om minst 100 mbit/s.

År 2025 ska hela Jönköpings län ha tillgång till snabbt bredband:
• Minst 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s
• Minst 99,9 ska ha tillgång till 100 Mbit/s
• 100 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s 
• 95 procent ska vara faktiskt anslutna till ett bredbandsnät om 

minst 100 Mbit/s
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Källa: PTS 
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Källa: PTS 
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Källa: PTS 
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Källa: PTS 
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Månadsrapport - Juli 2020, TIM 
3  0  0  0  av 3 Mätetal 

 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 RJL 
Antal resor 
exklusive skolresor 

Ökning med 1,0 % -32 % 
 

 
 

Resandet har fortsatt att minska under sommarmånaderna i 
samtliga trafikslag. Det finns vissa brister i statistiken eftersom 
inte alla resor valideras och därmed inte registreras i 
biljettstatistiken. 

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

2,6 % 3,7 % 
 

 
 

Det är en viss minskning av sjukfrånvaron under 
sommarmånaderna även om den ligger på en något högre nivå 
än föregående år.  

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

0 tkr -7 054 tkr 
 

 
 

A. Länstrafiken (-8,5 mnkr)  
Det är fortsatt ett stort underskott på biljettintäkter som en följd 
av det minskade resandet sedan mitten på mars. I slutet på 
september kommer man kunna ansöka om statsbidrag för 
intäktsbortfall.  
Det är i dagsläget oklart hur mycket som tillfaller Region 
Jönköpings län. Det har under året varit lägre kostnader för 
bränsle och personal för trafikföretagen vilket påverkat 
indexeringen i ersättningen och därmed ger det ett visst 
överskott på trafikkostnaderna.  
Resandet har minskat inom serviceresor vilket leder till 
minskade kostnader både inom färdtjänst och sjukresor. Det 
finns särskilt avsatta fordon och förare inom serviceresor för 
Covid-smittade för resor till vård och för de resorna har ett 
budgettillskott om 12 mnkr erhållits för perioden april-juli. 
Kostnaderna tom juli för de särskilda transporterna är totalt ca 
8,5 mnkr. Budgettillskottet bör därmed räcka ytterligare ca två 
månader, tom september. Avtal med trafikföretag är skrivna fram 
tom 2021-01-31 med möjlighet till uppsägning med en månads 
varsel.  
Resultatets fördelning per resultatenhet:  
Stab, gemensamt: +3,8 mnkr  
Allmän trafik:        -36,2 mnkr  
Serviceresor:       +23,9 mnkr  
 
B. Centrala anslag (+1,4 mnkr)  
Här redovisas bidrag till Jönköpings flygplats, projektmedel och 
nämndens egna kostnader. Ett överskott på 1,4 mnkr finns för 
anslaget för projektmedel som ännu inte utnyttjats under året. 
Budgeten för nämndens egna driftskostnader är i balans 
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  2020-09-15

  

Diskussionsområden för revisorernas möte med nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Deltagare från revisionen: Per Hansson, Mats Hoppe, Ronny Korsberg, Nenus Jidah(revisionschef), 
Mia Suntila (administrativ samordnare)  

1. Information från revisionen  

Berätta kort om revisorernas arbete med revisionsplan och kort om innehåll. Revisorerna lämnar 
information om revisionsplan 2020.  

Övriga riskområden TIM:  

Trafikförsörjnings- och länstrafikprogrammen. Vad är aktuellt inom dessa program närmsta tiden?  

Hur ser gränsdragningen ut gentemot RS avseende trafikförsörjnings- och länstrafikprogrammen? 

2. Nämndens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning  

Hur arbetar nämnden med riskanalys och intern kontroll?  Har riskanalys uppdaterats med anledning 
av Covid-19? 

Finns egna mål i interna kontrollplanen? 

3. Övrigt  

Information om nya tågdepån. 

4. Information från nämnden  

Vad är på gång inom nämndens ansvarsområde framåt, vad kommer att påverka verksamheten?
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SKRIVELSE 1(2) 

 2020-09-01 RJL 2020/1322 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Motionssvar - Avgiftsfri kollektivtrafik 
kvällstid för fältassistenter och 
nattvandrare 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och Anders 
Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik 
under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts möjlighet att 
komma med inspel, därefter har ett motionsunderlag tagits fram. Motionen har 
behandlats i presidiet som förslår att motionen avslås 

Information i ärendet 
Jönköpings Länstrafik har i dagsläget inte något generellt erbjudande till dessa 
grupper att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Jönköpings län. 
 
Länstrafiken har genom åren engagerats i enstaka insatser tillsammans med 
kommuner där otrygghet blossat upp med kopplingar till kollektivtrafiken. 
Resurspersoner från främst kommunernas förvaltningar och i några fall 
kompletterade med frivilligorganisationer har då rört sig ute i trafiken och kring 
anläggningar knutna till kollektivtrafiken. 
 
De gånger personal från kommunernas förvaltningar eller frivilliga organisationer 
åkt med för att skapa trygghet har de i de fall Länstrafiken fått kännedom om 
använt ordinarie biljettsortiment. Det är ganska vanligt att kommunernas 
förvaltningar köper in olika typer av färdbevis som kan användas av personal i 
tjänsteutövning. 
 
Länstrafiken upphandlar regelbundet tjänster som innefattar ordningsvakter och 
biljettkontrollanter som ska bidra till att trygghet och ordning upprätthålls i 
kollektivtrafiken. Då trafiken i och kring Jönköping är mycket omfattande är deras 

36



SKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/1322 

 

närvaro större i detta område än i övriga länet men tanken är att de ska vara en 
resurs i hela länet. 
Denna resurs används emellanåt när buss- eller tågentreprenörerna som kör trafik 
åt Länstrafiken skickar signaler om otrygghet i trafiken. 
 
En muntlig förfrågan från Jönköpings kommun inkom till Länstrafiken under 
våren 2020 om möjligheten att Länstrafiken kunde bidra med gratis resor för 
ideella organisationer som arbetar med trygghet på kvällar och helger. 
 
Länstrafiken meddelade kommunen att man fann det problematiskt då man redan 
har upphandlade tjänster för ordning och trygghet i och kring kollektivtrafiken. 
Genom att erbjuda avgiftsfria resor för specifika ideella grupper bedömde 
Länstrafiken att det fanns en risk att Länstrafiken skulle ställas till svars om någon 
i dessa grupper utsattes för våld eller andra hotfulla situationer kopplade till 
”sponsrade” resor i kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 109  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Att motionen avslås. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår följande: 

 Erbjuda nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri 
kollektivtrafik under tjänstgöring på kvällstid. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att motionen avslås. 
 
Carl-Johan Lundberg (M) anmäler att moderaterna återkommer i frågan vid  
nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1

38



MOTIONSUNDERLAG 1(2) 

 2020-08-20 RJL 2020/1322 

 
Regionledningskontoret  
Fredric Fingal  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 

Inledning 
Med anledning av motion från SD lämnas information i ärendet till Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö.  

Information i ärendet 
Jönköpings Länstrafik har i dagsläget inte något generellt erbjudande till dessa 
grupper att åka avgiftsfritt i kollektivtrafiken inom Jönköpings län. 
 
Länstrafiken har genom åren engagerats i enstaka insatser tillsammans med 
kommuner där otrygghet blossat upp med kopplingar till kollektivtrafiken. 
Resurspersoner från främst kommunernas förvaltningar och i några fall 
kompletterade med frivilligorganisationer har då rört sig ute i trafiken och kring 
anläggningar knutna till kollektivtrafiken. 
 
De gånger personal från kommunernas förvaltningar eller frivilliga organisationer 
åkt med för att skapa trygghet har de i de fall Länstrafiken fått kännedom om 
använt ordinarie biljettsortiment. Det är ganska vanligt att kommunernas 
förvaltningar köper in olika typer av färdbevis som kan användas av personal i 
tjänsteutövning. 
 
Länstrafiken upphandlar regelbundet tjänster som innefattar ordningsvakter och 
biljettkontrollanter som ska bidra till att trygghet och ordning upprätthålls i 
kollektivtrafiken. Då trafiken i och kring Jönköping är mycket omfattande är deras 
närvaro större i detta område än i övriga länet men tanken är att de ska vara en 
resurs i hela länet. 
Denna resurs används emellanåt när buss- eller tågentreprenörerna som kör trafik 
åt Länstrafiken skickar signaler om otrygghet i trafiken. 
 
En muntlig förfrågan från Jönköpings kommun inkom till Länstrafiken under 
våren 2020 om möjligheten att Länstrafiken kunde bidra med gratis resor för 
ideella organisationer som arbetar med trygghet på kvällar och helger. 
 
Länstrafiken meddelade kommunen att man fann det problematiskt då man redan 
har upphandlade tjänster för ordning och trygghet i och kring kollektivtrafiken. 
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  RJL 2020/1322 

 

Genom att erbjuda avgiftsfria resor för specifika ideella grupper bedömde 
Länstrafiken att det fanns en risk att Länstrafiken skulle ställas till svars om någon 
i dessa grupper utsattes för våld eller andra hotfulla situationer kopplade till 
”sponsrade” resor i kollektivtrafiken. 
 

 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93 

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 84  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Nämnden 

 Ger regionledningskontoret i  uppdrag att ta fram ett 
motionsunderlag.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid. 
 
Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att 
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86 
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 76  
 
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för 
fältassistenter och nattvandrare 
Diarienummer: RJL 2020/1322 

Beslut  
Presidiet 

 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i  uppdrag att 
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter 
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag 
fram. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike, Maria Högberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår erbjuda 
nattvandrarna och fältassistenter i länet avgiftsfri kollektivtrafik under 
tjänstgöring på kvällstid. 
 
Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-05-25 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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SKRIVELSE 1(3) 

 2020-09-01 RJL 2020/883 

 
  
  

Regionfullmäktige 

Motionssvar - Inför avgiftsfri 
kollektivtrafik för färdtjänstberättigade 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och Anders 
Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår  

 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa 
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts möjlighet att 
komma med inspel, därefter har ett motionsunderlag tagits fram. Motionen har 
behandlats i presidiet som förslår att motionen avslås 

Information i ärendet 
I lag om Färdtjänst 1997:736,  7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall 
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, 
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer”. 
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar 
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa 
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och 
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik. 
 
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med 
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett 
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga 
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner 
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan 
funktionsvariationer. 
 
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings 
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan 
skatteväxling av färdtjänst mm  - år 2014). Det avgiftsfria resandet i 
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kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både 
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket 
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det 
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om 
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser 
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av 
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-med-
en-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett 
kort  - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har 
färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den 
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment. 
 
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet. 
 
Antal påstigande 2019   
  Antal påstigande 
Buss Jönköpings stadstrafik 31056 
 Visingsö/Hva 14 
 Nässjö stadstrafik 481 
 Regionbussar 3875 
 Värnamo stadstrafik 1315 
Summa Buss  36741 
Tåg Krösatågen 814 
Summa totalt  37555 
 
Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna 
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är 
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade 
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger 
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare 
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som 
lämnat in ansökningar. 
 
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det 
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i 
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar 
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar. 
 
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019: 

 Skåne 17% 
 Stockholm 20% 
 Jönköping 5% 

 
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes 
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst, 
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vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i 
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping. 
 
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett 
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt 
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den 
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer 
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon. 
Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i 
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa 
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd 
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att 
lösa. 
 
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom 
färdtjänsten minska inte vid detta införandet  - snarare så ökade antalet tillstånd 
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor. 
 
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för 
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken 
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan 
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall. 

Beslutsunderlag 
 Motionssvar 2020-09-01 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-09-01 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 110  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Att motionen avslås. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår  

 att utreda möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa 
avgiftsfritt i den allmänna kollektivtrafiken. 

 
Motionen har anmäls till nämnden och nämndens ledamöter har getts 
möjlighet att komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av 
motionen, ett motionsunderlag har nu tagits fram. 

Beslutsunderlag 
 Motionsunderlag 2020-08-20 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att motionen avslås. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Regionledningskontoret  
Fredric Fingal  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 

Inledning 
Med anledning av motion från SD lämnas information i ärendet till Nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö.  

Information i ärendet 
I lag om Färdtjänst 1997:736,  7§ står följande: ”tillstånd till färdtjänst skall 
meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, 
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer”. 
Detta innebär att merparten av de personer som har färdtjänst idag saknar 
förutsättningar att resa själv med allmänna kommunikationer. Givetvis har vissa 
personer varierande hälsostatus och vilket t.ex. kan innebära att vissa dagar och 
under vissa väderförhållanden kan resa ske på egen hand med kollektivtrafik. 
 
Kollektivtrafiken har under en längre tid gjorts mer tillgänglig för personer med 
funktionsvariationer. Sett över hela riket har investeringar för tillgänglighet skett 
genom anpassningar av hållplatser, stationer, tåg och bussar för åtskilliga 
miljarder sedan början av 2000-talet. Bara i Jönköping län har många miljoner 
investerats i tillgänglighet, vilket även är till stor fördel för personer utan 
funktionsvariationer. 
 
Fria resor i kollektivtrafiken för färdtjänstberättigade har funnits i Jönköpings 
kommun ( i stadstrafiken) under en kortare period på 2000-talet, (innan 
skatteväxling av färdtjänst mm  - år 2014). Det avgiftsfria resandet i 
kollektivtrafiken var uppskattat av färdtjänstkunderna men samtidigt ökade både 
antalet färdtjänstresor och antalet färdtjänstansökningar i kommunen. Försöket 
lades ner p.g.a. att tänkta besparingar uteblev helt och istället blev det 
kostnadsökningar. I samband med att försöket lades ner väcktes tanken på att om 
en person följer med på resan ska den resan vara avgiftsfritt. Personen som reser 
med kan då vara behjälplig som stöd vid av- och påstigning samt vid betalning av 
resan osv. Detta ledde sedan till att Jönköpings kommun var först ut med ”ta-med-
en-vän” (papperskuponger). Senare efter skatteväxling av färdtjänst infördes ett 
kort  - ”ta med en vän” ( år 2015), i hela länet som innebär att den som har 
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färdtjänst kan avgiftsfritt ta med sig en vän på buss/tåg inom Jönköpings län. Den 
färdtjänstberättigade köper lämplig biljett ur Länstrafikens sortiment. 
 
Nedan redovisas antalet resor för 2019 för ”ta med en vän”- kortet. 
 
Antal påstigande 2019   
  Antal påstigande 
Buss Jönköpings stadstrafik 31056 
 Visingsö/Hva 14 
 Nässjö stadstrafik 481 
 Regionbussar 3875 
 Värnamo stadstrafik 1315 
Summa Buss  36741 
Tåg Krösatågen 814 
Summa totalt  37555 
 
Några regioner i Sverige har fria resor för färdtjänstberättigade i den allmänna 
kollektivtrafiken, tex Region Kalmar, Skånetrafiken och Stockholm (SLL). Det är 
också tillåtet att avgiftsfritt ta med en person vid dessa resor. Vid införandet ökade 
antalet ansökningar (inkl. antal avslag) och enheten som tar emot och handlägger 
ansökan samt beviljar tillstånd fick en hög arbetsbelastning och fler handläggare 
behövde anställas. Detta innebär även längre väntetider på beslut för de som 
lämnat in ansökningar. 
 
Görs en jämförelse av andelen avslag av färdtjänstansökningar så kan det 
konstatera att andelen är högre i regioner som har fria resor i kollektivtrafiken än i 
Region Jönköpings län. Därtill kan vi även konstatera att andelen överprövningar 
till både förvaltningsrätt och kammarrätt ökar. 
 
Andel överprövningar av färdtjänstansökan 2019: 

 Skåne 17% 
 Stockholm 20% 
 Jönköping 5% 

 
Det kan även konstateras att utbudet av allmän kollektivtrafik samt den enskildes 
ekonomiska vinst är två faktorer som ökar benägenheten att ansöka om färdtjänst, 
vilket här med stor sannolikhet skulle tyda på att antalet ansökningar skulle öka i 
tätorter med kollektivtrafik och då troligen mest i Jönköping. 
 
Region Jönköpings län har idag inga färdtjänstkort eller färdtjänstbevis och vid ett 
ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken måste administrativt 
system och personal finnas för denna hanteringen. Troligen kan biljett för den 
allmänna kollektivtrafiken inte finnas enbart i mobilen då många av de personer 
som har färdtjänst saknar egen mobiltelefon. 
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Färdtjänst kan beviljas för 6 månader och upp åt. Merparten av tillstånden gäller i 
ca 3 år och en ev biljett för den allmänna kollektivtrafiken ska i så fall följa 
tillståndet giltighet. Vidare kan man inte ta för givet att alla med färdtjänsttillstånd 
har en giltig legitimation men den frågan kan anses som den enskildes ansvar att 
lösa. 
 
Region Skåne är den region som senast införde fria resor i den allmänna 
kollektivtrafiken – under år 2015 - och det kan konstateras att antalet resor inom 
färdtjänsten minska inte vid detta införandet  - snarare så ökade antalet tillstånd 
inkl. handläggningstiderna och där med även antalet resor. 
 
Ett ev. införande av fria resor i den allmänna kollektivtrafiken för 
färdtjänstberättigade, kommer att innebära kostnadsökningar för Länstrafiken 
utifrån andra regioners erfarenheter och detta ryms inte inom befintlig ram utan 
kräver en utökad budgetram för Länstrafiken i så fall. 
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 74-93 

Tid: 2020-06-16 kl. 09:00  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 85  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Nämnden 

 Ger regionledningskontoret i  uppdrag att ta fram ett 
motionsunderlag.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda 
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den 
allmänna kollektivtrafiken. 
 
Motionen anmäls till nämnden och nämndens ledamöter ges möjlighet att 
komma med inspel inför den fortsatta behandlingen av motionen. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag presidiet 2020-06-03 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 69-
86 
Tid: 2020-06-03 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 75  
 
Motion - Inför avgiftsfri kollektivtrafik för 
färdtjänstberättigade. 
Diarienummer: RJL 2020/883 

Beslut  
Presidiet 

 Anmäler motionen och ger regionledningskontoret i  uppdrag att 
lämna information i ärendet på nämnden i juni. Nämndens ledamöter 
ges då möjlighet att lämna inspel, därefter tas ett motionsunderlag 
fram. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har genom Ulf Svensson, Agnetha Lundberg och 
Anders Gustafsson inkommit med en motion där man föreslår att utreda 
möjligheten för personer med färdtjänsttillstånd att få resa avgiftsfritt i den 
allmänna kollektivtrafiken. 
 
Motionen har fördelats till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen motion från Sverigedemokraterna daterad 2020-04-06 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 101  
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 
2021-2025 
Diarienummer: RJL 2020/541 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget förslag till regionalt trafikförsörjnings-
program för Västra Götalandsregionen.  
Region Jönköpings län och VGR har samsyn i prioriteringen av de 
beskrivna trafikstråken över länsgränsen.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Hållbara resor i Västra Götaland Trafikförsörjningsprogram 

2021-2025 dnr KTN 2017–00187 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

Yttrande - Hållbara resor i Västra Götaland 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 dnr 
KTN 2017–00187 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget förslag till regionalt trafikförsörjnings-
program för Västra Götalandsregionen.  
Region Jönköpings län och VGR har samsyn i prioriteringen av de beskrivna 
trafikstråken över länsgränsen.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Hållbara resor i Västra Götaland Trafikförsörjningsprogram 2021-

2025 dnr KTN 2017–00187 
  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Västra Götalandsregionen 
kollektivtrafik@vgregion.se 
            
 

Yttrande - Hållbara resor i Västra Götaland 
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 dnr 
KTN 2017–00187 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Trafikförsörjningsprogram.  

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget förslag till regionalt trafikförsörjnings-
program för Västra Götalandsregionen.  
Region Jönköpings län och VGR har samsyn i prioriteringen av de beskrivna 
trafikstråken över länsgränsen.  

Synpunkter på förslaget 
Programförslaget bjuder på ett välstrukturerat och tydligt sätt en målbeskrivning 
med ett huvudmål och därunder tre målområden med i sin tur underliggande 
väldefinierade mål. 
Tydligt utpekade prioriterade trafikeringsstråk och noder samt en beskrivning av 
ambition på servicenivå vad gäller kollektivtrafik för mindre tätorter ger en god 
bild av den tänkta strategin för att uppnå uppsatta mål kring resandeutveckling.  
Region Jönköpings län och VGR har samsyn i de beskrivna trafikstråken över 
länsgränsen. Stråket Falköping-Jönköping-Nässjö liksom stråket Jönköping-
Ulricehamn samt stråket Värnamo-Borås beskrivs som prioriterade i bägge 
regioners föreslagna trafikförsörjningsprogram. 
Strävan att tillskapa ett väl fungerande och i nära framtid integrerat biljett- och 
taxesystem i de båda länen är en förutsättning för att resandet mellan länen 
utvecklas positivt och är särskilt viktigt för de invånare som bor i gränslandet 
mellan länen.  
Vikten av att kunna erbjuda en attraktiv prissättning på resor över länsgräns kan 
inte underskattas och bör finnas med som en parameter när den länsgränsöver-
skridande trafiken utvecklas. 
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Samlat innebär detta att en strävan till ett attraktivt utbud av trafik i trafikstråken 
mellan Jönköpings och Västra Götalands län bör ses som en högt prioriterad 
uppgift för bägge regionerna. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Hållbara resor i Västra Götaland
Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 

Remissversion februari 2020

12
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Läsanvisning
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för 
kollektivtrafikens utveckling och beskriver mål och inriktning för kollektivtrafiken under den 
kommande femårsperioden. Nuläge för respektive mål utgår från nivån år 2018. I Västra Götaland 
innefattar trafikförsörjningsprogrammet inte enbart mål för kollektivtrafik, utan det övergripande målet är 
att öka andelen hållbara resor som i detta sammanhang definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång. Prioritering av åtgärder för att nå de uppsatta målen beskrivs. 

I programmet finns hänvisningar till de strategier, målbilder och dokument som ska ses som en del av 
Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Samtliga finns samlade på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik. Programmet innehåller förutsättningar, både demografiska och 
ekonomiska samt en beskrivning av ansvar och roller för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Lista över 
prioriterade hållplatser och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning liksom över trafikavtal och dess giltighet är en del av trafikförsörjningsprogrammet. 
Dessa finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna uppdateras tätare än programmet 
revideras.

I Västra Götaland ligger ansvaret för färdtjänst hos kommunerna och ingår inte i Västra Götalands-
regionens trafikförsörjningsprogram.

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen 
SWECO

Processledning för framtagande av trafikförsörjningsprogrammet:

Anna Kronvall
Martin Elofsson 
Karin Ryberg
Frida Karlge
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Dags att ta nästa steg! 

Att ställa om sina resvanor kan vara en tröskel som upplevs svår att komma över. Med stöd av forskning 
och erfarenhet från vår egen region har vi sett att det går. Det handlar ofta om att testa en tid för att 
hitta det sätt som passar bäst för just mig, just där jag bor. Det är detta som är fokus i det nya 
trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas för att vi ska nå ett hållbart 
transportsystem och utgöra stommen, men vi måste jobba bredare för att nå ett hållbart 
transportsystem. Gång, cykel, samåkning, elbilen till en pendelparkering med mera. Olika lösningar 
passar olika individer och olika geografier. 

Västra Götalandsregionen är länets kollektivtrafikmyndighet. Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande måldokumentet för regionens styrning av kollektivtrafikens utveckling. Programmet 
revideras en gång per mandatperiod och utgör både grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till 
Västtrafik och för regionens samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Därför har 
programmet tagits fram genom en bred samrådsprocess. För att nå målen krävs samverkan och att 
många aktörer bidrar. 

Under förra programperioden, som slutade år 2020, togs viktiga steg med ökat resande i kollektiv-
trafiken. Det har blivit enklare för resenären att köpa biljett, tillgängligheten för funktionshindrade har 
förbättrats och kollektivtrafikens klimatpåverkan har minskat, 97 procent av trafiken körs med förnybara 
drivmedel och andelen eldrift ökar kraftigt.  

Nu tar vi nästa steg!

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ROLL FÖR 
REGIONAL UTVECKLING

De globala målen för hållbar utveckling och Vision Västra Götaland 
utgör grunden för arbetet med regional utveckling. 
Utvecklingen i hela Västra Götaland ska ske med samtliga 
hållbarhetsperspektiv i fokus – socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt. 

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 
49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det 
önskade framtida tillståndet – Det goda livet. 

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål 
och beskriver inriktningen för att bidra till att uppfylla visionen:

• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturstrategi 
• Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 
 
Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med region-
fullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett 
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att 
bo, leva och utvecklas i hela Västra Götaland – i samklang med en mer 
hållbar samhällsutveckling. 

För att uppnå regional utveckling är en prioritering av goda möjligheter 
till studie- och arbetspendling en grundsten. Bostadsbyggande, 
infrastrukturutveckling samt lokalisering av verksamheter och service 
skapar tillsammans med kollektivtrafiken en grund för en hållbar 
region där människor ges goda förutsättningar att leva och utvecklas. 
Kollektivtrafiken ska planeras både utifrån att minska transporternas 
påverkan på miljön och med hänsyn till dem som är beroende av en 
fungerande kollektivtrafik.

Samhällsplanering sker på olika nivåer och av olika aktörer. Det är 
angeläget att kollektivtrafiken ses i ett större sammanhang för att 
kunna utvecklas i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets 
inriktning. Översiktsplaner och detaljplaner samt nationell- och 
regional plan för transportinfrastruktur är särskilt avgörande för att 
skapa en hållbar samhällsstruktur. Bebyggelse, verksamheter och 
service behöver finnas i närhet av kollektivtrafiken. I städer och större 
tätorter är det av vikt att kollektivtrafiken prioriteras i stadsrummet.  
För att möjliggöra en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik krävs 
det stora investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur. 

Vision 
Västra Götaland

-Det goda livet

Västra Götaland
2020 – strategi 

för tillväxt 
och utveckling

Regionalt 
trafikförsörjnings-

program

Kulturstrategi

Strategi för 
hälso-och 

sjukvårdens 
omställning
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MÅL

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet 
är att ”Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland” med 
mål för åren 2025 och 2035. De tre målområdena ”God geografisk 
tillgänglighet”, ”Enkel, trygg och inkluderande kollektivtrafik” och 
”Låg miljöpåverkan” har mål för år 2025. Som komplement till målen 
finns även ett antal indikatorer för att följa utvecklingen inom ett visst 
område.

* Nulägesmätning pågår – målnivå sätts under remissperioden
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Fördjupad beskrivning av målen

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland
Definition: Resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka i 
förhållande till övriga resor. 

Mål år 2025: 

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       42 procent. 

Mål år 2035:

• Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 
       50 procent.

       Nivå år 2018: 39 procent.  

Det övergripande målet syftar till att bidra till en hållbar samhälls-
utveckling. När fler väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång 
istället för med bil minskar resandets miljö- och klimatbelastning, 
samtidigt som ytor frigörs i gaturummet. 

Sverige har högt satta miljö- och klimatmål. Detsamma gäller för Västra 
Götaland, som till år 2030 ska minska klimatutsläppen med 80 procent 
jämfört med år 2009. Kollektivtrafiken är i stort sett fossilfri och 
utsläppen av koldioxid hade år 2018 minskat med cirka 70 procent 
jämfört med år 2006. Att kollektivtrafiken är fossilfri är en del i
arbetet för att nå klimatmålen, men det behövs även en stor omställning 
i invånarnas resvanor där fler behöver välja hållbara färdmedel. Det är 
en utmaning att skapa förutsättningar för 50 procent hållbara resor i 
Västra Götaland till år 2035, men genomförbart om Västra Götalands-
regionen, kommunerna, Trafikverket och andra berörda aktörer agerar 
tillsammans. För att nå klimatmålen behöver andelen hållbara resor öka 
betydligt mer än detta. Det kräver kraftfulla nationella och kommunala 
styrmedel tillsammans med satsningar för att stödja omställningen till ett 
mer transporteffektivt samhälle, där fler väljer kollektivtrafik, cykel och 
gång. Vidare krävs en betydande teknik- och drivmedelsomställning i 
transportsektorn. 

I de mindre tätbebyggda delarna av Västra Götaland är bilen ofta det 
mest effektiva alternativet. En bilresa kan vara en hållbar resa utifrån 
ett miljöperspektiv om den sker på förnybart drivmedel, om fler väljer 
att samåka eller om bilen används i kombination med kollektivtrafik. 
Andelen bilar som år 2018 drevs med förnybart drivmedel var endast nio 
procent av totala antalet bilar i Västra Götaland. Utvecklingen går framåt 
och andelen bilar som drivs av förnybara drivmedel ökar, men inte 
tillräckligt snabbt för att andelen ska vara en övervägande del av 
bilparken till år 2025. 

År 2018 var andelen hållbara resor i Västra Götaland 39 procent. Jämfört 
med år 2010 har andelen hållbara resor ökat svagt till år 2018 (knappt 
fyra procentenheter). Andelen varierar dock kraftigt över de olika delarna 
av Västra Götaland. 

Hållbara resor definieras i detta 
sammanhang som resor med 
kollektivtrafik, cykel och gång.
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I städer och tätorter är andelen hållbara resor högre än i mindre 
tätbebyggda delar av regionen. Det är viktigt att ta hänsyn till olika 
geografiska förutsättningar och att arbeta med en mängd olika initiativ 
för att det övergripande målet ska kunna nås. 

Med utgångspunkt i kollektivtrafikbarometern tillsammans med den 
resvaneundersökning som genomförts inom Västsvenska paketet år 
2017 kan andelen hållbara resor uppdelat på olika geografier 
uppskattas. Eftersom statistiken är hämtad från två olika källor är 
underlagen inte helt jämförbara med varandra, men ger en bild av 
fördelningen av resor i olika geografiska delar av Västra Götaland år 
2018.

Bo
rås

Göte
bo

rg

Tro
llh

ätt
an

Sk
öv

de

Udd
ev

all
a

Vän
ers

bo
rg

Pa
rtil

le

Möln
da

l

Fyr
bo

da
l ö

vri
ga

Göte
bo

rgs
reg

ion
en

 öv
rig

a

Sk
ara

bo
rg 

öv
rig

a

Sju
hä

rad
 öv

rig
a

Uppskattad andel hållbara resor 2018
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Genomsnitt för 
Västra Götaland 2018

Uppskattad andel hållbara resor år 2018 i Västra Götalands delregioner och regionala pendlingsnav (Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, 
Skövde, Trollhättan/Vänersborg samt Uddevalla). Göteborgsregionen övriga presenteras exklusive Kungsbacka, som trafikeras av 
Västtrafik men inte tillhör Västra Götaland

Kollektivtrafikbarometern är en 
branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som genomförs 
av Svensk Kollektivtrafik.

Västsvenska paketet är en 
överenskommelse som innehåller en 
rad stora satsningar på infrastruktur  
i Göteborgsområdet under åren 
2010-2027.

Uppskattad andel hållbara resor 2018
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För att nå en andel hållbara resor på minst 50 procent till år 2035 
behövs en kraftsamling i hela Västra Götaland.

Det går att uppnå en andel hållbara resor i Västra Götaland på 
50 procent till år 2035 på fler sätt. Tre mer eller mindre tänkbara 

Det hållbara resandet ökar procentuellt sett lika 
mycket i alla delar av Västra Götaland 
En procentuell ökning av det hållbara resandet på cirka 15 procent för 
respektive geografi ger en genomsnittlig nivå på 50 procent hållbara 
resor år 2035. Göteborg ökar i detta scenario sin andel hållbara resor till 
drygt 70 procent (från 62 procent) och Mölndal till drygt 
50 procent (från 44 procent). Pendlingsnaven Borås, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla uppnår tillsammans med 
Göteborgsregionens kommuner (exklusive Göteborg, Mölndal och 
Kungsbacka) i detta scenario en andel hållbart resande på 
30 – 45 procent. Övriga delar av Västra Götaland 15 – 25 procent.

De fem regionala pendlingsnaven står för hela ökningen
I ett scenario där de fem regionala pendlingsnaven står för hela 
ökningen behöver Göteborg öka andelen hållbara resor med 27 procent 
till en andel på 85 procent. Övriga regionala pendlingsnav behöver öka 
med 40 – 60 procent och nå en andel hållbara resor på 70 – 75 procent. 
Detta scenario förutsätter en avsevärd minskning av biltrafiken i de fem 
pendlingsnaven och kräver troligen kraftfulla ekonomiska styrmedel 
tillsammans med stora satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång.

Samtliga bilister byter bilen mot kollektivtrafik, cykel eller 
gång en arbetsdag i veckan
Om samtliga bilister ställer bilen till förmån för kollektivtrafik, cykel 
eller gång en av veckans arbetsdagar minskar andelen bilresor med 20 
procent till förmån för det hållbara resandet som då ökar med 
26 procent. Den totala andelen hållbara resor i Västra Götaland uppnår 
i detta scenario en nivå på något över 50 procent. 

Västra Götalandsregionens huvudscenario 
Beslutade strategier och målbilder för kollektivtrafikens 
utveckling behöver genomföras och resandemål uppnås. Vidare 
behöver antalet cykel- och gångresor fördubblas, samtidigt som 
antalet bilresor bibehålls på 2018-års nivå trots att befolkningen 
förväntas öka med cirka 200 000 invånare.
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God geografisk tillgänglighet
Definition: Invånarna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken 
utifrån olika geografiska förutsättningar. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik 
till närmsta regionala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 

      (i båda riktningar) per dag ska öka till 80 – 85* procent.  
      Nivå år 2018: Under framtagande.

• Antal resor med kollektivtrafik ska öka till minst 380 miljoner 
(fördubblingsmålet).

      Nivå år 2018: 339 miljoner resor.

• Antal kollektivtrafikresor i stråk och stadstrafik ska öka till 
      65 miljoner resor i stråk och 295 miljoner resor i stadstrafik.

      Nivå år 2018: Stråk 55 miljoner resor, stadstrafik 258 miljoner      
      resor.

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både om att 
geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland och att skapa 
tillgänglighet till studier och arbetsmarknader som i sin tur bidrar till 
välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken har också en viktig roll för att 
människor ska kunna vara delaktiga i samhället.

Idag finns kollektivtrafik utbyggd i hela Västra Götaland och invånare 
har i enlighet med Landsbygdsutredningen tillgång till minst en 
tur- och returresa per vardag. I de prioriterade stråken uppgår utbudet 
till minst 10 resmöjligheter per riktning i de flesta relationer. I områden 
med stadstrafik är det ofta möjligt att använda kollektivtrafiken under 
större delen av dagen. 
 
Målet om andel invånare med högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter syftar till att öka 
invånarnas tillgänglighet med kollektivtrafik till de stora 
arbetsmarknadsorterna i Västra Götaland; Göteborg/Mölndal/Partille, 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. Genom 
att inkludera minst tio resmöjligheter i vardera riktningen kan 
kollektivtrafiken ge möjlighet för arbets- och studiependling. 

Målet om ett ökat antal resor i stråk och stadstrafik syftar till att ge fler 
invånare möjlighet att ta del av arbete och utbildning. Det är främst i 
stadstrafiken och i de prioriterade stråken som kollektivtrafiken på ett 
tydligt sätt knyter ihop regionens arbetsmarknader och studieorter. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkurrenskraftig 
gentemot bilen och det är därför viktigt att invånarna kan ansluta till 
kollektivtrafikens stråk, antingen via bebyggelseutveckling i närhet till 
stråken eller med hjälp av pendelparkeringar för bil och cykel.

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL

* Nulägesmätning pågår
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Enkel, trygg och inkluderande
Definition: Invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som enkel, trygg och 
inkluderande. 

Mål år 2025: 

• Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik 
ska öka till minst 65 procent. 

       Nivå år 2018: 61 procent.

• Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka till minst 70 procent. 

       Nivå år 2018: 66 procent.

• Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning ska öka till minst 800 stycken.

       Nivå år 2018: Cirka 400 fullt anpassade hållplatser och terminaler.

För att nå målet om ökad andel hållbart resande behöver fler resenärer 
välja kollektivtrafiken framför bilen. Kollektivtrafiken behöver då 
upplevas attraktiv, som ett naturligt val i vardagen och vara utformad 
med en medvetenhet om den variation av förutsättningar och behov som 
finns hos befolkningen. Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte 
enbart själva kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen/stationen och 
efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. Det är därför viktigt att 
arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv där samverkan med kommuner 
och Trafikverket är avgörande för resultatet. Framkomlighet och prioritet 
för kollektivtrafiken krävs för att uppnå pålitlighet och punktlighet, såväl 
i städernas infrastruktur som på järnväg. Trafikföretagen spelar en viktig 
roll, när det gäller körsätt, bemötande, fordonens kvalitet och 
trafiksäkerhet. 

Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med 
kollektivtrafiken och här har utvecklingen av appen ToGo bidragit till 
en förbättring. I november år 2018 beslutade regionfullmäktige om att 
införa en ny zonstruktur för Västtrafik, vilket innebar att fler än 
70 zoner i Västra Götaland ersattes med tre stora zoner i november år 
2020. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år, men det finns fortfarande mycket 
kvar att göra. Lista över prioriterade hållplatser och knutpunkter för 
tillgänglighetsanpassning är en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet 
och finns på Västra Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras tätare än programmet revideras. Många åtgärder som 
förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla resenärer.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för 

tillgänglighetsanpassning finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Låg miljöpåverkan
Definition: Kollektivtrafiken ska bidra till minskad miljö- och 
klimatpåverkan.

Mål år 2025:

• Utsläppen av CO2  per personkilometer i kollektivtrafiken ska 
minska med minst 85 procent jämfört med år 2006.

       Nivå år 2018: Minskning med 72 procent jämfört med år 2006.

• Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 
35 procent. 

       Nivå år 2018: 33 procent.

Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och klimat-
påverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. I 
detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara drivmedel med låg 
klimatpåverkan, samt att fler väljer kollektivtrafiken framför bilen. 
 
År 2018 låg utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken i Västra Götaland 
på 15 gram per personkilometer. Det är en minskning med cirka 
70 procent jämfört med år 2006. Fram till år 2025 är målet en 
minskning med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tätorts-
trafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning på 
elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på miljö- och 
klimat, bland annat minskade bullernivåer och låga eller obefintliga 
lokala utsläpp av partiklar och avgaser. 

Fram till år 2025 är målet att den motoriserade marknadsandelen ska 
öka till minst 35 procent. Att få fler att välja kollektivtrafiken framför 
egen bil är en stor utmaning. Det gäller för kollektivtrafiken att vara ett 
fullgott alternativ för att få vardagen att gå ihop för invånarna, trots 
olika förutsättningar. I vissa fall kan det vara svårt att få hela resan att 
ske med kollektivtrafiken. Då kan bil eller cykel till en pendelparkering 
vara en del i att skapa ett mer hållbart transportsystem.  

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel är kollektivtrafikre-
sor i förhållande till alla resor med 
motorfordon inklusive kollektivtrafik. 

2025 2025 2025

• Andelen invånare med högst    
 60 minuters restid med 
 kollektivtrafik till närmsta     
 pendlingsnav och minst 10    
 resmöjligheter 
 (i båda riktningar) ska öka till 
    80 – 85* %. 

• Antal kollektivtrafikresor i    
 stråk och stadstrafik ska    
 öka till 65 miljoner i stråk    
 och 295 miljoner i stadstrafik.  

• Antal resor i kollektivtrafiken  
 ska öka till minst 
 380 miljoner
   (fördubblingsmålet). 

• Andelen invånare som anser    
 att det är enkelt att åka med   
 Västtrafik ska öka till 
 minst 65 %. 

• Andelen invånare som känner   
 trygghet att åka med 
 Västtrafik ska öka till 
 minst 70 %. 

• Antal prioriterade hållplatser  
 och terminaler som är 
 anpassade för personer med   
 funktionsnedsättning ska öka  
 till minst 800 st. 

• Utsläppen av CO2 per 
 personkilometer i 
 kollektivtrafiken ska minska   
 med minst 85 % jämfört med  
 år 2006.

• Kollektivtrafikens 
 motoriserade marknadsandel  
 ska öka till minst 35 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra 
 Götaland ska öka till minst 42 %. 

• Andelen hållbara resor i Västra    
 Götaland ska öka till minst 50 %.

2025 2035

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

MÅL MÅLMÅL

MÅL
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Indikatorer kopplade till målen 
Till målen i programmet finns ett flertal indikatorer. Indikatorerna är 
inte målsatta, utan finns för att följa utvecklingen inom områden som 
bedömts relevanta för att nå målen. Flera indikatorer har bedömts 
intressanta ur mer än ett perspektiv och de är därför inte kopplade till 
ett specifikt målområde. 

INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor max 
1,5 km från hållplats i prioriterat 
stråk eller stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning 
implementeras.

Antal resor per funktion:

-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik*

Antal pendelparkeringar för bil 
och cykel.

Andel kilometer per drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik

Andel bilpassagerare.

Restidskvot 0,8 för tåg och
1,3 för buss i prioriterade 
stråk.

Andel fordon som är anpassade 
för personer med 
funktionsnedsättning.

* Övrig trafik innefattar buss på landsbygd och båt i skärgård
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STRATEGISK INRIKTNING OCH 
GENOMFÖRANDE

I detta kapitel presenteras hur arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings- 
programmet ska bedrivas med utgångspunkt i kostnadseffektivitet och 
måluppfyllelse. Avsnittet Planeringsstrategier beskriver grunderna för 
kollektivtrafikens trafikering i Västra Götaland. 
Genomförandeavsnittet beskriver inriktningen för arbetet, inklusive 
beslutade målbilder och strategier. Dessa är en del av trafikförsörjnings-
programmet och konkretiserar vad som behöver göras inom respektive 
område.

Övergripande planeringsstrategier

Prioriterade stråk och noder
De prioriterade stråken är en samling av 
kommunernas viktigaste pendlings-
relationer. Stråken bedöms viktiga för att 
knyta samman Västra Götaland och 
regionen med omlandet. Samtliga 
kommunhuvudorter ingår i nätet som 
stråken bildar. Med fler bostäder och 
verksamheter koncentrerade till stråken 
förbättras förutsättningarna för en attraktiv 
och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

De prioriterade stråken utgör stommen i 
den regionala kollektivtrafiken och präglas 
av långsiktig planering. Tågtrafiken utgör 
ryggraden i det regionala systemet med 
storregionala busslinjer som stöd. Arbets- 
och studiependling prioriteras för att bidra 
till stärkta, vidgade arbetsmarknader. 

Målet är ett utbud med minst tio 
dubbelturer per vardag i samtliga stråk, men 
utbudet ska också balanseras mot 
efterfrågan. Ett utvecklingsarbete behöver 
ske för att tydliggöra ambitionerna för 
prioriterade busstråk och matartrafik till 
stråken, både avseende buss- och båttrafik.

Restider som är konkurrenskraftiga gentemot 
bilen ska eftersträvas. För tåg ska resan vara 
snabbare än bilen om inte linjen har ett uttalat 
mål om att i första hand tillgodose ett lokalt 
rebehov. Målet är att tågtrafiken i stråken ska vara minst 20 procent 
snabbare än motsvarande resa med bil (restidskvot <0,8). För buss 
eftersträvas att restiden är högst 30 procent längre än för motsvarande resa 
med bil (restidskvot <1,3). Det finns andra relationer utanför de 
prioriterade stråken som även fortsatt kommer ha ett större utbud än vissa 
prioriterade stråk på grund av högre resandeefterfrågan. 
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Oslo

Nödinge

Halmstad

Lilla Edet

Ed

Hjo
Vara

Åmål

Lerum

Henån

Kinna

Borås

Skara
Tibro

Örebro
Halden

Öckerö

Götene

Skövde

VärnamoVarberg

Mölndal

Kungälv

Tranemo

Lysekil

Karlstad

Töreboda

Göteborg
Partille

Skärhamn

Munkedal

Mellerud

Alingsås

Vårgårda

Nossebro

Grästorp

Tidaholm

Jönköping
BollebygdMölnlycke

Strömstad

Kungshamn
Uddevalla

Gullspång

Mariestad

Falköping

KarlsborgLidköping

Ulricehamn

Tanumshede

Kungsbacka

Vänersborg

Svenljunga

Bengtsfors

Färgelanda

Herrljunga
Stenungsund

Trollhättan

Kristinehamn

Utpekad målort
utanför länsgräns

Prioriterade
kollektivtrafikstråk

Pendlingsnav

! Huvudort

"

Landvetter flygplatso

Stråken på kartan illustrerar funktion – inte hur tåglinjer, vägar eller busslinjer 
går. Kungsbacka kommun ingår i Västtrafiks trafikeringsområde, men är inte 
en del av Västra Götaland.
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De noder inom Västra Götaland som ges särskilt hög prioritet är de 
delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är pendlingsnav och utgörs 
av Borås, Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla.

Stadsområdet Göteborg/Mölndal/Partille utgör ett tydligt centrum i 
Västra Götaland med en hög andel arbetsplatser och stort utbud av 
olika slags service. Detta innebär ett stort tryck på infrastrukturen både 
i form av godstransporter och personresor. Majoriteten av alla 
kollektivtrafikresor inom Västra Götaland utförs inom detta område.

Större målorter utanför Västra Götaland är Halden, Karlstad, Örebro, 
Jönköping, Värnamo och Varberg/Halmstad. Därtill är Landvetter 
flygplats en prioriterad regional målpunkt.  

Grundutbud 
I Landsbygdsutredningen finns beslutade nivåer för lägsta utbud av 
kollektivtrafik på landsbygder och orter upp till 3000 invånare, utanför 
de prioriterade stråken. Kollektivtrafikens syfte är här i första hand att 
tillgodose ett grundläggande behov av resor för service och 
fritidsändamål och i andra hand arbets- och studiependling. Sedan år 
2016 är ett minimiutbud infört i hela Västra Götaland och dessa nivåer 
ska upprätthållas. Information om närtrafik, exempelvis i reseplaneraren 
eller liknande kanaler där resenärer söker sin resa, ska förbättras. Vidare 
finns det ett behov av att integrera biljett- och betalningsfunktioner 
med den linjelagda kollektivtrafiken.

Grundläggande servicenivå enligt Landsbygdsutredningen

Tätort Invånare
Syfte/reseärenden i 
första hand

Grundläggande minsta 
utbud

Trafikslag

Ej tätort <200 invånare Serviceresor 1 tur- och returresa/vardag,
flera olika tidsfönster Anropstyrd närtrafik

Tätort mellan 200-499 Serviceresor, fritidsresor 
gymnasieresor*

2 dubbelturer per vardag + 
närtrafik

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 500-999
Serviceresor, fritidsresor, i viss 
mån arbets-och 
studiependling*

5 dubbelturer per vardag Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Tätort mellan 1000-3000 Serviceresor, fritidsresor, och 
arbets-och studiependling

10 dubbelturer per vardag
3 dubbelturer per helgdag

Linjelagda turer - kan vara 
anropstyrda

Dubbeltur innebär en avgång tur och retur mellan punkt A och B.
* Lokala förutsättningar avgör möjligheten till resurseffektiva lösningar.
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Planeringsprinciper för kollektivtrafikutbud 
Effektivt användande av samhällets resurser är vägledande vid 
planering och utveckling av kollektivtrafiken. Vid förändrade 
ekonomiska resurser behöver trafikutbudet anpassas och ses över för 
att uppnå högsta möjliga måluppfyllnad. Överväganden ska göras 
utifrån nedanstående utvecklingstrappa så att åtgärder som leder till 
uppsatta mål kan klaras på ett kostnadseffektivt sätt.  

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Ökad turtäthet

Nya linjer

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad förväntad
efterfrågan

Ökad förväntad efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

MINSKAD (FÖRVÄNTAD)
EFTERFRÅGAN

ÖKAD (FÖRVÄNTAD) EFTERFRÅGAN

ÖKADE RESURSERBEFINTLIGA RESURSER
MINSKADE
RESURSER

Attrahera 
fler

Omfördela 
och prioritera

Förstärk

Förtäta och 
satsa

Skapa nytt

Omfördela 
och prioritera

Reducera

Minskad (förväntad)
efterfrågan

Ökad (förväntad) efterfrågan

Ökade resurserBefintliga resurserMinskade
resurser
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Genomförande - hur målen ska nås

För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet behövs en tydlig 
prioritering och riktning i arbetet. På följande sidor beskrivs 
prioriterade områden att arbeta med under programperioden 
år 2021 – 2025.

Det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor handlar om 
att fler ska välja att åka kollektivt, cykla eller gå istället för att resa 
ensamma i bil. För att nå målet behövs både förbättrande 
förutsättningar och förändringar i invånarnas val av färdsätt. Målet 
kan inte nås av en enskild part. Genom att strategiskt och systematiskt 
arbeta tillsammans över organisatoriska gränser skapas möjligheten att 
gemensamt nå längre än vad varje part kan göra enskilt.

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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Driva på och underlätta för hållbara resval
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs aktivt arbete för att öka det 
hållbara resandet. Arbetet sker brett, direkt riktat mot invånare men 
också tillsammans med kommuner och på nationell nivå.

Det finns ett antal institutionella förutsättningar som främjar 
privatbilism, så som subventionering av boendeparkering, förmånsbilar 
och reseavdrag som påverkar konkurrenssituationen för de hållbara 
resalternativen. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att 
förenkla och reformera lagar och regler som hindrar eller försvårar för 
att nå ett ökat hållbart resande. 

Kommunerna har med stöd av parkeringspolicy och parkeringsavgifter 
samt utformning av detaljplaner möjlighet att främja hållbara resor, 
både i ett kort och långsiktigt perspektiv. Västtrafik medverkar aktivt i 
den kommunala planeringens tidiga skeden. Kommunerna stöttas 
också i sitt arbete med hållbart resande bland annat genom ett 
kunskapsspridande nätverk för kommunala tjänstepersoner som Västra 
Götalandsregionen driver. Samlad statistik och underlag ger stöd i 
arbetet, så som den potentialstudie för cykel som Västra Götalands-
regionen tagit fram. Studien visar att det finns stor potential för fler 
pendlingsresor med cykel, elcykel eller med cykel i kombination med 
kollektivtrafik. I genomsnitt kan 37 procent av den arbetande 
befolkningen i Västra Götaland cykla till sin arbetsplats på mindre än 
30 minuter.

Strategiskt arbete med pendelparkeringar kopplade till kollektivtrafiken 
är ytterligare ett sätt att underlätta för hållbara resval. Under år 2019 
startade Västtrafik upp ett arbete kring detta tillsammans med 
kommuner, kommunalförbund och Trafikverket. Syftet med arbetet är 
att ge en långsiktig prioritering och stöd i det löpande arbetet genom 
en tydligare koppling till de prioriterade stråken och resenärernas 
behov.

Många resor i Västra Götaland är korta och görs av en ensam förare i 
bil. Om fler valde att samåka skulle stora ytor frigöras i trafiksystemet 
och i tätorterna, samtidigt som avgasutsläppen skulle minska. Genom 
digitalisering och ny teknik kan innovativa lösningar för samåkning 
utvecklas. Vidare kan autonoma fordon eller taxiliknande tjänster bidra 
till att fler reser tillsammans, vilket även skapar ökad tillgänglighet för 
de som inte har tillgång till bil. Denna typ av kombinerade 
mobilitetstjänster behöver utvecklas för både städer och landsbygder.

”37 procent av den 
arbetande befolk-
ningen kan cykla till 
sin arbetsplats på 
mindre än 30 
minuter” 
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Kombinerad mobilitet 
Västra Götalandsregionen jobbar aktivt för att främja tjänster inom 
kombinerad mobilitet, det vill säga tjänster som möjliggör för resenärer 
att hitta, boka och köpa både kollektivtrafik och andra typer av 
transporttjänster genom en och samma digitala kanal. Målen är att 
bidra till att öka transportsystemets tillgänglighet, göra det enklare att 
resa och minska resandets klimatpåverkan. Västra Götalandsregionens 
arbete sker genom bland annat pilotprojekt där kombinerad mobilitet 
testas och utvärderingsmetoder för att påvisa samhällsnyttorna 
utforskas.

För att få kombinerad mobilitet att fungera i praktiken krävs det 
teknisk utveckling av till exempel appar och plattformar som samlar 
utbud och data, men framförallt fordrar konceptet nya modeller och 
metoder för affärs- och innovationssamarbeten mellan offentliga och 
privata aktörer. Idag råder det delade meningar om hur investeringar, 
risker och operationella roller kan fördelas för att kombinerad 
mobilitet ska följa lagar och regler, locka resenärer, bidra till 
samhälleliga hållbarhetsmål och vara ekonomiskt lönsamt och 
berättigat för ingående parter. Aktuell forskning om kombinerad 
mobilitet pekar på att kollektivtrafiken är en nödvändig komponent för 
att få en välfungerande tjänst för kombinerad mobilitet. 

Västra Götalandsregionen ska agera för att möjliggöra och främja 
samverkan mellan privat och offentlig sektor genom till exempel 
tredjepartsförsäljning av Västtrafiks biljetter, samt genom samarbete 
med aktörer som utvecklar, tillämpar och utvärderar kombinerade 
mobilitetstjänster.

Samhällsplanering och kollektivtrafik  
I samband med planering av nya områden finns störst möjlighet att 
skapa förutsättningar för hållbara färdmedelsval, inte minst genom att 
lokalisera nya områden på ett sätt som underlättar för kollektivtrafik, 
cykel och gång. En samhällsutveckling som stödjer det hållbara 
resandet är avgörande om klimatmålen ska nås. Ett utvecklingsarbete 
har bedrivits i samverkan med flera parter under åren 2017 – 2020 med 
fokus på ömsesidigt kunskapsbyggande, utvecklad samverkan och 
tydligare processer gällande samhällsplanering och kollektivtrafik. För 
att nå målet om ett ökat hållbart resande behövs fortsatt ömsesidigt 
kunskapsbyggande och fortsatt utveckling av arbetsformerna för 
samordning mellan kollektivtrafik och kommunal bebyggelseplanering. 

Driva på och bidra till forskning och innovation 
Att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet 
ingår i kollektivtrafiknämndens grunduppgifter. Västra Götalands-
regionen samverkar med flera aktörer för att driva forskning och 
innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens 
kollektivtrafik och strävar efter att vara i framkant. Det handlar om att 
ta till sig av den samlade kunskapen för bättre beslutsunderlag till den 
ordinarie verksamheten och att testa nya idéer i praktiken för att driva 
på utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjningsprogrammet. 
Ett exempel på detta är det arbetet som genomförts inom ElectriCity 
och som kommer fortsätta framöver.

Kombinerad mobilitet benämns på 
engelska Mobility as a Service, MaaS. 

ElectriCity är ett samarbete i 
Göteborg där industri, forskning och 
samhälle utvecklar och testar 
lösningar för morgondagens 
elektrifierade transporter.
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De närmsta åren kommer Västra Götalandsregionen att fokusera på 
följande forsknings- och innovationsområden kopplade till 
kollektivtrafiken: 

• Långsiktig finansiering av kollektivtrafikens 
       utveckling

• Elektrifiering och digitalisering

• Drivmedelsmix för fossilfrihet, energieffektivitet och minskat 
buller 

• Kollektivtrafik och samhällsbyggnad/stadsutveckling, 
       beteendeförändring

• Social hållbarhet och trygghet

Västra Götalandsregionen finansierar tillsammans med fem andra 
parter verksamheten och forskningen som bedrivs inom Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. För åren 2020 – 2024 lyfter 
K2 ”Framtidens mobilitet” och ”Kollektivtrafik för alla” som två nya 
områden som behöver få mer uppmärksamhet. ”Framtidens 
mobilitet” handlar om kollektivtrafikens möjligheter och 
utmaningar med ny digital teknik, samt om den traditionella 
kollektivtrafikens gränsyta gentemot nya mobilitetstjänster. 
”Kollektivtrafik för alla” fokuserar på hur kollektivtrafik och tillgång 
till mobilitet bidrar till och påverkar tillgänglighet, demokratiprocesser, 
innanför- och utanförskap. Utöver dessa områden är ”Framtida 
finansiering och styrning av kollektivtrafik” ett särskilt intressant 
forskningsfält som kan ha potential för stor påverkan framöver.  

K2 är Sveriges nationella centrum för 
forskning och utbildning om 
kollektivtrafik. Verksamheten 
bredrivs i samverkan mellan 
akademi, offentliga aktörer och 
näringslivet.
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Beslutade strategier 

Till trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal beslutade strategier 
och målbilder som konkretiserar programmets mål och viljeinriktning. 
Dessa är en del av trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur 
målen i programmet ska nås inom olika områden. 

Beslutade strategier gäller tills vidare men revideras vid behov, till 
exempel vid avsevärt förändrade förutsättningar. Följande strategier 
finns kopplade till trafikförsörjningsprogrammet:

• Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen

• Målbild Koll2035, Göteborg/Mölndal/Partille

• Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg 
och Uddevalla

• Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken  

Målbild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen 
Målbild tåg 2035 beskriver utvecklingsambitionen för den regionala 
tågtrafiken i Västra Götaland med målsättningen om ett tredubblat 
tågresandet till år 2035. Restid med tåg ska minska, antalet turer ska 
öka och antalet platser i tågen ska öka genom längre tåg. En utveckling 
av tågtrafiken kräver att järnvägens infrastruktur förbättras och byggs 
ut, vilket är en politiskt prioriterad fråga inom Västra Götaland. 

Enligt Målbild tåg 2035 ska resandet öka från 21 miljoner tågresor år 
2018 till 32 miljoner tågresor år 2028. För att möjliggöra detta krävs 
det utökad tågtrafik och ökad attraktivitet i form av kortare restider. 
Utredningen Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik 
beskriver hur resandemålen till år 2028 kan uppnås. Under åren 
2021 – 2025 är fokus genomförbarhet och utveckling fram till att 
större infrastrukturprojekt i den natioenlla infrastrukturplanen kommer 
på plats.

Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille och 
Västsvenska paketet 
År 2018 beslutade regionfullmäktige samt kommunfullmäktige i 
Göteborg, Mölndal och Partille om en gemensam målbild för 
utvecklingen av stadstrafikens stomnät i storgöteborg, Målbild 
Koll2035. Stadstrafiken i området Göteborg/Mölndal/Partille står för 
över 90 procent av antalet resor i Västra Götalands fem pendlingsnav. 
En mer kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik i 
storstadsområdet är en förutsättning för tillväxt och utveckling i staden 
och i regionen som helhet. En handlingsplan för genomförande av 
målbilden med fokus på åren 2020 – 2024 finns framtagen. 

Under samma tidsperiod pågår byggandet av Västlänken och flera stora 
infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet, vilket innebär stora 
påfrestningar på trafiksystemet med köbildning, längre restider och 
minskad punktlighet som följd. Ett stort fokus behöver läggas dels på 
att säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken i 
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storstadsområdet under de närmaste årens intensiva byggskede, dels på 
att ta de första stegen mot genomförande av Målbild Koll2035 med 
utgångspunkt i handlingsplanen.

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 
Beslutade kollektivtrafikplaner finns för de delregionala pendlingsnaven 
Borås, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla*. Planerna pekar 
ut riktningen för att möta kommunernas befolkningstillväxt och uppnå 
en ökad marknadsandel för hållbara resor. Utvecklingen i 
respektive pendlingsnav sker efter behov och i samverkan med 
kommunens utbyggnadsplaner. Kommunens och Västra Götalands-
regionens gemensamma prioriteringar och genomförandeplan för 
åtgärder, både gällande infrastruktur och trafiksatsningar, beskrivs i 
handlings- eller genomförandeplaner.

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Strategin syftar till att få en kollektivtrafik på jämlika villkor utan 
diskriminering och verkar för att göra det möjligt för fler att resa 
kollektivt. Området handlar om att resans olika moment ska gå att 
genomföra i ett prioriterat nät, att resenärer ska bli bemötta med respekt 
och värdighet och kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken. Även 
kommunikation ska vara inkluderande och förståelig. Därtill ska 
strategin bidra till att sociala hänsyn tas på ett medvetet och 
systematiskt sätt i den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. 
Fokus för åren 2021 – 2025 är att fortsätta utveckla arbetet med att ta 
sociala hänsyn i strategisk planering av kollektivtrafiken samt att, utifrån 
den handlingsplan som Västtrafik tar fram för att verkställa strategin, 
genomföra åtgärder som leder till en kollektivtrafik på jämlika villkor.

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland innebär 
en utfasning av fossila drivmedel med minskad energianvändning och 
trafik med låga nivåer av avgaser och buller. Strategins huvudmål om 
minskad klimatpåverkan återfinns i trafikförsörjningsprogrammet, men 
strategin har även mål för luftkvalitet, energianvändning och bullernivå.
 
Förnybar el och biogas är de drivmedel som prioriteras främst, 
medan flytande biodrivmedel rekommenderas där el eller biogas inte 
kan användas. Prioriteringen beror bland annat på nuvarande tekniska 
möjligheter, men även på osäkerheter kring prisutveckling, tillgång och 
miljömässig hållbarhet för flytande biodrivmedel. På grund av rådande 
osäkerheter kring utvecklingen av drivmedel för kollektivtrafiken och 
den snabba teknikutveckling som sker följs utvecklingen av både 
drivmedel och framdrivningstekniker noga. 

* Kollektivtrafikplan för Uddevalla är under framtagande och väntas vara beslu-
tad vid programstart 2021.
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Strategin genomförs i huvudsak genom Västtrafiks miljö- och 
klimatplan som utarbetades parallellt med strategin. Planen genomförs 
främst genom miljökrav i trafikupphandlingar. Även kommersiella 
aktörer förväntas bidra till att uppnå målen. 

De största utmaningarna i genomförandet av miljö- och klimatstrategin 
är att inom given budget ställa om stadsbusstrafik från biodiesel och 
gas till eldrift, samtidigt som biogasanvändningen flyttas till delar av 
regionbusstrafiken. Närmare 100 procent av kollektivtrafiken med 
buss och eldriven spårtrafik drivs av förnybar energi. Däremot väntar 
stora utmaningar med att ställa om kollektivtrafiken med båt och tåg 
på oelektrifierad bana till förnybara drivmedel. Denna trafik står idag 
för en stor andel av kollektivtrafikens miljö- och klimatutsläpp, trots 
relativt liten del av resandet.
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ROLLER OCH ANSVAR

Ansvarsfördelning
Västra Götalandsregionen är regional 
kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Regionen beslutar 
om den övergripande inriktningen och tar fram 
målbilder och strategier för kollektivtrafikens 
utveckling. Trafikförsörjningsprogrammet utgör det 
viktigaste måldokumentet och ska enligt beslutade 
samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra 
Götaland uppdateras en gång per mandatperiod. 
Processen att ta fram trafikförsörjningsprogram, 
strategier och måldokument för kollektivtrafiken 
bygger på delaktighet från samtliga kommuner 
genom de delregionala kollektivtrafikråden. 

Västra Götalandsregionen är ensam ägare av 
Västtrafik och beslutar om budget och uppdrag för 
Västtrafik. Västra Götalandsregionen har organiserat 
ansvaret genom att inrätta en kollektivtrafiknämnd. 
Regionfullmäktiges budget ger tillsammans med 
trafikförsörjningsprogrammet inriktningen för 
kollektivtrafiknämndens arbete.

Västtrafik är ett bolag helägt av Västra Götalandsregionen och 
upphandlar kollektivtrafiken i Västra Götaland i enlighet med de mål 
och uppdrag som kollektivtrafiknämnden sätter, utifrån givna 
ekonomiska ramar. Västtrafik beslutar, i samverkan med upphandlade 
trafikföretag, i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var 
hållplatser ska ligga och hur ofta trafiken ska gå. Upphandlade 
trafikföretag, med ca 10-åriga avtalsperioder, utför trafiken och 
ansvarar för förare och fordon (med undantag för tåg och vissa båtar). 

Kommunerna ansvarar för fysisk planering och bebyggelseutveckling 
och lägger därmed grunderna för kollektivtrafikens förutsättningar. 
Kommunerna har även befogenhet över bl.a. parkeringsavgifter och 
parkeringstal, vilket i stor grad kan påverka andelen hållbara resor. 

Kommun/Trafikverket ansvarar som väghållare för många delar av 
kollektivtrafikens infrastruktur, så som hållplatsytor och 
framkomligheten i vägsystemet.

Västfastigheter, som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen, 
förvaltar och utvecklar resecentrum, terminaler och hållplatser. 

ROLLER OCH ANSVAR

VÄSTTRAFIK

Trafikplanering
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Avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
Gränssnitt i ansvar och samverkansformer för kollektivtrafik mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen är definierat i ett avtal 
som tecknades år 2011 i samband med beslut om skatteväxling. Avtalet 
innebär att ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna ansvarar fortfarande för färdtjänst, 
trafik som riktas främst till äldre samt för skolskjuts. 
 
Samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har enats om 
samverkansformer som innebär att gemensamt bereda den långsiktiga 
strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Det sker 
genom de fyra delregionala kollektivtrafikråden. Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) ingår som regionalt kollektivtrafikråd och ger 
rekommendation gällande beslut om strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Kollektivtrafikråden och BHU har inte beslutsmandat men 
synpunkter och rekommendationer väger tungt i Västra Götalands-
regionens beslut. I kollektivtrafikråden ingår representanter från 
samtliga kommuner och två representanter från Västra Götalands-
regionens kollektivtrafiknämnd. Representanter från Västtrafiks 
styrelse adjungeras. Delregionala kollektivtrafikråd ska enligt beslutade 
samverkansformer hållas minst två gånger per år. 
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Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) är ett politiskt 
samverkansorgan för Västra 
Götalandsregionen och länets 
kommuner i frågor kring hållbar 
utveckling. Beredningen består av 
politiska företrädare från Västra 
Götalandsregionen och de fyra 
kommunalförbunden.
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För Västra Götalands fem regionala pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och 
Uddevalla finns särskilda stadstrafikforum för samverkan kring frågor 
som bedöms relevanta för stadstrafikens utveckling. Inom respektive 
stadstrafikforum har en kollektivtrafikplan/målbild tagits fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och 
beskriver hur kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med 
stadsutvecklingen. Målsättningen är att stödja en hållbar region- och 
stadsutveckling och öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång.

Västtrafik för dialog med kommunerna om bland annat konkreta 
förändringarna i trafiken i en årligt återkommande process. Därtill 
finns kontaktpersoner hos Västtrafik och i respektive kommun som 
ansvarar för löpande dialog. Västtrafik för även dialog med kommunen 
i samhällsplaneringens tidiga skeden och kan vara ett stöd i 
detaljplanearbetet gällande kollektivtrafikfrågor. 

Tillköp
Kommunerna har möjlighet att göra tillköp i trafik och biljetter, för en 
höjd ambitionsnivå, förutsatt att det går i linje med trafikförsörjnings- 
programmet och beslutade strategier. Övergripande principer för 
tillköp beskrivs i avtalet. Kollektivtrafiknämnden har, efter beredning i 
kollektivtrafikråden, beslutat om principer för tillköp av färdbevis.

88



FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH UTMANINGAR 

89



33

Kollektivtrafik är en grundsten i ett transporteffektivt och hållbart 
samhälle, både miljömässigt och socialt, där alla ges möjlighet att resa 
utifrån sina personliga förutsättningar. Följande kapitel är till största 
del ett utdrag ur underlaget Förutsättningar Trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2021 – 2024, som tagits fram inom ramen för 
framtagandet av detta trafikförsörjningsprogram. 

Befolkningsstruktur och resmönster
För att planera kollektivtrafik behövs kunskap om rådande 
befolkningsstruktur, befolkningens resmönster och behov samt olika  
förutsättningar. Generellt sett är det lättare att kollektivtrafikförsörja
ett område effektivt ju mer tätbefolkat det är. Totalt bor det drygt 
1,7 miljoner människor i Västra Götaland (2018). Fler än hälften av 
dessa är bosatta i Göteborgsregionen där Göteborgs kommun är den 
mest tätbefolkade kommunen. I de övriga tre delregionerna; 
Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad finns det flera glest befolkade 
kommuner med färre än 25 invånare per km2. Genomsnittlig 
befolkningstäthet för hela länet är 69 invånare 
per km2 men befolkningstätheten skiljer sig i hög 
grad åt mellan såväl enskilda kommuner inom 
länet som mellan delregionerna.

Befolkningen i Västra Götaland förväntas öka till 
drygt 1,9 miljoner invånare år 2035. Ökningen 
förväntas främst ske i Göteborgsregionen. Även 
befolkningssammansättningen förväntas ändras 
genom att andelen barn och invånare över 80 år 
ökar. Detta ställer krav på kollektivtrafiken, då 
fler ska åka, men också genom att trafiken 
behöver anpassas för dessa åldersgruppers behov.

Invånarna i Västra Götaland bor relativt utspritt 
men arbetar mer koncentrerat. Ungefär en 
tredjedel av befolkningen pendlar till en annan 
kommun för att arbeta. I Göteborgs 
kranskommuner är andelen pendlare så hög som 
7 av 10. Det är också i dessa kranskommuner 
som invånarna pendlar längst. Sett till den totala 
pendlingen är det tydligt att Västra Götaland är 
en flerkärnig region, med Göteborg som stark 
regionkärna och tydligt arbetsmarknadscentrum. 
Pendlingen är till stor del enkelriktad in mot 
regionens fem pendlingsnav; Borås, 
Göteborg/Mölndal/Partille, Skövde, 
Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTMANINGAR

I bilden redovisas en uppskattning av längre resor med bil och 
kollektivtrafik, fördelade på stråk. Dessa kan ses som en potential för 
ökat resande med kollektivtrafik i framtiden. 

Förutsättningsrapporten finns på 
www.vgregion.se/ kollektivtrafk
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Generellt sett är tillgängligheten till kollektivtrafiken som störst i de 
regionala pendlingsnaven och längs de prioriterade stråken. Värt att 
notera är också att även om befolkningen bor utspritt i Västra 
Götaland, når 86 procent av invånarna sitt närmsta regionala 
pendlingsnav inom 60 minuters restid med kollektivtrafiken. Det finns 
också goda möjligheter för arbetspendling med cykel och elcykel. 
Totalt sett kan 37 procent av invånarna i Västra Götaland nå sin 
arbetsplats med cykel inom 30 minuter. 

År 2018 hade kollektivtrafiken i Västra Götaland en motoriserad 
marknadsandel på cirka 33 procent. Kollektivtrafikandelen varierar 
dock stort mellan de olika delregionerna och mellan olika kommuner. 
Störst andel kollektivtrafikresande finns i Göteborg och i 
Göteborgsregionen med en andel på 55 respektive 45 procent. I de 
övriga tre delregionerna är kollektivtrafikandelen betydligt lägre. Flest 
antal resor görs i stadstrafiken, med en andel på 77 procent, följt av 
resor i stråken. Ser man istället till andel personkilometer i 
kollektivtrafiken är stadstrafikens andel av resandet 40 procent. Flest 
personkilometer med kollektivtrafik görs i stråken, med en andel på 
knappt 50 procent.  

Infrastruktur
Behovet av investeringar i infrastruktur för järnväg och väg i Västra 
Götaland är stort. Infrastrukturen har en nyckelroll för tillgängligheten 
till arbete och skola samt kapacitet och attraktivitet i kollektivtrafiken.

Målbild tåg 2035 förmedlar en vilja att utveckla Västra Götaland till ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa. Målsättningen är att 
tredubbla resandet med tåg till år 2035 jämfört med år 2006. För att 
klara av detta krävs det investeringar i järnvägsinfrastruktren på 
flertalet ställen. Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg – Borås, fler 
spår på Västra stambanan mellan Göteborg – Alingsås, dubbelspår 
Göteborg – Oslo och satsningar på samtliga regionala järnvägar är 
några av Västra Götalandsregionens prioriterade infrastruktur-
satsningar. I den nationella infrastrukturplanen finns det knappt 
193 miljarder kronor för namngivna investeringar för åren 
2018 – 2029. Av dessa är 3,7 miljarder kronor avsatta för att påbörja 
arbetet med järnväg mellan Göteborg och Borås. Resterande 
investeringsbehov på järnväg i Västra Götalands saknar finansiering. 

För att ställa om till en ökad andel hållbara resor finns stora behov av 
infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken i vägnätet. Det handlar 
bland annat om framkomlighetsåtgärder i gaturummet, busskörfält för 
nya trafikkoncept och pendelparkeringar för bil och cykel.  Behoven 
finns främst i och omkring de regionala pendlingsnaven, vilket bland 
annat lyfts i de målbilder och planer som tagits fram för respektive 
nav. De största behoven finns i Göteborg och Göteborgsregionen, där 
också de flesta resorna sker. Utmaningar finns bland annat i kapacitets-
begränsningar, som väntas förvärras till följd av ett ökat resandebehov 
i och med den ökande befolkningen. I takt med att kollektivtrafiken 
utökas påverkas även tillgången till terminaler och större bytespunkter 
runt om i regionen, framför allt i Göteborg.
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Depåer är en viktig och kostsam funktion som krävs för att 
kollektivtrafiken ska fungera. Västra Götalandsregionen/Västtrafik ser 
stora behov av nya depåer för både buss och spårfordon för att kunna 
utveckla kollektivtrafiken på ett konkurrensneutralt och 
kostnadseffektivt sätt. Omställningen till elbussar kräver nya 
infrastrukturlösningar, där bland annat nya depåer i strategiska lägen är 
en förutsättning för att klara en elektrifiering av kollektivtrafiken.
 
Omvärld och trender
I ett modernt samhälle är det viktigt att människor kan förflytta sig och 
mötas. Teknikutveckling och samhällsförändringar kan minska en del 
av resbehovet, men i stor utsträckning kommer behovet av att förflytta 
sig finnas kvar. Fyra megatrender är identifierade som alla har någon 
påverkan på kollektivtrafikens utveckling: globalisering, digitalisering, 
demografiska förändringar samt klimatförändringar.

En fortsatt teknikutveckling ger nya lösningar. När tjänster och 
kommunikation kan levereras direkt i mobiltelefoner, datorer och 
övriga hjälpmedel skapas möjlighet för en mer tillgänglig kollektivtrafik. 
Teknikutvecklingen kommer också att medföra en diversifiering av 
fordon samt att elektrifierade transportmedel utvecklas. Därtill 
kommer automatisering av fordon, informationsflöden inom 
transportsystemet, e-handel och insamling samt lagring av data. Allt 
detta kan ha en påverkan på invånarnas resmönster och val av färdsätt. 
Att stödja och följa aktuell forskning och innovation är därför viktigt 
för att bygga kunskap, samla lärdomar och erfarenheter samt testa nya 
lösningar som behövs för att åstadkomma en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik.

Behov av styrmedel och finansieringsformer
Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är att öka andelen 
hållbart resande i Västra Götaland. Lagar, styrmedel, finansierings-
former och statliga investeringar behöver anpassas för att klara en 
omställning till ett hållbart transportsystem, i riktning mot nationella, 
regionala och lokala mål. Ett systemskifte kräver genomgripande 
förändringar. Det handlar både om nationella styrmedel för att ställa 
om resandet till mer hållbara alternativ, men också om satsningar för att 
främja kollektivtrafiken. Bland annat behövs förbättrade 
förutsättningarna för en utvecklad regiontågtrafik, breddad finansiering 
av kollektivtrafikens driftskostnader, ökade möjligheter till statlig 
medfinansiering av depåer och spårfordon samt styrmedel för att 
underlätta minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken.

92



36

Öka resurseffektiviteten
En stor del av resandet i Västra Götaland är enkelriktat in mot de 
regionala pendlingsnaven. Resandet med kollektivtrafik är också ojämnt 
fördelat över dygnet med tydliga toppar morgon och eftermiddag. En 
bättre spridning av resorna i tid och rum skulle innebära både ett bättre 
resursutnyttjande av kollektivtrafikfordon och minskade kostnader.

Antalet påstigande på buss och tåg enligt Västrtrafiks kundräkningsystem 
(KRS). Diagrammet avser perioden december 2018 till och med november 
2019, exklusive juni-augusti.

06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00Klockslag

Kollektivtrafikresandets fördelning
över dygnet
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Samhällsnytta
Kollektivtrafikens bidrag till samhället är mer än det som 
traditionellt syns i beräkningar av kostnader och intäkter. Nyttorna 
uppstår genom bland annat bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet, 
färre olyckor, minskad trängsel i vägsystemet, regional sammanhållning
och möjligheter att ta del av arbetstillfällen, utbildning och kultur. Det 
finns olika modeller för att beräkna samhällsnyttan i ekonomiska 
termer. Västtrafik har i tidigare arbete visat att en satsad krona på 
kollektivtrafiken i Västra Götaland gav 1,75 kronor tillbaka i 
samhällsnytta. Det innebär att regionbidrag till kollektivtrafiken utifrån 
prognosen för år 2035 skulle generera en samhällsnytta på 17 miljarder 
kronor per år. 

Nuläge
Under det senaste decenniet har kollektivtrafiken byggts ut kraftigt i 
Västra Götaland och resandet har ökat kraftigt enligt uppsatta mål. 
Regionbidraget till kollektivtrafiken har ökat med i genomsnitt cirka sju 
procent per år sedan år 2012. Intäkterna har historiskt sett utvecklats i 
takt med att kollektivtrafiken byggts ut, vilket innebär att Västtrafiks 
självfinansieringsgrad (intäkternas andel av kostnaderna) har varit 
omkring 50 procent under en längre tid. De senaste åren har 
intäktsutvecklingen varit mer måttlig vilket innebär att gapet mellan 
kostnader och intäkter ökar.  

Under år 2018 uppgick de totala kostnaderna för Västtrafik till 
9, miljarder kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter uppgick till 
4,9 miljarder kronor och regionbidrag till 4,6 miljarder kronor. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FINANSIERING

Genomsnittlig 
kostnad per resa
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Regionbidrag är de pengar som 
Västra Götalandsregionen avsätter i 
budgeten för att finansiera 
kollektivtrafiken. 

(buss på landsbygd och båt i skärgård)

(trafik- och försäljningsomkostnader, särskild 
anropsstyrd trafik samt administration)
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Framtida kostnadsutveckling
Kostnaderna för kollektivtrafiken ökar årligen vilket främst beror på 
ökade kostnader för den befintliga trafiken, investeringar i nya fordon 
samt satsningar på utvecklad eller ny trafik. Kostnaderna för den 
befintliga trafiken ökar främst genom det index som Västtrafiks 
trafikavtal med trafikföretagen är kopplade till. 

Målet om att öka andelen hållbara resor i hela Västra Götaland 
förutsätter en fortsatt utveckling av kollektivtrafikens kapacitet och 
attraktivitet. En översiktlig beräkning av kostnadsutvecklingen fram 
till år 2035 visar att regionbidraget till Västtrafik fortsatt behöver öka i 
genomsnitt cirka 5 procent per år för att nå uppsatta mål. Avvägningar 
kring kollektivtrafikens medelstilldelning sker årligen i 
regionfullmäktiges budgetarbete. 

Prognosen innehåller alla driftskostnader och bygger på flera 
antaganden, bland annat antalet resor med kollektivtrafiken, 
investeringar i nya fordon och depåer, samt biljettpriser och 
indexutveckling. 

Indexutvecklingen för kollektivtrafiken är beräknad till 2 – 3 procent 
per år. I kalkylen höjs biljettpriserna i samma takt. Därtill förväntas en 
effektivisering av kollektivtrafiken ske genom kontinuerligt arbete med 
exempelvis utjämning av topparna i högtrafik, samordning mellan 
kollektivtrafik och skolskjutstrafik samt smarta trafikupplägg. 
Tillsammans med en ökad intäktsutveckling är bedömningen att 
självfinansieringsgraden kan bibehållas kring dagens nivå på omkring 
50 procent. 

Regionbidrag prognos 
2018 – 2035 (miljoner kronor)
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Index är ett jämförelsetal och 
används för att beskriva hur 
någonting förändras över tid, 
exempelvis priserna på bränsle.

(buss på landsbygd och båt i skärgård)
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Det finns flera osäkerhetsfaktorer som är svåra att förutse. Införandet 
av tre zoner med tillhörande prissättning innebär en av de största 
förändringarna som gjorts i kollektivtrafiken i Västra Götaland på 
många år. Andra faktorer som påverkar är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till 
trafiknära depåer, osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen och 
drivmedelspriser,  utvecklingen av delade mobilitetstjänster, 
självkörande fordon samt framkomlighet i städerna och utbyggnad av 
infrastruktur, framför allt järnvägsinfrastruktur. 

Finansieringsmöjligheter 
En fortsatt ökning av kostnaderna för kollektivtrafiken innebär att 
regionbidraget behöver öka ytterligare eller att nya intäktskällor 
behöver tillkomma. 

Tidigare och pågående utredningar kring breddad finansiering av 
kollektivtrafikens driftskostnader visar på olika möjliga intäktskällor. 
Samtliga förutsätter ändrad lagstiftning vilket innebär att frågan är av 
nationell karaktär. Exempel på alternativa finansieringskällor kan vara 
användning av trängselskatt, arbetsgivaravgifter eller parkeringsavgifter. 
Dessa exempel skulle kunna utgöra en del av framtida finansiering. 
Bedömningen är emellertid att nuvarande driftbidrag via skattemedel 
fortsatt skulle utgöra merparten av kollektivtrafikens finansiering. 

Under kommande period är det angeläget att ytterligare utreda och 
bedriva aktivt påverkansarbete kring breddad finansiering. Västra 
Götalandsregionen bör tillsammans med andra parter lyfta behovet av 
en mer långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken. 

KOMMERSIELL TRAFIK
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Trafikföretag har enligt kollektivtrafiklagen rätt att etablera 
kollektivtrafik på kommersiell grund. Trafikföretag har också rätt till 
kokurrensneutralt tillträde till terminaler, knutpunkter och hållplatser. 
Principer för tillträde till infrastrukturen finns framtaget i dokumentet 
”Principer för tillträde till bytespunkter”, vilket Västra Götalands-
regionen har tagit fram tillsammans med trafikföretagens 
branschföreningar. 

Det är kollektivtrafikmyndigheten i varje region som ansvarar för att 
värdera samhällsnytta, beslutar om vilken kollektivtrafik som ska 
handlas upp av samhället. Samtliga mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-
programmet gäller både kommersiell och upphandlad kollektivtrafik. 

För all upphandlad kollektivtrafik tas beslut om allmän trafikplikt av 
kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden kan också besluta om 
att avstå trafikplikt. Det sker då nämnden anser att trafikförsörjnings-
programmets trafik- och samhällsmål kan nås genom kommersiell trafik. 
Dokumentet ”Kriterier för trafikplikt” beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt och har tagits fram av Västra Götalands-
regionen i dialog med kollektivtrafikbranschens parter. 

För att underlätta marknadsanalys för kommersiell trafik ska Västtrafik i 
samband med samråd inför upphandling av trafik tillhandahålla en 
öppen redovisning av data över bland annat antal resande och intäkter 
för utgående avtal. Trafikföretagen kan med hjälp av detta underlag 
avgöra om det finns grund för kommersiell trafik eller inte. Generellt 
kan sägas att förutsättningarna för kommersiell trafik bedöms som störst 
där det finns en hög andel enkelbiljettskunder och ett mindre beroende 
av det större sammanhängande kollektivtrafiksystemet.

KOMMERSIELL TRAFIK

Information kopplat till kommersiell trafik finns på 
www.vgregion.se/kollektivtrafik 

• Kriterier för trafikplikt – beskriver process och kriterier 
inför beslut om trafikplikt. 

• PM Principer för tillträde till bytespunkter.  
• Förteckning över alla trafikavtal, samt när dessa löper 

ut. Publiceras löpande.
• Förteckning av kommersiell regional kollektivtrafik. 
        
      Publiceras löpande.
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Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 har pågått 
under år 2019 och 2020. Kollektivtrafiknämnden har efter ett 
inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel och ställningstaganden 
under processens gång. 

Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för 
kollektivtrafik och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin 
hjälp har de haft olika grupperingar och funktioner inom 
Koncernkontoret och Västtrafik till sitt förfogande. De delregionala 
kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk har bidragit med inspel, 
bland annat vid en gemensam workshop. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, 
omkringliggande läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter 
och organisationer, näringsliv och resenärsgrupper. Inspel från 
samråden finns samlade i en samrådslogg. 

Under hösten år 2019 har en remissversion av programmet tagits fram, 
vilken du nu håller i din hand. Remissvar kommer att samlas in och 
tas om hand under hösten år 2020. Därefter startar beslutsprocessen 
för att ha ett nytt gällande trafikförsörjningsprogram från och med år 
2021. 

Detta kapitel skrivs klart i sin helhet efter remiss.

FRAMTAGANDE AV 
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021–2025
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En hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet för 
år 2017 – 2020 har gjorts. Bedömningen utgår från principerna för 
miljöbedömning men med ett vidgat perspektiv genom att inkludera 
fler sociala och ekonomiska aspekter än vad som vanligtvis ingår i en 
miljöbedömning, därav benämningen hållbarhetsbedömning. 

Relevanta måldokument från global och nationell nivå samt de mest 
övergripande måldokumenten på regional nivå genomlystes för att 
identifiera de mål som ansågs relevanta för trafikförsörjnings-
programmets hållbarhetsbedömning. Målen grupperades i olika 
kategorier och underkategorier som trafikförsörjningsprogrammet 
bedömdes mot. 

Hållbarhetsbedömningen har legat till grund för arbetet med att ta 
fram trafikförsörjningsprogrammet för år 2021 – 2025. Även beslut 
som tagits under processen har bedömts ur ett hållbarhetsperspektiv. 

I beslutsversionen av trafikförsörjningsprogrammet kommer en kort redovisning av 
resultatet av hållbarhetsbedömningen av trafikförsörjningsprogrammet för år 
2021 – 2025 att finnas med. Mer information om hållbarhetsbedömningen kom-
mer då också att publiceras på www.vgregion.se/kollektivtrafik.

Hållbarhetsbedömning av programmet

Begränsa 
klimat-

förändringar

Knyta 
samman

Öka 
tillgänglihetFrämja hälsa

Minska 
miljö-

påverkan

Främja
ekonomisk

tillväxt

RELEVANTA
MÅLDOKUMENT
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Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet ska ske årligen och följa 
Västra Götalandsregionens modell ”Lärande uppföljning och 
utvärdering” för redovisning av måluppfyllelse, genomförande och 
aktiviteter. Uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet innehåller 
både uppföljning av målen och en skriftlig redovisning av insatser som 
gjorts för att nå målen. Mål och indikatorer följs upp årligen (om inte 
annat anges) enligt tabeller på nästkommande sidor. Uppföljningen 
sker i de flesta fall via nationella insamlingssystem, såsom 
kollektivtrafikbarometern, via Svensk kollektivtrafik samt via statistik 
från Västtrafik.

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 
kommunerna av arbetet med implementeringen av trafikförsörjnings-
programmet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla 
kollektivtrafiken.

 

UPPFÖLJNING

• Driva på och underlätta 
 för hållbara resval 

• Kombinerad mobilitet   

• Samhällsplanering och 
 kollektivtrafik   

• Driva på och bidra till     
 forskning och innovation    

• Målbild tåg 2035, inkl. 
 västtågsutredningen  

• Målbild Koll2035
 Göteborg/Mölndal/Partille

• Strategi för kollektivtrafik på  
 jämlika villkor    

• Miljö- och klimatstrategi för  
 kollektivtrafiken   

NYTT ARBETE

• Kollektivtrafikplaner för      
 Borås, Skövde, 
 Trollhättan/Vänersborg och 
 Uddevalla

BESLUTADE

STRATEGIER
HÅLLBART

RESANDE

Kollektivtrafik med Kollektivtrafiken är Kollektivtrafiken ger

ANDELEN HÅLLBARA RESOR SKA 
ÖKA I HELA VÄSTRA GÖTALAND

GOD GEOGRAFISK 
TILLGÄNGLIGHET

ENKEL, TRYGG OCH
INKLUDERANDE

LÅG 
MILJÖPÅVERKAN
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MÅL NIVÅ MÅLTAL INDIKATORER KOPPLADE TILL 

Övergripande mål:
Andelen hållbara resor ska 
öka i hela Västra Götaland 

2018 2025

Andelen hållbara resor ska 
öka i Västra Götaland.

39% ≥ 42 %

2035

≥ 50 %

God geografisk tillgänglighet 2018 2025

Andelen invånare med högst 60 
minuters restid med kollektiv-
trafik till närmaste pendlingsnav och 
minst 10 resmöjligheter 
(i båda riktningar) ska öka. 

xx %* 80 – 85 % Antal personkilometer. 

Antal resor per funktion:  
b) stadstrafik (per pendlingsnav) 
c) tätortstrafik 
d) landsbygd /övrigt

Andel invånare, avgångstider  som passar deras resbehov.

Restidskvot 0,8 för tåg och 1,3 för buss i prioriterade stråk.

Antal invånare som bor 1,5 km från hållplats i prioriterat stråk eller stadstra-
fik, redovisas 1 gång per 4 år.

Antal pendelparkering för bil och cykel, redovisas 1 gång  per 4 
år.

Antal resor i kollektivtrafiken 
ska öka.

339 miljoner  ≥ 380 miljoner

Antal kollektivtrafikresor i stråk och 
stadstrafik ska öka.

55 miljoner i stråk och 
258 miljoner i stadstrafik

65 miljoner i stråk och 
295 miljoner i stadstrafik.

Enkel, trygg och inkluderande 2018 2025

Andelen invånare som anser att det 
är enkelt att åka med Västtrafik ska 
öka.

61 % ≥ 65 %

Andel nöjda resenärer med
Västtrafik.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer för personer med
funtionsnedsättning
implementeras.

Andelen invånare som känner 
trygghet att åka med Västtrafik ska 
öka.

66 % ≥ 70 %

Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
ska öka.

Ca 400 stycken ≥ 800 stycken

Låg miljöpåverkan 2018 2025

Utsläppen av CO
2
 per 

personkilometer i kollektivtrafiken 
jämfört med år 2006 ska minska.

72 % ≥ 85 % 

Minska   
≥ 80% 

Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel ska öka.

33 % ≥ 35%

* Nulägesmätning pågår
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INDIKATORER KOPPLADE TILL MÅLEN

Antal personkilometer. Antal invånare som bor 1,5 km från 
hållplats i prioriterat stråk eller 
stadstrafik.

Riktlinjer för personer med 
funktionsnedsättning implementeras.

Nivå år 2018:

2833 miljoner

Nivå år 2018:

Under framtagande

Antal resor per funktion:
-  Stadstrafik 
   (per pendlingsnav)
-  Tätortstrafik
-  Övrig trafik

Antal pendelparkeringar för bil och 
cykel.

Andel kilometer per 
drivmedel
- km med elbuss
- km med biogasbuss

Nivå år 2018:

- Stadstrafik 
  GMP: 236 miljoner
  Borås: 10 miljoner
  ToV: 6,8 miljoner
  Uddevalla: 2,9 miljoner
  Skövde: 2,7 miljoner

- Tätortstrafik:
  4 miljoner

- Övrig trafik:
  19 miljoner

Nivå år 2018:

387 st pendelparkeringar för bil 
(18 163 platser)

249 st pendelparkeringar för cykel 
(17 956 platser)

Nivå år 2018:

km elbuss: 30 miljoner

km biogasbuss: 24 miljoner

Andel invånare med 
avgångstider som passar deras 
resbehov.

Andel nöjda resenärer med 
Västtrafik.

Andel bilpassagerare.

Nivå år 2018:

56 %

Nivå år 2018:

57 %

Nivå år 2018:

10 %

Restidskvot 0,8 för tåg och 
1,3 för buss i prioriterat stråk.

Andel fordon som är anpassade för 
personer med funktionsnedsättning.

Nivå år 2018:

Redovisas i karta

Nivå år 2018:

97 %

106



50www.vgregion.se

107



 

 

Diarienummer:  KTN 2019–00023 

Datum: 2020-02-28 

 

Följebrev 
 
Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021–2025 
 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland,    
har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025.  
Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 
kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjnings-
programmet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren 
2017–2020. 

Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 2019 och 
2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen för kollektivtrafik 
och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika 
grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt 
förfogande. 

Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel 
och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen för framtagandet av 
programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på 
prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över mål-
struktur och kalibrera målnivåer. 

Samråd har genomförts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande 
läns kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv 
och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersons-
nätverk gett inspel till programmets mål och inriktning. 

Remissversionen kommer inom kort även att finnas på: 
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/ 

  

108

https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/revidering-av-trafikforsorjningsprogram/


 

 

 

 

2   

Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt 
intresserade av era tankar kring följande: 

Målstrukturen i programmet har omarbetats med en förhoppning att göra den 
tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland 
och tre målområden för kollektivtrafiken. 

- Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen för 
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara 
resor? 

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomförande behandlar både 
grunderna för trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomförandet innefattar 
befintliga målbilder och strategier för kollektivtrafiken i Västra Götaland, samt fyra 
utpekade områden för arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden 
har prioriterats under de samråd som genomförts under framtagandet av programmet. 
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs 
samverkan över våra organisatoriska gränser. 

- Är de övergripande planeringsstrategierna som ligger till grund för 
utbud av kollektivtrafik tydliga? 

- Är det något område som saknas under genomförande? 

- På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer för att uppnå ökad 
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande 
målet? 

Vår förhoppning är att trafikförsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd 
i ert arbete för frågor som rör kollektivtrafiken. 

- På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er 
verksamhet? 

 

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – Remissvar TFP, 
KTN 2019-00023”. 

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Bokeberg 
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 
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Sändlista remiss  
 
Kommunerna inom Västra Götaland 
via                    
Delregionala kollektivtrafikråd  

- Boråsregionen  
- Göteborgsregionen  
- Fyrbodal 
- Skaraborg 

 
Kollektivtrafikmyndigheter i 
angränsande län 
Region Halland 
Region Jönköping 
Region Värmland 
Region Örebro 
Viken fylkeskommune (tidigare Östfold 
Fylke) 
 
Myndigheter och statliga bolag 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Trafikverket Region Väst 
Swedavia Göteborg-Landvetter Airport 
 
Trafikföretag via 
branschorganisationer 
Sveriges Bussföretag 
Västra Sveriges Bussbranschförening 
Branschföreningen Tågoperatörerna 
Taxiförbundet  
Skärgårdsredarna 
 
Företrädare för näringslivet 
Västsvenska handelskammaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företrädare för 
resenärer/resenärsgrupper 
Resenärsforum 
Västra Götalandsregionens samråd:  

- Funktionshinder 
- Mänskliga rättigheter 
- Nationella minoriteter 
- Hbtq 
- Barnrätt 

 
Organisationer 
Naturskyddsföreningen 
Cykelfrämjandet 
Svenska cykelstäder 
Svensk kollektivtrafik 
Svinesundskommittén  
 
Hela Sverige ska leva  

- Fyrbodal 
- Göteborgsregionen  
- Sjuhärad  
- Skaraborg 

 
Inom Västra Götalandsregionen 
Västtrafik 
Västfastigheter 
Turistrådet Västsverige  
Kulturnämnden 
Miljönämnden 
Regionala utvecklingsnämnden 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 102  
 
Remiss - Målbild tåg 2028 inkl storregional busstrafik 
Diarienummer: RJL 2020/542 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget dokument med namnet Huvudrapport 
Målbild tåg 2028.  
Förslaget till utveckling av trafiken på banan väster om Jönköping ligger i 
linje med Region Jönköpings läns inställning till utveckling av 
persontrafiken på banan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Målbild tåg 2028 dnr KTN 2019-00023 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(1) 

 2020-08-24 RJL 2020/542 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Västra Götalandsregionen  Målbild tåg 
2028  dnr KTN 2019-00023 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget dokument med namnet Huvudrapport 
Målbild tåg 2028.  
Förslaget till utveckling av trafiken på banan väster om Jönköping ligger i linje 
med Region Jönköpings läns inställning till utveckling av persontrafiken på 
banan. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Remiss Målbild tåg 2028 dnr KTN 2019-00023 

  
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 

112



YTTRANDE 1(2) 

 2020-09-15 RJL 2020/542 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Västra Götalandsregionen 
kollektivtrafik@vgregion.se 
            
 

Yttrande Västra Götalandsregionen  
Målbild tåg 2028  dnr KTN 2019-00023 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Målbild 
tåg 2028 dnr KTN 2019-00023 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Västra 
Götalandsregionen (VGR) framtaget dokument med namnet Huvudrapport 
Målbild tåg 2028.  
Förslaget till utveckling av trafiken på banan väster om Jönköping ligger i linje 
med Region Jönköpings läns inställning till utveckling av persontrafiken på 
banan. 

Synpunkter på förslaget 
VGR presenterar i sitt dokument Huvudrapport Målbild tåg 2028 en 
genomförandeplan av Målbild tåg 2035 och ska ses som en vägledning. Region 
Jönköpings län har sedan tidigare ställt sig bakom dokumenten Tåg 2020 samt 
Målbild tåg 2035. 
 
VGR beskriver den länsgränsöverskridande trafiken till angränsande län däribland 
Jönköpings län som i dagsläget har järnvägstrafik mellan Göteborg/Skövde-
Falköping-Jönköping-Nässjö samt på Kust till Kust-banan från Göteborg till 
Kalmar med uppehåll i Hestra, Gnosjö och Värnamo. 
 
Förslaget till utveckling av trafiken på banan väster om Jönköping ligger i linje 
med Region Jönköpings läns inställning till utveckling av persontrafiken på 
banan. Trafikens primära uppgift att tillgodose bra möjligheter till vardagsresor 
inom och mellan regionerna ges goda förutsättningar med förslaget. Det är av stor 
betydelse att ha en strävan att restiderna i möjligaste mån kortas ned. 
 
Trafiken på banan öster om Jönköping ingår i ett komplext system där olika 
tågsystem trafikerar samma sträcka. Region Jönköpings läns ambition är att kunna 
erbjuda ett mer enhetligt system med attraktiva kopplingar till orterna bortom 
Nässjö på denna sträcka. 
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Kust till Kust-banan är en strategisk bana för den sydvästra delen av Jönköpings 
län där dagens utbud av fyra dubbelturer utgör en begränsning för att kunna 
använda banan för vardagsresor. Ambitionen att öka utbudet till upp mot tio 
dubbelturer på vardagar är en ambition som Region Jönköpings län redan tidigare 
ställt sig bakom. 
 
I dokumentet redovisas även målbilden för storregional busstrafik inom VGR. I 
relationen Göteborg-Jönköping ingår tre busslinjer varav linje 250 trafikerar 
sträckan Ulricehamn – Jönköping. Det finns en ambition hos berörda aktörer att 
snabba upp linjen med fysiska åtgärder utmed sträckan. I denna ambition har 
väghållaren en nyckelroll i att kunna uppnå målet. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande nämnden för  
trafik, infrastruktur och miljö 

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 
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Huvudrapport  
Målbild tåg 2028 
 
- en konkretisering av Målbild Tåg 2035 

inklusive storregional busstrafik 

 
  

Remissversion 
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Utredningen har genomförts av Västra Götalandsregionen, avd kollektivtrafik och 

infrastruktur och Västtrafik: 

• Pontus Gunnäs, 0769–402824, pontus.gunnas@vgregion.se 
• Markus Gunnervall, 010–4345371, markus.gunnervall@vasttrafik.se  

 

Analyser och rapportskrivande har Trivector Traffic AB bistått med. 
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1  Inledning 
Detta dokument beskriver förslagen som ligger till grund för utveckling av 
storregional tåg- och busstrafik fram till år 2028, som är en konkretisering av 
Målbild tåg 2035. På ett antal stråk har varianter på utredningsalternativ 
analyserats och beräknats. Dessa varianter och mer information finns att läsa i 
underlagsrapporten Målbild tåg 2028 - underlagsrapport. Samtliga 
beskrivningar av utvecklingssteg i kapitel 2 och 3 är förslag på målsättningar 
som bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med mindre 
infrastrukturinvesteringar. Framtagna målsättningar kommer även efter 
beslutad utredning att kräva ytterligare beslut för att kunna förverkligas:  

• Ofinansierad infrastruktur ska hanteras inom nationell 
transportinfrastrukturplan. 

• Trafikens utvecklingstakt styrs av årlig budget och 
planeringsförutsättningar. 

1.1 Syfte 
Stärka järnvägsutvecklingen för Västra Götaland med fokus till år 2028 samt 
att ta fram målsättningar för den storregionala kollektivtrafiken oavsett 
trafikslag. 

1.2 Mål 
Målsättningen med arbetet är att konkretisera Målbild Tåg 2035 med fokus 
på delmål 2028. Målet är att uppdraget ska svara på möjlig utveckling av det 
storregionala kollektivtrafiksystemet de kommande åren fram till år 2028 och 
tydliggöra kostnader för infrastruktur, trafikering och effekter på resandet. 

1.3 Ingående stråk 
Detta arbete syftar till att se potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa 
tillsammans bildar ett regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.  
 
Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår 
i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur 
dessa samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken 
konkret kan utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning. 
Utöver järnvägsstråken (blåa i bilden nedan) ingår fyra storregionala busstråk (röda i 
bilden). Dessa busstråk går genom flera lokala arbetsmarknadsregioner och kommuner 
och har en regionsammanbindande funktion likt järnvägen.  

1.3.1 Förtydligande angående stråket Göteborg-Borås 
För stråket Göteborg – Borås finns avsatta medel i nationell plan för att bygga ny 
järnväg Göteborg – Stockholm, via Borås. Parallellt med detta arbete driver 
Trafikverket, VGR och berörda kommuner och kommunalförbund arbeten med hur 
denna järnväg ska trafikeras och utformas. Den nya järnvägen kommer inte vara färdig 
till år 2028. Järnvägsstråket Göteborg-Borås ingår därför inte i detta arbete, utan 
sträckan ingår som ett storregionalt busstråk. Busstråket ses som en helhet tillsammans 
med sträckan Borås-Ulricehamn-Jönköping i väntan på järnväg.  
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Figur 1-1 Prioriterade stråk som ingår i utredningen. Blått = järnvägsstråk, rött = busstråk 

och streckade linjer indikerar överlappande stråk, med både tåg- och busstrafik. 

Knutpunktsupplägg 
Tågtrafiken har en viktig funktion i att knyta samman länet och tillsammans 
med storregional busstrafik kan den regionala trafiken bilda ett sammanhållet 
system som gör det enkelt och attraktivt att resa kollektivt i hela länet.  
 
För att kunna binda samman Västra Götaland på ett effektivt sätt, föreslås ett 
tankesätt som varit ledstjärnan i uppbyggnaden av det schweiziska 
tågsystemet, nedan kallat takttrafik. Istället för att fokusera på infrastruktur 
och fordon har tidtabellen fått vara styrande i planeringen. Utgångspunkten är 
att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som 
trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att 
detta sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från 
vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna 
ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.  
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Figur 1-2 Knutpunktstrafik i sin enklaste form, där turerna möts i en knutpunkt vid jämna klockslag1 

 
Figur 1-3 I en utbyggd knutpunktstrafik möts turer i flera knutpunkter vid samma klockslag 

(symmetritiden), vilket ställer krav på att körtiden mellan knutpunkterna, t ex max 30 minuter, 60 

minuter etc. 

Tack vare detta upplägg har Schweiz Europas högsta kollektivtrafikresande, 
den bästa punktligheten och det högsta utnyttjandet av bankapaciteten. En 
utgångspunkt för detta arbete är att få det regionala kollektivtrafiksystemet i 
Västra Götaland uppbyggt på samma sätt med väl fungerande knutpunkter.  
 
Möjligheter med takttrafik i knutpunktsupplägg 
När takttrafik undersökts och utvärderats visar ofta resultaten på 10–15 
procentiga resandeökningar i regional trafik jämfört med oregelbundna 
tidtabeller2. I fjärrtrafik är effekten mindre (5–10 %)3. Knutpunktsupplägg 
kan ge ytterligare resandeökningar utöver enbart takttrafik. 
 
Ett knutpunktsupplägg kring Sjöbo i Skåne (med endast busstrafik) infördes 
under 2014. Efter ett år uppmättes en resandeökning på 39 %, med endast en 
måttlig utökning av turutbudet4. I takttidtabellens första två utvecklingssteg är 
det framför allt enkelheten som förbättras, medan det tredje steget även 
innebär nätverkseffekter. En grov uppskattning är att knutpunktsupplägg kan 
ge lika stora ytterligare resandeökningar som takttrafik. Sammanlagt bör 
alltså takttrafik med knutpunktsupplägg kunna ge 20–30 % resandeökning. 
En fördel med knutpunktstrafik, som bör framhållas, är resiliensen. Med 

 
1 Bild från HiTrans Best Practise Guide, Public transport - planning the networks (2005), bearbetad av 
Stephan Bösch & Joel Hansson. 
2 Källa: The Benefits and Demand Impacts of Regular Train Timetables. Mark Wardman et al, Institute 
for Transport Studies, University of Leeds, 2003 
3 Källa: Elasticity Model for Determination of Rail Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, 
2003 
4 Källa: Pressmeddelande från Skånetrafiken ”Stor succé för knutpunkt Sjöbo”, 2015-09-24. 
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knutpunktsupplägg får resenären ofta tillgång till flera olika resvägar, vilket 
innebär att hen lättare kan ta sig runt en eventuell störning. 
 
Begränsningar att se upp med 
Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För 
detta är det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. 
Det går inte att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra 
tillfälliga efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet. 
Å andra sidan är trafikuppläggets stabilitet över tiden en del av 
framgångskonceptet.  
 
Produktionskostnaderna kan bli större med takttrafik, eftersom enstaka turer 
med lågt resande inte kan tas bort. Ofta kan det större resandet och därmed 
högre biljettintäkterna på sikt kompensera för detta. Kortsiktigt blir det dock 
ofta en puckel med något försämrat företagsekonomiskt resultat, vilket kräver 
uthållighet för att ta sig igenom.  
 
Det svenska regelverket för tilldelning av kapacitet är ytterligare en 
begränsning att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala 
knutpunktsystem ska kunna fungerar riktigt bra och vara stabilt över tid.  

Knutpunktsupplägg i Västra Götaland 
Nedan illustreras hur Västra Götaland kan sammanflätas i knutpunkter, där 
cirklarna symboliserar klockor. Ett streck mot klockslaget 12 innebär att tåg 
och/eller bussar möts runt minuttal 00, ett streck mot ”halv” indikerar att tåg 
och bussar möts runt minuttal 30.  
 
Förutsatt att trafiken har samma öppettider är det alltså möjligt att 
nedanstående mönster upprepar sig varje timme, och det är enkelt för 
resenären att känna igen sig, vilket ger en trygghet i att bytet alltid finns och 
fungerar. 
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Figur 1-4 Knutpunktupplägg i Västra Götaland enligt förslag. Cirklarna ska illustrera klockor där tåg 

och bussar möts runt minuttal 30 om strecket är rakt nedåt. Streckade cirklar indikerar att knutpunkten 

endast uppstår varannan timme. 

2 Förslag per stråk 
I detta kapitel beskrivs möjlig förändring per stråk. I denna rapport lyfts det 
utredningsalternativ per stråk som bedöms bäst svara mot utrednings syfte 
och mål. Målnivåerna bedöms möjliga utifrån fysiska förutsättningar, med 
mindre infrastrukturinvesteringar. Trafikens utvecklingstakt styrs sedan av 
årlig budget och planeringsförutsättningar. 
 
För att läsa mer i detalj om samtliga utredningsalternativ som beräknats, 
nuläget i trafiken samt hur målsättningen är till år 2028 inom Målbild Tåg 
2035 hänvisas till underlagsrapporten ”Stråkvis genomgång storregional 

trafik 2028”. 

2.1 Västra Stambanan 
Alingsås – Göteborg är ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår. 
Situationen kompliceras av att tågtrafiken är väldigt blandad; flera 
fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och en omfattande godstrafik. 
Sträckan är över 4 mil, vilket är längre än andra bandelar med så tät tågtrafik. 
Kappkörning kan därmed bli ett problem på sträckan, eftersom de olika 
tågtyperna har olika medelhastighet. Ju längre sträckorna är där tåg med olika 
hastigheter ska samsas, desto större blir problemen, vilket gör att det finns 
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kapacitetsbrist även nordost om Alingsås. Många tåg måste idag köras om, 
särskilt godståg, men även regionala tåg som förbigås av snabbtåg. 
 
Trafikverkets genomförandeplan 2018–2023 innehåller en rad åtgärder på 
sträckan, som spår- och kontaktledningsbyten, fler förbigångsspår och olika 
signal- och trimningsåtgärder. Floda och Lerum stationer ska byggas om, 
Alingsås och Herrljunga är redan ombyggda. Åtgärderna kommer främst att 
bidra till att trafiken flyter bättre och att felfrekvensen i infrastrukturen 
minskar. De innebär dock ingen egentlig ökning av kapaciteten på linjen, mer 
än marginellt. 
 
Krav som bör ställas på arbetet med trafiken på Västra Stambanan är att:  

• dagens hårt ansträngda kapacitetssituation förbättras  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• planenliga förbigångar av persontåg mellan Alingsås och Göteborg 

bör undvikas av restidsskäl 
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg-Alingsås 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik mellan Alingsås-Göteborg (åtminstone på de större 

stationerna) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg utan uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg Stockholm – Göteborg med uppehåll (körs 

idag av MTR) 
• Ett regionexpresståg Stockholm – Mälardalen – Göteborg (körs idag 

av SJ) 
• Två regiontåg från Göteborg- till antingen 

Skövde/Falköping/Herrljunga/Kinnekulle 

Trafikeringsförslag till 2028 
Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör att trafikera enligt behovet 
i maxtimmen, samt kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg-
Alingsås. Detta är möjligt genom att snabba upp pendeltågstrafiken genom att 
inte stanna vid två av dagens 10 uppehåll. Trafikförslaget nedan bygger på att 
tågen inte stannar i Sävenäs eller i antingen Aspen eller Aspedalen i Lerums 
tätort. Trafikeringsmässigt är det möjligt att ersätta Sävenäs station med en ny 
tågstation vid Gustavsplatsen då denna ligger innanför Västlänkens 
avgränsning och fyrspår och därför inte hamnar i konflikt med fjärrtågen. I 
Herrljunga och Falköping tillskapas väl fungerande knutpunkter med 
attraktiva bytestider mellan tågen. Regionexpresstågen har kortare restider än 
regiontågen och gör uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda. 
Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på 
anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där. Trafiken mellan 
Skövde-Jönköping-Nässjö förlängs till Töreboda med ett par avgångar per 
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dag. För att öka kapaciteten mellan Göteborg-Alingsås är förslaget att 
regiontåget gör uppehåll i Partille, Lerum, Floda och Alingsås.  
Detta ger en mer renodlad trafikering av Västra Stambanan med en bas på två 
regiontåg i timmen mellan Skövde-Göteborg där anslutande banor 
(Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan och Jönköpingsbanan) anpassas med 
attraktiva bytestider i Herrljunga och Falköping för vidare resa på Västra 
Stambanan.  

 
Figur 2-1 Förslag som möter listade krav ovan samt behovet i maxtimmen. Varje streck 

symboliserar ett tåg/h.  

*Finns en möjlighet tidtabellstekniskt, men behovet behöver utredas vidare och det 

finns i dagsläget ingen station för resandeutbyte på platsen.  

Infrastruktur kopplat till förslaget 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov: 

• Trimningsåtgärder så att tågtrafiken kan köra med 3 minuters 
mellanrum mellan tågen på ett robust sätt på sträckan Alingsås-
Göteborg. 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan det övervägas om samtliga stationer ska 
förlängas till 250 meter, d v s samma plattformslängd som i Västlänken. 
Detta måste inte genomföras för att möjliggöra trafikförslaget år 2028.  

2.1.1 Västra Stambanan - förslaget jämfört med idag 
Dagens trafik går med ojämna intervall och möter inte resandeefterfrågan i 
stråket. Förslaget bygger på att strukturera upp regionaltågstrafiken och 
trafikera Västra Stambanan med jämna intervall och fler turer. Detta för att få 
ut maximal nytta av varje tur samt att skapa attraktiva bytestider med 
återkommande mönster i knutpunkterna Herrljunga och Falköping. Utöver 

Sammanfattade effekter: 
▪ +3 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Utökad trafik på samtliga större stationer mellan 

Göteborg-Alingsås (möjligt med upp till 6 tåg/h) 
▪ Införandet av snabba regionexpresståg  

(grön i bilden) 
▪ Plats för 2 godståg och 3 fjärrtåg per timme utöver 

tågen på bilden.  
▪ Kostnaderna för utökad trafik beräknas till 80 % 

täckas av tillkommande intäkter. 
▪ Slutar trafikera 2 stationer mellan Göteborg-

Alingsås 
▪ Skapar resmöjligheter varje timme mellan 

Göteborg-Kinnekulle, två gånger per timme 
mellan Göteborg-Jönköping 

▪ 3 tåg/h mellan Skövde/Falköping - Göteborg 
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trafiken som kan utläsas i bilden nedan så finns det plats för 3 fjärrtåg och 1–
2 godståg per timme.  
 

 
Genom att snabba upp pendeltågen med färre stationer kan dagens trafik 
utvecklas. Alingsåspendeln står idag för 70% av totala resandet på Västra 
Stambanan med Västtrafiks biljetter. Av dessa resorna står Partille, Lerum, 
Floda och Alingsås för 74 % av resandet på Alingsåspendeln. Detta 
motsvarar ungefär 50% av totala resandet med Västtrafiks biljetter på Västra 
Stambanan.  

Turutbud 
Förslaget som presenteras ovan medger ett kraftigt utökat turutbud från de 
största pendeltågstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har 2 tåg/h 
med enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, där förslaget medger upp 
till 6 tåg/timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och 
regiontåg.  
Förslaget medger upp till 7 avgångar/h från Alingsås jämfört med dagens 4 
avgångar/h. Samtliga stationer mellan Alingsås-Töreboda föreslås få ett 
högre turutbud än idag. 
Trafiken mellan Töreboda/Skövde/Falköping och Jönköping kan med 
föreslagen trafikering utökas till halvtimmestrafik i högtrafik. Med 
välanpassade byten i Falköping innebär detta ett utökat turutbud mellan 
Göteborg-Jönköping. 

Restid 
Restiden snabbas upp för längre resor från exempelvis Töreboda, Skövde och 
Falköping genom att regionexpresståget integreras i Västtrafiks system som 
inte stannar så ofta och utbudet utökas till timmestrafik.  
Resor från Alingsås, Floda Lerum och Partille får i och med snabbpendeltåget 
kortare restid mellan varandra och Göteborg/Västlänken.  
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Restiden med röda regiontåg i bilden kommer likt dagens tåg trafikera 
Skövde-Göteborg på cirka 1h 30 min medan regionexpresståget kör samma 
sträcka på 1 h 15 min. Fjärrtrafiken antas samma trafikeringsmönster likt 
idag.  
 
I och med föreslagen trafikering skapas nya resrelationer utan byten på 
Västra Stambanan där exempelvis Partille/Lerum/Floda får direktförbindelse 
med Herrljunga, Falköping och Skövde.  

2.2 Jönköpingsbanan 
Sträckan Jönköping-Nässjö är mycket hårt belastad och mötesspåren på 
stationerna är delvis korta. På några stationer ligger gångväg till plattform i 
plan. 
 
Trafikverket har påbörjat arbeten på Jönköpingsbanan som förbättrar 
kapaciteten på sträckan, inklusive hastighetshöjningar på delsträckor. Detta 
ger möjlighet till mer robust trafik, kortade restider. 
 
För Jönköpingsbanan är det viktigt att kopplingen till Västra Stambanan i 
Falköping är välanpassad. 

Behov på Jönköpingsbanan 
Jönköpingsbanan har något enstaka fjärrtåg Jönköping-Nässjö-Stockholm, 
och domineras istället av region- och godståg. Behovet under maxtimmen på 
delen Falköping-Jönköping är: 

• ett regiontåg Skövde-Nässjö 
• ett kompletterande regiontåg Skövde/Falköping-Jönköping under 

högtrafik 
• ett godståg 

 
Delen Jönköping-Nässjö behandlas inte i detalj här. Behovet ur Västra 
Götalandsperspektiv är ett regiontåg (Töreboda5)-Skövde-Nässjö varje timme 
med bra anslutningar till snabbtågen på Södra stambanan, både norr- och 
söderut. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på en tydlig koppling i Falköping till Västra Stambanan. Utöver det 
är förslaget att köra ett heldagsutbud (d v s ett tåg i timmen från tidig morgon till sen 
kväll) mellan Skövde och Nässjö. Delen Skövde-Jönköping kompletteras med 
ytterligare ett tåg från under högtrafiken. Detta innebär två tåg i timmen på sträckan 
Skövde-Jönköping. Tidtabellsanlysen visar att uppehåll i Sandhem inte ryms för 
insatstågen, men resbehovet till Sandhem bedöms täckas med timmestrafik som sker 
med grundutbudet mellan Skövde-Nässjö som då stannar i Sandhem.  

 
5 Vartannat tåg förlängs till/startar i Töreboda istället för Skövde.  
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Föreslagna trafikupplägg går att trafikera med befintlig och beslutad 
infrastruktur som håller på att genomföras och beräknas färdigt år 2021.  

2.2.1 Jönköpingsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Tack vare pågående infrastrukturförbättringar på Jönköpingsbanan som 
beräknas vara färdigt till år 2021 kan trafiken effektiviseras, utökas och 
trafikeras med jämna intervall. Förslaget innebär att halvtimmestrafik 
förlängs och utökas mellan Skövde-Jönköping under högtrafiken jämfört med 
dagens timmestrafik. Genom en utökad trafik på Västra Stambanan kan dessa 
tåg anpassas för byte i Falköping för vidare resa mot Göteborg 2 gånger per 
timme under högtrafiken. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Genomgående tåg Skövde-Nässjö via Jönköping 
▪ Kompletteras till halvtimmestrafik Skövde-

Jönköping.  
▪ Välanpassade byten i Falköping mellan 

regiontåg, regionexpresståg och fjärrtåg. 
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2.3 Norge-/Vänerbanan 
Resandet har ökat kraftigt sedan den nya linjen Göteborg-Öxnered invigdes 
och turutbudet i regiontrafiken ökades samtidigt som den nya 
pendeltågslinjen Göteborg-Älvängen startades. Turutbudet till Göteborg-
Karlstad har fördubblats. Trafiken till Oslo ligger kvar med ett mindre utbud, 
även om några kompletterande turer Göteborg-Halden har tillkommit.  
 
Norge-Vänerbanan är hårt trafikerad, särskilt på den södra delen Göteborg-
Öxnered-Skälebol (delningspunkten mot Oslo respektive Karlstad) med flera 
linjer och olika tågtyper. Knutpunkten har i huvudsak tillräcklig kapacitet för 
dagens trafik, med undantag för Göteborg-Älvängen där en 
kappkörningseffekt uppstår, vilket innebär att ett stort antal tåg får förlängd 
körtid (cirka två minuter). Kappkörningseffekten med 2 minuters tillägg som 
följd beräknas åtgärdas år 2027 då vändspåret i Älvängen byggs. 

Behov på Norge-/Vänerbanan 
Den framtida trafikeringen förväntas öka framförallt med fler godståg både 
på grenen mot Kil när alla delar i utbyggnaden av godstågsstråket väster om 
Vänern är klart, och mot Norge. Dessutom förväntas utbudet av resandetåg 
Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik i maxtimmen: 

• Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen 
• Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett 

till Karlstad och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad 
• Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo 
• Två-tre godståg 

 
Såväl region- som pendeltåg behöver dubbelkopplas. Tåglängden uppgår då 
till 160 meter vilket plattformarna mellan Göteborg-Vänersborg klarar av.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 liknar i hög grad dagens, men med ökat antal 
turer. Tågen från Oslo anpassas i Göteborg för att kunna fortsätta till 
Köpenhamn. Utbudet Karlstad-Göteborg ökas och går som mest varje timma. 
Tågen Karlstad - Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett 
första steg mot Västtågsutredningens målsättning. Däremot introduceras inte 
regiontågslinjen Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större 
infrastrukturinvesteringar. 
 
Tågen Strömstad-Göteborg går via Trollhättan för att korta restiden både från 
norra Bohusbanan och Uddevalla till Göteborg. Tåget kan därmed köra lika 
snabbt eller i vissa relationer snabbare än bussen. I Älvängen blir det mycket 
bra koppling mellan region- och pendeltåg då de stannar vid samma plattform 
i båda riktningarna. Trollhättan-Göteborg får fyra snabba regiontåg per 
timme. 
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Infrastruktur kopplat till förslaget 
Infrastruktur som finns beslutad i gällande plan:  

• Ombyggnad av Älvängen med förlängt vändspår 
 
Ny infrastruktur enligt förslag: 

• Ny station i Brålanda  
(förutsätter kommunavtal enligt västtågsutredningen) 

 
Utöver föreslagna åtgärder kan övervägas om samtliga stationer Älvängen-
Gamlestaden på sikt ska förlängas från 225 m till 250 meter, d v s samma 
plattformslängd som i Västlänken. Detta måste inte till för att föreslagen 
trafik ska kunna utföras år 2028.  

Sammanfattade effekter: 
▪ Fler och snabbare regiontåg mellan Trollhättan-

Göteborg 
▪ Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax 

innan fjärrtåg mot Köpenhamn avgår. Det kan 
alltså vara samma tåg Köpenhamn-Oslo.  

▪ Ny station i Brålanda 
▪ Snabba regiontåg via Trollhättan som fortsätter 

till Uddevalla/Munkedal. 
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2.3.1 Norge-/Vänerbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Idag går det enstaka turer mellan Göteborg och Uddevalla via Trollhättan. 
Dessa föreslås utökas och förlängas till Munkedal/Strömstad.  
Fjärrtåg från Oslo ankommer Göteborg strax innan fjärrtåg mot Köpenhamn 
avgår vilket innebär att det kan vara samma tåg hela vägen Köpenhamn-Oslo. 
Infrastrukturen medger endast ett tåg varannan timme på Norgebanan där 
spåret delar sig och går vidare till Norge.  
Ny station i Brålanda som Karlstadstågen och Västtrafiks tåg Trollhättan-
Ed/Halden stannar vid. Karlstadstågen föreslås utökas enligt målbilden till 
timmestrafik under högtrafik och något fler turer på morgon/kväll. 
Pendeltågstrafiken ligger i huvudinriktningen ihopkopplade med 
Kungsbackapendeln vilket skulle innebära fler och längre pendeltåg till 
Älvängen.  
 

2.4 Älvsborgsbanan 
För Älvsborgsbanans del är anslutningarna Herrljunga - Västra Stambanan 
mycket viktiga och styrande för tidtabellsupplägget. I trafikeringsförslaget 
har tågen från Borås och Uddevalla anslutning både till regiontåg mot Skövde 
och snabbtåg till Stockholm. Det kan också bli anslutning i riktning mot 
Göteborg, vilket är intressant för resenärer från Grästorp, Vara och Ljung. 
 
Tiderna i Herrljunga för att passa anslutande tåg gör att uppehållet där blir 
långt. Dessutom skulle en genomgående linje orsaka trafikproblem, då 
Älvsborgsbanans tåg måste korsa stambanan och förslaget bygger därför på 
att regionaltågslinjen på Älvsborgsbanan bryts i Herrljunga.  

Behov på Älvsborgsbanan 
Behovet på Älvsborgsbanan är att kunna köra ett regiontåg/timme Uddevalla-
Herrljunga. På delsträckan Uddevalla-Trollhättan/Öxnered tillkommer 
ytterligare ett regiontåg per timme och godståg, mellan Öxnered-Vänersborg 
tillkommer två regiontåg/timme från Göteborg och mellan Håkantorp-
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Herrljunga tillkommer ett regiontåg från Kinnekullebanan varje timme. 
Mellan Herrljunga och Borås är behovet ett regiontåg/timme. 
 
Sträckan Öxnered-Herrljunga-Borås trafikeras normalt sparsamt av godståg 
men har däremot en viktig roll som omledningssträcka för både snabbtåg och 
godståg vid problem på Västra Stambanan. Det är därför viktigt att det finns 
en viss reservkapacitet på denna sträcka. 
 
Plattformar på sträckan Vargön-Knalleland behöver förlängas till minst 85 
meter för att passa de nya fordon som gradvis sätts in på linjen. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är timmestrafik med samma uppehåll för alla 
tåg. Fördjupad dialog med Herrljunga kommun behövs för att prioritera 
mellan olika behov och mål. Utredningen har prioriterat kort restid mellan 
Herrljunga och Borås för att tillskapa bra anslutning mellan regiontåg och 
övriga tåg i knutpunkten Herrljunga, samt att minska restiden för resande 
mellan Herrljunga-Borås. För att detta ska vara möjligt behöver hållplatserna 
Mollaryd och Torpåkra slopas.  

 

Etappvis utbyggnad 
I beslutade planer (steg 0): 

• Spårbyte samt fjärrblockering för att återta hastigheter och 
upprätthålla dagens standard.  

• Ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt. 
• Mötesspår vid Borgstena 

 
Utredningsalternativet bygger på följande investeringsbehov (steg 1): 

• Höjd hastighet Öxnered-Håkantorp 
• Ny växelförbindelse i Håkantorp, egentligen för Kinnekullebans 

behov, se nedan 
• Plattform vid båda spåren i Borgstena 

Sammanfattade effekter: 
▪ Cirka +0,5 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Kortare restid Uddevalla-Herrljunga samt 

Herrljunga-Borås 
▪ Knutpunkten i Herrljunga har attraktiva byten till 

övriga regiontåg samt fjärrtåg till/från Stockholm 
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• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m 

2.4.1 Älvsborgsbanan - förslaget jämfört med idag 

 
Dagens trafik på Älvsborgsbanan går med ojämna intervall med 
målsättningen att erbjuda bytesresor i Herrljunga till tågen på Västra 
Stambanan. När trafiken på Västra Stambanan stannar i Herrljunga med 
ojämna intervall sprider sig detta till Älvsborgsbanan. Trafiken på 
Älvsborgsbanan är i förslaget på många sätt likt dagens trafik, men med fler 
tåg i jämna intervall. Förslaget innebär taktfast tidtabell och med höjd 
hastighet på delsträckan Öxnered-Håkantorp kan bytesresor i Herrljunga 
bättre anpassas. Rent generellt vinner Älvsborgsbanan både från Borås och 
Uddevalla väldigt mycket på att knutpunkten i Herrljunga förstärks i förslaget 
för Västra Stambanan. Idag går tågen på Västra Stambanan inte i jämna 
intervall vilket gör det svårt att passa tågen på Älvsborgsbanan till övriga tåg 
på stambanan.  

2.5 Kinnekullebanan 
Kinnekullebanan har varierande efterfrågan utmed sin sträckning och består 
egentligen av flera linjer med olika resmönster. Förenklat kan det uttryckas 
att ju längre söderut, desto fler resenärer i tågen där utbudet också är bättre. 
Från Mariestad och österut är utbudet idag bara fyra dubbelturer per dag. 
Kinnekullebanans tåg föreslås fortsatt gå till Herrljunga och där byta till tåg 
mot Göteborg. För att knyta ihop länet och målpunkter i angränsande län är 
det fördelaktigt att på sikt låta alla tåg vara genomgående hela vägen Örebro-
Göteborg, både ur resande- och produktionssynpunkt. För att kunna trafikera 
Västlänken och uppnå miljömålen i miljö- och klimatstrategin behöver 
dagens fordon ersättas med ett fossilfritt alternativ, eller om Kinnekullebanan 
elektrifieras på sikt.  
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Behov på Kinnekullebanan 
Kinnekullebanans behov är att kunna köra ett regiontåg/timme. Dagens 
godstrafik utgörs av ett tåg några dagar i veckan Gårdsjö-Mariestad och 
förväntas inte öka.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där 
bytet anpassas till tåget mot Göteborg. Trafiken mot Örebro föreslås utökas.  
 

 

Etappvis utbyggnad 
Steg 0: 

• Spårbyte för att återta hastigheter 
• I samband med spårbytet titta på ny mötesstation i Järpås (detta 

saknar finansiering) 
 
Steg 1: 

• Ny växelförbindelse i Håkantorp där Kinnekullebanan tåg kommer att mötas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ +0,36 milj. resor/år 
▪ Robustare och mer strukturerat system med fasta 

minuttal och knutpunkter. 
▪ Resmöjlighet en gång/timme mot Göteborg med 

byte i Herrljunga 
▪ Majoriteten av tågen föreslås fortsätta till Örebro 
▪ Bussen mellan Trollhättan-Skövde passar till 

tåget i Lidköping för resa till/från 
Grästorp/Trollhättan och Skövde. 
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2.5.1 Kinnekullebanan - förslaget jämfört med idag 

 
Jämfört med idag innebär förslaget en utökad och konsekvent trafikering av 
Kinnekullebanan. Med fasta minuttal och välanpassade byten i Herrljunga till 
både fjärrtåg mot Stockholm och regiontåg till Göteborg blir trafiken mer 
attraktiv. Direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjligt om fordon 
införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan. För att 
få ut så mycket som möjligt av Västra Stambanan går det inte i framtiden att 
trafikera med ett mindre fordon från Kinnekullebanan som inte stannar på 
alla stationer på Västra Stambanan. Fördelen med att inte köra genomgående 
trafik är att fordon kan anpassas efter behov på Kinnekullebanan istället för 
Västra Stambanan, och det är möjligt att köra fler turer på ett 
trafikekonomiskt effektivare sätt.  

2.6 Viskadalsbanan 
Viskadalsbanan har både lokalt resande och viktiga anslutningar i Varberg 
och Borås. Det är fördelaktigt om tågen kan gå till Herrljunga för att det ska 
bli bra förbindelser från Marks kommun till Skaraborg och Stockholm. 

Behov på Viskadalsbanan 
Behovet på banan är att kunna köra två regiontåg/timme Borås-Skene och ett 
tåg/timme Skene-Varberg.  Det förekommer normalt ingen godstrafik på 
linjen, men den har en viktig roll som omledningsbana vid störningar på 
Västkustbanan och det bör finnas en viss kapacitet för det.  

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg 
som på sikt bör kompletteras med ytterligare tåg Borås-Skene för att kunna 
köra halvtimmestrafik med tåg och därmed slopa busstrafik på sträckan. 
Analyser har dock visat att infrastrukturen behöver kompletteras med 
fjärrblockering och en kortare dubbelspårssträcka för att möjliggöra 
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halvtimmestrafik Borås-Skene, vilket detta saknar finansiering och inte 
kommer vara på plats till år 2028. Därför fokuserar förslaget på att återta 
hastigheter och köra timmestrafik mellan Borås-Varberg. Tidtabellen 
förutsätter uppehåll på alla stationer och samma körtider för alla tåg. 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i beslutade planer): 

• Spårbyte 
• förlängda plattformar för att få plats med ett 80 m långt regiontåg. 
• uppsnyggade stationsmiljöer. 

 
Förslaget: 

• Återta hastigheter på järnvägen (110 km/h på flera delsträckor) 

2.6.1 Viskadalsbanan - förslaget jämfört med idag 

 

Sammanfattade effekter: 
▪ Återtar hastigheter för att köra konsekvent 

timmestrafik. 
▪ Uppsnyggade och längre stationer så att nya 

regiontåg kan trafikera sträckan 
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Målsättningen för Viskadalsbanan är dels att förtäta trafiken mellan Skene-
Borås och dels att minska restiden mellan Varberg och Borås. I dagsläget går 
det oregelbunden trafik med varierad frekvens över dygnet. Förslaget innebär 
en mer konsekvent trafik och fokus ligger på att återta hastigheterna och även 
höja hastigheten på delsträckor för att få till en attraktiv timmestrafik i ett 
första steg. Trafiken ska hänga ihop med trafiken mellan Borås-Herrljunga 
där målsättningen är att trafiken ska vara genomgående Herrljunga-Varberg. 
Detta erbjuder resenären mer konsekvent trafik med återkommande mönster 
och möjlighet att resa till Herrljunga för byte till region- och fjärrtåg. 

2.7 Borås-Värnamo 
Den här delen av Kust till kust-banan har idag ett litet lokalt resande. En 
ökning av antalet turer och nya stationer är definierade i Västtågsutredningen. 

Behov på sträckan Borås-Värnamo 
På sträckan finns på sikt ett behov att kunna köra timmestrafik med 
regiontåg. Dessutom ska det finnas plats för fjärrtågen Göteborg-Kalmar och 
godstrafik, vilket kan innebära upp till tre tåg per timme. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Trafikeringsförslag till 2028 är initialt som tätast ett regiontåg/timme Borås-
Limmared, vilket gör att en del av busstrafiken på sträckan kan ersättas. 
Några regiontåg fortsätter till Värnamo/Växjö, främst som komplement till 
fjärrtrafiken. 
 

 

Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 

• Spårbyte 
 
Steg 1: 
Som mest timmestrafik Borås-Limmared, några få regiontåg fortsätter till 
Värnamo: 

• Ny mötesplats Borås-Hillared 
• Nya stationer i Hillared och Länghem 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökad kapacitet ger möjlighet till ny tåglinje 

Borås-Limmared 
▪ Öppnandet av två nya stationer i Hillared och 

Länghem 
▪ Tåget ersätter buss på sträckan Borås-Länghem 

och erbjuder kortare restider till/från Borås 
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2.7.1 Borås-Värnamo - förslaget jämfört med idag 
Idag kör inte Västtrafik/Jönköpings länstrafik några egna tåg mellan Borås 
och Värnamo. Istället trafikeras stråket av SJ samt busstrafik. Målsättningen 
är att trafikera sträckan med 10 tåg per dag och riktning och öppna tre nya 
stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. För att detta ska vara möjligt 
krävs det 3 nya mötesspår på sträckan som vardera kostar ungefär 100 mnkr. 
Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad av detta förutsatt att ett nytt 
mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Då är det möjligt att trafikera 
sträckan Borås-Limmared och stanna i Hillared och Länghem om nya 
tågstationer byggs i dessa orter.  

2.8 Västkustbanan 
Västkustbanan har en omfattande trafik med olika tågslag. Det regionala 
resandet växer snabbt och såväl snabbtågs- som godstrafiken förväntas växa. 
Godstrafiken på sträckan påverkas främst av att en del av godstrafiken kan 
komma att läggas om på stråket väster om Vänern där Västkustbanan och den 
upprustade sträckan Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan) ingår. 

Behov på sträckan Mölndal-Halmstad 
Krav som bör ställas är att:  

• kapacitetssituationen inte försämras när ny trafik tillkommer  
• resandet kan öka enligt prognoserna i Målbild Tåg 2035 och att även 

gods- och fjärrtågtrafiken kan ges goda utvecklingsförutsättningar 
• ge förutsättningar för god punktlighet och robusthet  
• tågen inte ska behöva ”köra bort tid” 

Stort resandebehov i maxtimmen mellan Göteborg och Varberg 
Behovet i högtrafik är stort och i maxtimmen bör det finnas plats för: 

• Två godstågskanaler 
• Kvartstrafik på pendeltågen Göteborg-Kungsbacka  
• Ett snabbtåg Göteborg-Malmö (körs idag av SJ) 
• Ett ytterligare snabbtåg eller annat fjärrtåg Göteborg-Malmö  
• Två regionexpresståg Göteborg-Malmö (Öresundståg) 
• Två regiontåg Göteborg-Varberg 

 
Söder om Varberg minskar behovet till två godstågs, två snabbtågs- och två 
regionexpresstågskanaler. 
 
Av resandeberäkningarna framgår det att pendeltågen kommer att behöva 
trippelkopplas för att klara av kapacitetsbehovet. Dagens X61 som går i 
pendeltågstrafiken är drygt 70 m långa vilket innebär att pendeltågs-
plattformarna behöver vara minst 225 m. 

Trafikeringsförslag till 2028 
Förslaget bygger på att trafikeringen med regiontåg Göteborg-Varberg ökar 
till att slutligen gå i halvtimmestrafik. Antalet turer i pendeltågstrafiken och i 
Öresundståg ökar. 
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Denna sträcka utreds av Trafikverket inom åtgärdsvalsstudien (ÅVS) 
Varberg-Göteborg där både Västra Götalandsregionen/Västtrafik och region 
Halland/Hallandstrafiken ingår. Denna ÅVS kommer under 2019 för beslut 
under 2020 att precisera behovet på banan i kort, medellång och lång sikt. 
Denna utredning avvaktar utkomsten av ÅVS:en.  

2.8.1 Västkustbanan - förslaget jämfört med idag 
Det är ett expansivt och vältrafikerat stråk där pendeltågstrafiken redan idag 
går med kvartstrafik. Förslaget innebär utökad kvartstrafik över dygnet samt 
längre pendeltåg. Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen från 
Malmö som kompletteras med insatståg från Halmstad. Förslaget innebär att 
Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela dygnet. I och med 
att förslaget föreslår att regionaltågstrafiken utökas från Varberg föreslås 
dessa tåg stanna i Åsa och eventuellt ny station i Väröbacka istället för 
Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka. 

2.9 Bohusbanan 
Bohusbanan har både lokala och långväga resenärer med olika behov. Det 
finns omfattande parallell busstrafik, dels för att restiden med buss är lika 
kort eller kortare än med tåg, dels för att banans kapacitet inte räcker till för 
det turutbud som skulle vara nödvändigt för att möta efterfrågan, särskilt på 
södra delen. På delen Strömstad-Uddevalla är den tekniska standarden på 
banan dessutom låg. 

Behov på sträckan Strömstad-Göteborg 
På sträckan Strömstad-Uddevalla finns på sikt ett behov att kunna köra 
timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet 
initialt halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av 
ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. På delen Munkedal-
Uddevalla och Stenungsund-Göteborg går även enstaka godståg som fortsatt 
ska rymmas. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Utökade öppettider på Öresundståget och 

regiontåget. 
▪ Fler regionala tåg mellan Varberg-Göteborg som 

stannar i Åsa och Väröbacka och trafikerar 
Västlänken.  

▪ Möjlighet att köra längre tåg i och med 
Västlänkens öppnande. 
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Trafikeringsförslag till 2028 
Förslag för trafikering till 2028 är att förändra så att tågen Strömstad-
Göteborg går via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas väsentligt och 
bli konkurrenskraftiga mot busstrafiken från stationerna på norra Bohusbanan 
och Uddevalla till Göteborg. Tågen på södra Bohusbanan går då Uddevalla-
Göteborg och har bra anslutning i Uddevalla för resenärer som har resbehov 
mellan norra och södra Bohusbanan, inte minst norrifrån till Uddevalla östra. 

 
Etappvis utveckling 
Steg 0 (i befintliga planer): 
Södra Bohusbanan 

• Ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla för att kunna köra 
halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  

• Dubbelspårssträcka Marieholm och ny station i Brunnsbo.  
 

Norra Bohusbanan 
• Kortare spårbyte på delsträcka. 
 

Steg 1: 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar på södra Bohusbanan till 170 m.  
 
Norra Bohusbanan 

• Restiden kortas 2–3 min mellan Tanum-Uddevalla för att tidtabellen 
ska gå ihop. Konkret handlar det om plankorsningar och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

2.9.1 Bohusbanan - förslaget jämfört med idag 
Idag går det halvtimmestrafik till Stenungsund och timmestrafik till 
Uddevalla. Vidare på norra Bohusbanan är trafiken lite tätare till Munkedal 
där sträckan Munkedal-Strömstad trafikeras varannan/var tredje timme. 

Sammanfattade effekter: 
▪ Robustare och mer strukturerad trafik med fasta 

minuttal och knutpunkter på norra Bohusbanan. 
▪ 15 min kortare restid från norra Bohusbanan och 

Uddevalla till Göteborg genom att regiontåget kör 
via Trollhättan. 

▪ Halvtimmestrafik Uddevalla-Göteborg via 
Bohusbanan. 

▪ Ny station i Brunnsbo 
▪ Norra Bohusbanan får direktresa till/från 

Trollhättan med tåg 
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Förslaget innebär halvtimmestrafik hela vägen till Uddevalla längs med 
Bohusbanan. På norra Bohusbanan är förslaget timmestrafik till Munkedal 
och konsekvent trafik varannan timme Munkedal-Strömstad. Förslaget 
innebär också att trafiken från norra Bohusbanan trafikerar Uddevalla-
Trollhättan-Göteborg. Detta innebär ett tredje tåg per timme från Uddevalla 
och minskar restiden från norra Bohusbanan och Uddevalla med 15 minuter 
till Göteborg. Dessutom erhålls direktresa till Trollhättan för dessa orter.  
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3 Storregionala busstråk 
Det storregionala kollektivtrafiksystemet knyter ihop arbetsmarknader och 
noder i länet. I flera pendlingsrelationer är det i huvudsak tåget som har 
denna uppgift, men i detta arbete är fyra sträckningar i Västra Götaland där 
det saknas järnväg utpekade. Där är det istället bussen som har denna uppgift 
när det handlar om kollektivtrafikresandet (se Figur 1-1 på sid 4). Det finns 
också exempel på stråk där järnvägen inte är tillräckligt bra för att vara ett 
fullgott alternativ och därför består kollektivtrafiken i dessa stråk av en 
kombination av buss och tåg. Det kommer att krävas fördjupade analyser på 
linjenivå för att avgöra vilka linjer som eventuellt kan ersättas eller läggas om 
till följd av förslagen i denna utredning. 
 

 
Figur 3-1 Linjedragningarna på de busslinjerna som idag har det storregionala uppdraget i de 

ingående stråken. Linje 730 (Uddevalla-Bengtsfors), linje 1 express (Skövde-

Trollhättan), linje 300 (Kinna-Göteborg), Linje 100, 200 och 250 mellan Göteborg-

Borås-Ulricehamn-Jönköping. 

3.1 Riktlinjer för storregionala busslinjer 
Utgångspunkten är att alla storregionala stråk ska erbjuda samma funktion 
oavsett om det är buss eller tåg. Det innebär att resenären ska kunna förvänta 
sig ett tydligare fokus på restider, hållplatser och komfort. 
 
Turutbud och öppettider 
Målsättningen för de storregionala busslinjerna är att de ska erbjuda minst en 
avgång per timme6 under högtrafik och med fasta öppettider för att vara en 
del av ett knutpunktsupplägg i länet. 

 
6 Detta ska betraktas som ett lägsta utbud och flera ingående stråk har redan idag fler turer än så.  
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Restider och hållplatser 
Beträffande restider är målet för de storregionala busslinjerna att 
restidskvoten inte ska överstiga 1,2 på de delsträckor där bussen knyter ihop 
större tätorter längs med stråken. Det betyder att bussens restid som mest får 
överstiga bilens restid med 20 %. För att detta ska vara möjligt kommer dessa 
linjer inte kunna stanna så ofta och fokus är generellt på att hålla nere restiden 
genom färre hållplatser och gena linjedragningar. Målet är att hållplatserna 
som de storregionala busslinjerna stannar vid ska ha väderskydd och 
realtidsinformation. 
 
Fordon 
Bussarna som trafikerar dessa linjer ska erbjuda hög komfort med faciliteter 
för att resenären ska kunna utnyttja tiden ombord för arbete.  

3.1 Busstråket Göteborg-Borås-Ulricehamn-Jönköping 
Den storregionala busstrafiken är idag uppdelad på tre linjer; linje 100 mellan 
Göteborg-Borås, linje 200 mellan Borås-Ulricehamn och linje 250 
Ulricehamn-Jönköping. De två sistnämnda är anpassade till varandra med 
fem minuters övergångstid, vilket gör genomgående resor Borås-Jönköping 
möjliga. Restiden blir dock ca 30 min längre än de kommersiella 
expressbussarna på sträckan. Vad gäller bytesresor mellan linje 100 och 200 
för t.ex. resor mellan Göteborg-Ulricehamn varierar bytestiderna som ibland 
hålls nere tack vare täta avgångar, men ibland är dåligt anpassade. 
 
Linje 100 Göteborg-Borås har mycket tät trafik under vardagar med 
avgångar var femte minut under högtrafik. Under vissa perioder på dagen går 
det en buss var 20:e minut och på kvällar och helger går det en gång i 
halvtimmen. Med så tät trafik under vardagar har fasta minuttal spelat ut sin 
roll, men på lördagar och söndagar är det återkommande mönster där bussen 
avgår 00 och 30 ifrån Åkareplatsen. Busslinjens karaktär är mycket tät trafik 
Göteborg-Korsvägen-Delsjömotet-Borås med fokus på restid och få 
hållplatser. Dagens trafik uppfyller redan uppsatta riktlinjer för storregional 
trafik.   
 
Linje 200 Borås – Ulricehamn har idag cirka 20-minuterstrafik i högtrafik, 
30 min i övrig mellantrafik och 60 min på lördagar. På söndagar går bussen 
en gång varannan timme och det är idag gles, oregelbunden trafik på kvällar 
(cirka varannan timme).  
 
Linjen har i stor utsträckning fasta minuttal, få hållplatser och går gent 
bortsett från en slinga inom Södra Älvsborgs länssjukhus.  
 
Linje 250 Ulricehamn – Jönköping trafikeras med timmestrafik i högtrafik, 
ungefär varannantimmestrafik i mellantrafik och glest turutbud i lågtrafik 
med t ex 4 dubbelturer lördag och söndag.   
 
Tidtabellen är oregelbunden vad gäller frekvensen på avgångar och har bara 
ibland återkommande avgångstider.  
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Restidskvot 
På delen Göteborg-Borås är restidskvoten 1,18 och är redan under målnivån 
för storregional busstrafik. För resor längre än Borås, t.ex. Göteborg-
Ulricehamn/Jönköping är restidskvoten hög då bytestiderna förlänger 
restiderna för kollektivtrafiken.  
 
För delen Borås-Jönköping är restidskvoten bäst på delsträckorna Borås-
Ulricehamn respektive Ulricehamn-Jönköping. Restiden för hela sträckan 
mellan Borås-Jönköping inkluderar ett byte och försämrar restidskvoten 
ytterligare något.  
 Borås Ulricehamn Jönköping 

Borås   1,3 1,4 

Ulricehamn    1,3 

Jönköping     

 
För att nå målnivån på 1,2 på delsträckan Borås-Ulricehamn behöver restiden 
kortas med 3 min. För delsträckan Ulricehamn-Jönköping behöver restiden 
kortas 4 minuter. För hela sträckan Borås-Jönköping finns det flera 
expressbussar som klarar av restidskvoten, men som inte gör några uppehåll 
på vägen. 

3.1.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Stråket har redan idag tydliga inslag av ett storregionalt stråk i bemärkelsen 
att antal hållplatser är få mellan större tätorter i stråket och linjerna har gena 
dragningar.  
 
Stråket är, som konstaterats ovan, uppdelat på tre linjer som under årens gång 
varierat i genomgående linjer och uppdelade linjer. Anledningen till att 
linjerna är uppdelade idag baserar sig på olika behov på respektive delsträcka. 
För delen Göteborg-Borås är resandet mycket stort och sträckan trafikeras av 
stora fordon (dubbeldäckare) som inte fungerar bra i stadstrafik med större 
behov av låggolv-delar m.m. 
För sträckan Borås-Jönköping är det relativt nytt att sträckan delas in i två 
linjer istället för en genomgående linje. Beslutet bygger i huvudsak på olika 
behov på delsträckorna och att i samband med att stadsbusstrafiken i 
Ulricehamn togs bort fick linje 200 ett mer lokalt uppdrag i Ulricehamn innan 
linjer fortsätter mot Borås. Ett sätt att erbjuda genomgående resenärerna från 
Jönköping en kortare restid mellan Jönköping-Borås är att dela upp linjen och 
istället för att åka lokalt i Ulricehamn så kör bussen från Jönköping direkt till 
busstationen i Ulricehamn där bytet anpassas för vidare färd mot Borås. Då 
kan istället linjen som startar i Ulricehamn ha ett lokalt uppdrag innan 
anslutningen från Jönköping för resenärer mot Borås stiger på. Vidare är det 
inte lämpligt att trafikera lokalt i Ulricehamn med dubbeldäckarna från linje 
100.  
 
Målsättningen för detta stråk är inte att slå ihop samtliga linjer till en 
genomgående linje, utan istället arbeta för att dessa linjer är välanpassade till 
varandra och för ett utökat samarbete med kommersiella aktörer som kör 
genomgående trafik på sträckan.  
 
Restiden 
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För att nå målnivåerna om restidskvot behöver god framkomlighet säkras och 
antal hållplatser begränsas.  
 
Beträffande linje 100 mellan Göteborg-Borås har busslinjen inga hållplatser 
mellan Delsjömotet och Borås och har redan idag en restidskvot under 1,2. 
Fordon och hållplatser har redan idag storregional karaktär. Linje 100 har 
mycket tät trafik under högtrafik, men övergången till 20-minuterstrafik 
under vissa perioder på dagen gör att linjen är svår att anpassa byten till när 
omkringliggande linjer och tåg går i annan takt. För att få välanpassade byten 
bör istället turutbudet efter 10-minuterstrafik glesas ut till 15-minuterstrafi, 
30-minuterstrafik och sedan timmestrafik. 20-minuterstrafik som det är idag 
får inte samma återkommande mönster och därför varierar också bytestiderna 
från övriga linjer där det ibland fungerar väl, och ibland blir långa väntetider.  
  

 
Figur 3-2 Linjesträckningen för busslinje 100 mellan Göteborg-Borås 

Linje 200 mellan Borås och Ulricehamn har en storregional karaktär med 
lokala inslag där bussen i Borås går via Södra Älvsborgs länssjukhus (SÄS) 
och har ett lokalt uppdrag inom Ulricehamn.  
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Figur 3-3 Linjesträckning busslinje 200 mellan Borås-Ulricehamn. 

SÄS har en viktig funktions som både mål- och bytespunkt och bör ingå i det 
storregionala systemet. Även det lokala uppdraget i Ulricehamn påverkar inte 
det storregionala resandet mellan Ulricehamn-Borås bortsett från en hållplats 
vid Lidl innan Ulricehamns busstation och en hållplats i Borås som har lokal 
karaktär snarare än regional där en fördjupad utredning får avgöra om dessa 
kan slopas som uppehåll på denna linje.  
 
Linje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping har en gen linjesträckning men 
flertalet mindre busshållplatser längs med vägen som inte har storregional 
karaktär. Busslinjen åker in via Bottnaryd som har en del resor inom 
Jönköpings län som också kompletteras med skollinjer till Bottnaryds skola. 
Körvägen är gen och kan svårligen göras kortare. Fördjupad analys behövs 
för att eventuellt slopa ett antal mindre hållplatser för att korta restiden. 
Viktigt att fortsatt anpassa byten mellan linje 250 och 200 för att möjliggöra 
smidiga resor mellan Jönköping-Borås.  
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Figur 3-4 Linjesträckning för busslinje 250 mellan Ulricehamn-Jönköping. 

3.2 Busstråket Mark-Göteborg 
Busstrafiken är uppdelad på två linjer, en snabbare (300) som går den genaste 
vägen Kinna – Göteborg, och en något långsammare (330) som går samma 
sträcka men kör även in via Sätila. I Högtrafik går linje 330 till Heden i 
Göteborg, och i lågtrafik går den till Landvetter resecentrum, med anslutning 
till Röd express för fortsatt resa till Göteborg. Det är linje 300 som i detta 
stråk har den storregionala uppgiften och behandlas inom detta arbete. 
 
Linje 300 har idag kvartstrafik i maxtimmen som går över till 
halvtimmestrafik för att sedan bli en buss i timmen i mellantrafik samt på 
lördagar. På söndagar och kvällar går det en buss varannan timme.  
Linjen kör med fasta minuttal, men det är olika minuttal vardag och helg. 
 
Restidskvot 
Restidskvoten för linje 300 är god. Däremot är restiden från Kinna strax över 
en timme (62 min). Ur ett knutpunktsupplägg är det önskvärt om restiden 
istället var strax under en timme.  

3.2.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Eftersom det finns en mer lokal linje (busslinje 330) parallellt på sträckan har 
redan idag busslinje 300 storregional karaktär som uppfyller mål om 
restidskvot. Linjen behöver anpassas till tåg mot Varberg i Kinna och i 
framtiden när tågtrafiken utvecklas mellan Göteborg-Borås bör denna linje 
ingå i fördjupad utredning av hur linje 300 kan anpassas med t.ex. ett 
uppehåll vid Landvetter Flygplats. Vid hållplatsen Källarbacken blir bussen 
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stående där det krävs en vänstersväng ut på väg 156 igen. Förslaget är att 
införa signalåtgärd eller motsvarande åtgärd som ger bussen prioriterad 
framkomlighet vid Källarbacken.   

 
Figur 3-5 Linjesträckning för busslinje 300 mellan Kinna-Göteborg. 

3.3 Busstråket Skövde-Lidköping-Trollhättan 
Busstrafiken består av expressbusslinje 1 mellan Skövde-Skara-Lidköping-
Grästorp-Trollhättan som är en snabb linje som följer huvudvägen mellan 
dessa orter och i högtrafik dessutom har turer som inte går in i Skara 
respektive Grästorp. Den kompletteras av linje 200 Skövde-Skara-Lidköping 
som har mer lokal karaktär samt linje 100 Lidköping-Grästorp och 640 
Grästorp-Lidköping, som är lokala linjer med ett mycket begränsat utbud. 
Expressbusslinje 1 har flera uppdrag med pendlingsresor på delsträckor samt 
en viktigt sammanbindande funktion mellan tåg och buss i Trollhättan, 
Lidköping och Skövde. 
 
Idag kör expressbusslinje 1 med kvartstrafik i högtrafik mellan Skövde – 
Lidköping, halvtimmestrafik i mellantrafik och timmestrafik på helger. 
Kvällstrafiken är glesare och slutar tidigt.  
 
Delsträckan Lidköping – Trollhättan trafikeras med halvtimmestrafik i 
högtrafik, timmestrafik i mellantrafik samt på lördagar. Under lågtrafik, 
kvällar och helger så trafikeras denna sträcka med en buss varannan timme.  
 
I basutbudet är det mestadels fasta minuttal i grunden, men med 
oregelbundenheter i högtrafik och förtätning med direktturer Skövde – 
Lidköping. Minuttalen i tidtabellen skiljer sig mellan vardagar och helger. 
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Oftast finns det bra anslutningar i Skövde tack vare högt turutbud med både 
tåg och buss. Däremot är det bristfälliga anslutningar i Trollhättan, särskilt 
under låg- och mellantrafik. Normalt finns det inga anslutningar i Grästorp. 
 
Restidskvoter för expressbusslinje 1 
Restidskvot där snabbaste vägen med bil jämförs med restiden för buss visas i 
tabellen nedan. Värt att notera är att snabbaste vägen för bilen inte alltid är 
samma väg som bussen tar.  
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,21 1,36 1,46 

Grästorp    1,09 1,48 1,60 

Lidköping     1,00 1,28 

Skara      1,24 

Skövde       

 
Jämförs istället restidskvoten mellan bil och buss, förutsatt att bilen reser 
samma väg som bussen, erhålls följande resultat: 
 
Restidskvot Trollhättan Grästorp Lidköping Skara Skövde 

Trollhättan   1,04 1,08 1,10 1,12 

Grästorp    1,13 1,11 1,15 

Lidköping     1,00 1,12 

Skara      1,19 

Skövde       

 
Restidskvoten är generellt bra i stråket på delsträckorna mellan ingående 
orter. Jämförs bussen mot snabbaste restiden för bilen blir kvoten högre för 
genomgående resor t.ex. hela vägen Trollhättan-Skövde. Detta beror dels på 
att bussen åker in i varje ort och dels på att bussen står ett par minuter i 
Lidköping. Jämförs istället restiden med buss och bil då bilisten kör samma 
väg som bussen så klarar alla relationer en kvot på 1,2. För att kunna erhålla 
restidskvoten 1,2 i relationen Trollhättan-Skövde eller Grästorp-Skövde 
måste bussen korta ned restiden med 23 minuter. Det skulle innebära en ny 
linje som trafikerar direkt mellan dessa orter. 

3.3.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 1 express har redan idag en storregional karaktär med gena 
linjesträckningar mellan de större orterna där också restidskvoten når 
målnivåerna.  
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Figur 3-6 Linjesträckning för busslinje 1 express mellan Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde.  

Med en så lång linjesträckning som det är idag kan det bli problematiskt att 
tillgodose samtliga behov längs med sträckningen. Målsättningen för denna 
storregionala linje är att anpassas till tågtrafiken för vidare resa med tåg i 
Trollhättan, Lidköping och Skövde. Om möjligt ska även byten anpassas 
mellan buss och tåg i Grästorp. En fördjupad utredning behövs för att svara 
på om parallella linjer som finns på sträckan kan arbetas in i linje 1 express, 
eller om det istället behöver kompletteras med någon ytterligare linje för att 
tillgodose andra behov längs linjesträckningen.  

3.4 Busstråket Bengtsfors-Uddevalla 
I stråket går det en genomgående regionbuss, buss 730 Uddevalla-
Färgelanda-Bengtsfors och några busslinjer av lokal karaktär på delsträckor. 
Linje 730 följer riksväg 172 och stannar vid alla hållplatser och kompletteras 
av några lokala linjer med begränsat utbud. Bäckefors är en viktig knutpunkt 
utmed linjen med samtrafik med linje 700 Ed-Vänersborg. 
 
Idag trafikeras linje 730 med timmestrafik i högtrafik och en buss varannan timme 
under mellan- och lågtrafik. Bortsett från enstaka undantag trafikeras linjen med fasta 
minuttal som däremot skiljer sig mellan vardagar och helger. Linjen har idag 93 
hållplatser, vilket är mer än en hållplats per kilometer. 

Restidskvot 

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många 
hållplatser tillsammans med att vissa turer har en avvikande körsträcka vid Bäckefors 
gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag.  
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3.4.1 Åtgärder för att nå riktlinjer 
Busslinje 730 behöver snabbas upp och för att nå målsättningen behövs köravvikelsen 
i Bäckefors tas bort och ett antal hållplatser slopas så att 5 minuter sparas. Busslinjen 
har mer än en hållplats per kilometer och flertalet har inte storregional karaktär. En 
fördjupad utredning behöver svara på vilka hållplatser som kan slopas som uppehåll på 
denna storregionala linje. 

 
Figur 3-7 Linjesträckning för busslinje 730 mellan Uddevalla och Bengtsfors. 

Busslinje 730 har det huvudsakliga storregionala uppdraget i detta stråk. 
Denna anpassas till det snabbaste tåget i Uddevalla som kör mellan 
Uddevalla-Trollhättan-Göteborg. Under vägen behöver även linjen anpassas 
till tvärgående linjer i Bäckefors för resor mot Ed och Mellerud, och även i 
Brohögen/Bengtsfors för vidare resa till/från Åmål. Bäckefors blir en 
bussknutpunkt i väntan på utvecklad tågtrafik.  

3.5 Samlade effekter inom storregionala busstråk 
Följande beräkningar bygger på att uppsatta riktlinjer för storregional trafik 
införs med regelbunden timmestrafik och ibland något uppsnabbade restider. 
Resandet beräknas då öka från 1,85 miljoner resor/år till 2,2 miljoner resor/år 
(+350 000 resor/år).  
 
Kostnaden för utökad trafik beräknas till knappt 14 mkr/år där intäkter i form 
av nya resor beräknas täcka drygt häften. Det innebär utökat driftbidrag på 6–
7 miljoner kr/år för storregional busstrafik. 
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Kostnadstäckningsgraden för analyserade linjer är idag 54%. De turer som 
läggs till i detta förslag har sannolikt något lägre attraktivitet på tidig morgon 
och sen kväll, men i gengäld får dessa linjer ett konsekvent 
knutpunktsupplägg. Sammantaget har dessa effekter antagits ta ut varandra 
och ökat driftbidrag bygger på detta antagande. 
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4 Huvudalternativ 
Läggs samtliga av ovanstående förslag ihop fås följande bild för den storregionala 
trafiken. Bilden nedan ska ses som ett möjligt exempel på hur tågtrafiken kan bindas 
ihop genom Västlänken. Beroende på om identifierat infrastrukturbehov kommer på 
plats eller inte, kan nedanstående karta behöva ritas om. Målsättningarna per stråk i 
detta förslag stämmer för varje enskilt stråk, men exakt vilken linje norr om Göteborg 
som paras ihop med vilken linje söder om Göteborg kan komma att ändras. 

 
Figur 4-1  Ett möjligt trafikeringsförslag utifrån målsättningen per stråk. Siffrorna indikerar 

minuter mellan tågen i högtrafik. Målsättningen är att storregionala bussar ska ha 

minst 60-minuterstrafik, men flera linjer överstiger redan detta idag.  

4.1 Beräknade effekter av alternativet (tågtrafik) 
Resandet ökar i takt med tredubblingsmålet  
Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner 
resor år 2028. Det som påverkar resandet mest är ett utökat turutbud, ett sammanhållet 
knutpunktsupplägg i länet och färdigställandet av Västlänken. Detta resande är i linje 
med tredubblingsmålet som finns beslutat i Målbild Tåg 2035. Resandet beräknas 
utifrån elasticitetstal som beräknar ett samband mellan resandeförändringar och 
förändringar i turutbudet och/eller restiden. Till exempel ger ett utökad turutbud ett 
högre resande. Detta är ett bra sätt att beräkna mindre förändringar i trafiken, men 
kommer att underskatta större förändringar när en tåglinje går från få turer till ett stort 
utbud, eller skapar nya resandekopplingar. I detta förslag finns några sådana exempel, 
men bedömningen är att helheten har rätt storleksordning.  
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Ökat regionbidrag för tågtrafiken 
Kostnaderna beräknas öka från dagens regionbidrag på 650 miljoner kr/år till 800–900 
miljoner kr/år. Vid beräkningar av förändrat trafikupplägg styrs de direkta 
trafikkostnaderna av hur många tåg som körs och hur långt. Om det är en singelvagn 
eller ett dubbelkopplat eller trippelkopplat tåg påverkar också kostnaderna.  
 
Kostnaderna är lättare att förutspå, medan intäkterna är betydligt svårare. Kostnaderna 
beräknas öka med 400 miljoner kr/år enligt förslaget i dialoghandlingen, där ökade 
intäkter beräknas täcka ungefär hälften av denna ökning (motsvarande 200 miljoner 
kr/år). 
 
Kostnadstäckningsgraden sjunker något  
Idag täcker intäkterna för tågtrafiken ungefär 58 % av kostnaderna. Huvudalternativet 
i förslaget innebär en utökad tågtrafik i större delen av länet. Störst förändring blir det 
på de regionala järnvägarna som idag har lågt trafikutbud. Dessa järnvägar kan få upp 
resandet mycket relativt idag, men kommer sannolikt alltid att ha en lägre 
kostnadstäckningsgrad jämfört med järnvägar med högre standard och järnväg 
närmare Göteborg. Av denna anledning är det rimligt att beräkningarna resulterar i en 
något lägre kostnadstäckningsgrad för tågtrafiken med denna förändring. 
Beräkningarna resulterar i en förändring från dagens nivå på 58 % till 55 %.  

4.2 Jämförelse med Målbild Tåg delmål 2028 

Västra stambanan 
Resandet förväntas öka med 2 miljoner resor per år och Västra Stambanan får 
enligt förslaget en mycket bättre trafik. Däremot är behoven väldigt stora på 
stambanan och även om förslaget i kapitel 2 är betydligt bättre än idag finns 
en del kompromisser kvar där enstaka snabba tåg får någon minuts tidspåslag, 
och pendeltågen snabbas upp med färre stationer. Minskad 
hastighetsblandning ger möjligheter till utökad trafik på kort sikt. Eftersom 
ny järnväg mellan Göteborg-Borås inte är färdig till 2028 kan inte 
regiontågen köra Göteborg-Borås-Herrljunga-Skövde som förslaget är i 
målbilden. Istället finns behovet att ha kvar regiontåg på västra stambanan 
hela vägen mellan Göteborg-Töreboda. Dessa regiontåg mernyttjas likt 
tankarna i befintlig målbild genom att göra uppehåll i Partille, Lerum och 
Floda. Restiden på regiontågen blir därmed lite längre för långväga resor på 
regiontågen och snabba resor hänvisas till regionexpresståg.  
 
Behovet av ytterligare spår på Västra Stambanan bekräftas av ovanstående. 

Bohusbanan 
Södra delen av Bohusbanan når målnivåerna i trafik för 2028 efter att 
pågående byggnation av mötesspår i Grohed blir färdigställt. På sträckan 
finns behov av att köra två ihopkopplade tågsätt (mult) av kapacitetsskäl och 
för detta behöver dagens plattformar förlängas till 170 m.  
 
På norra Bohusbanan är målsättningen att kunna köra timmestrafik till 
Strömstad. Med en uppsnabbning av järnvägen med två minuter är det 
möjligt att trafikera ett tåg varannan timme via Trollhättan ned till Göteborg 
och på så sätt nå Trollhättan som målpunkt och korta restiden med 15 min. 
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För att kunna trafikera med timmestrafik krävs ytterligare hastighetshöjningar 
på sträckan. Hastighetshöjning som ger 2 minuter kortare restid innebär i 
praktiken att 11 plankorsningar behöver åtgärdas tillsammans och röjning för 
bättre siktförhållanden.  

Norge-/Vänerbanan  
På delen Trollhättan-Göteborg är det mer tåg i detta förslag än i målbilden. 
Detta beror på den tillkommande linjen Göteborg-Trollhättan-
Uddevalla/Munkedal.  
 
På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10 
regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut 
av Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på 
sträckan med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner 
kronor styck, motsvarande 400 miljoner för sträckan. Dessa saknar 
finansiering och är inte möjliga till år 2028. Istället blir fokus på 
biljettsamarbete med kommersiella aktörer, där fjärrtågen från Oslo är 
planerade enligt förslaget att ankomma till Göteborg 10 min innan avgång för 
fjärrtåg mot Köpenhamn. Detta tåg skulle därmed kunna vara samma tåg som 
trafikeras Oslo-Köpenhamn.  
 
På Karlstadslinjen nås målnivån och som ett steg mot de långsiktiga målen i 
väntan på utökad kapacitet mot Norge är förslaget att öppna en ny station i 
Brålanda som tåget mellan Göteborg-Karlstad då stannar vid. 

Älvsborgsbanan 
En ny linje mellan Uddevalla och Trollhättan tillkommer. Då elektrifiering 
och infrastruktur saknas för att trafikera Kinnekulletågen via Trollhättan är 
förslaget att dessa tåg fortsatt går till Herrljunga/Göteborg likt dagens trafik. I 
övrigt är samma utbud som målbilden möjligt. I målbilden finns ett förslag att 
köra tågen från Skövde via Herrljunga, Borås och ny järnväg till flygplatsen 
och Göteborg. Varken infrastrukturen i Herrljunga eller en ny järnväg till 
Borås beräknas vara färdig år 2028, varför förslaget fortsatt har tåget från 
Skövde via Västra Stambanan till Göteborg.  

Viskadalsbanan 
Målet är att förtäta tågtrafiken mellan Skene-Borås till halvtimmestrafik. 
Dock visar djupare analys av detta stora infrastrukturkostnader som saknar 
finansiering. Istället fokuserar förslaget på att återta hastigheter, förlänga 
plattformar och snygga upp stationsmiljöer för att kunna trafikera ett tåg i 
timmen på ett attraktivt sätt.  

Kinnekullebanan 
Istället för elektrifiering och trafikering via Trollhättan till Göteborg är 
förslaget att anskaffa fossilfria fordon som trafikerar Göteborg-Herrljunga-
Lidköping-Örebro. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås vara 
genomgående tåg till Göteborg. De flesta av dessa tåg föreslås även fortsätta 
till Örebro i andra riktningen.  
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Kust-till-kustbanan 
Delen Göteborg-Borås har en pågående parallell utredning och hanteras inte i 
detta arbete vad gäller tågtrafiken. 
  
För delen Borås-Värnamo är målsättningen att trafikera 10 tåg per dag och 
riktning, samt öppna nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås. Detta 
kräver 3 nya mötesspår som saknar finansiering. Förslaget påvisar istället 
möjligheten att komma igång genom att bygga ett nytt mötesspår och köra 10 
turer/dag och riktning till Limmared. Detta medger öppnandet av Hillared 
och Länghem, men utökad trafik till Värnamo och ny station i Grimsås 
kommer i nästa steg (förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen 
avseende station och samhällsplanering, samt reducerad busstrafik). 

4.3 Samlat infrastrukturbehov utöver beslutade planer 
Infrastrukturbehovet är analyserat utifrån möjligheterna att framföra tågen 
enligt föreslagen. På vissa sträckor behövs fördjupade utredningar för att ta 
reda på exakta infrastrukturbehovet, där istället efterfrågad funktion beskrivs. 
Exempel på detta är hastighetshöjningar för att korta restiden. Det kan ibland 
röra sig om så enkla lösningar som att anlägga bommar vid plankorsningar, 
men även om mer kostnadsdrivande åtgärder som att räta ut kurvor m.m. 
Ökade trafikeringskostnader är inom Västra Götalandsregionens ansvar och 
regleras av årlig budget. Infrastrukturåtgärderna förutsätter statlig 
finansiering och stationsåtgärder förutsätter kommunal finansiering. 
 
Västra Stambanan 

• Trimningsåtgärder för kapacitet Göteborg-Alingsås (okänd kostnad)  
o Åtgärder och kostnad för detta behöver analyseras vidare. 

 
Norge-/Vänerbanan 

• Ny station i Brålanda 
(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering) 
 
Älvsborgsbanan 

• Hastighetshöjning Öxnered-Håkantorp 
• Förlängda plattformar Vargön-Knalleland till 85 m. 
• Ny plattform Borgstena 

 
Kust-till-kust delen Borås-Värnamo 

• Nytt mötesspår Borås-Hillared 
• Ny station Länghem 
• Ny station Hillared  

(förutsätter kommunavtal enligt Västtågsutredningen avseende station och 
samhällsplanering, samt reducerad busstrafik) 
 
Södra Bohusbanan 

• Förlängda plattformar från 135 m till 170 m  
 
Norra Bohusbanan 
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• Hastighetshöjning för att korta restiden 2 min mellan Tanum-
Uddevalla 

 
Kinnekullebanan 

• Ny växel i Håkantorp 
Viskadalsbanan 

• Återta 110 km/h  
 
Mycket grov indikation på kostnadshärad för ovanstående infrastrukturbehov 
är 600–1000 miljoner kronor. 

Metod för att beräkna effekter av trafikförändringar 
Resande 
Utgångspunkten är dagens resande i såväl tåg- som busstrafiken som räknas 
upp till år 2028 med en genomsnittlig befolkningsökning på 1 % per år. Hur 
eventuella förändringar påverkar detta resandet beräknas med 
elasticitetsberäkningar: 

• Åktidselasticitet -0,6 
• Gångtidselasticitet -0,3 
• Turutbudselasticitet 0,3 

 
Ovan innebär i praktiken att om åktiden (restiden ombord på tåget, alltså inte 
från dörren) minskar med 10 %, beräknas resandet öka med 6 %. Till detta 
tillkommer effekter av konsekvent takttidstabell samt knutpunktsupplägg. 
Erfarenhet från Skåne och andra länder beräknar effekterna av att gå från helt 
oregelbunden tidtabell till konsekvent takttidtabell till 12 % ökat resande. 
Binds systemet dessutom ihop av välfungerande knutpunkter beräknas 
resandet kunna öka ytterligare 12 %. Effekten av fasta minuttal och 
knutpunktsupplägg varierar mellan stråken i Västra Götaland och har 
bedömts olika bra i nuläget. Ett stråk som redan har fungerande knutpunkter 
och takttrafik beräknas med 0 % tillägg, och ett stråk som går från 
oregelbunden tidtabell och helt utan fungerande knutpunkter till både 
takttrafik och fungerande knutpunktsupplägg beräknas med 24 % 
resandeökning.  
 
VSB (Gbg)-Alingsås-Skövde (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VSB Alingsåspendeln (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Jönköpingsbanan (halvtakt → heltakt, halvknut → helknut): 12 % 
Älvsborgsbanan (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Kinnekullebanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Viskadalsbanan (otakt → heltakt, oknut → helknut): 24 % 
Alependeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Norge/väner, (Gbg)-Älvängen-Trollhättan (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 
Norge/väner, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
Bohusbanan, södra (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 
Bohusbanan, norra (otakt → heltakt, oknut → halvknut): 18 % 
VKB (Gbg)-Kungsbacka-Halmstad (heltakt → heltakt, halvknut → 
halvknut): 0 % 
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VKB Kungsbackapendeln (heltakt → heltakt, halvknut → halvknut): 0 % 

Kostnader 
Kostnaderna består av flera olika delar, bl.a. kostnader för infrastruktur där 
denna utredning i första hand pekar ut ett behov som sedan fördjupas med 
kostnads- och nyttoberäkningar. I flera fall har dessa redan utretts i andra 
sammanhang eller så används schablonkostnader för att ge en indikation på 
kostnadshäraden. 
 
Kostnaden för trafiken ökar i takt med att trafiken ökar. Detta beräknas 
genom att använda genomsnittlig kostnad per fordonskilometer (fkm). Denna 
beror på hur många tåg som trafikerar och hur långt tåget kör. Kostnaden 
beror även på om det är en enkelvagn, dubbelkopplade eller trippelkopplade 
tåg.  
 
Kostnaden som används är:  

• Singel   44 kr/fkm 
• Dubbelkopplade tåg (Mult)  77 kr/fkm 
• Trippelkopplade tåg  110 kr/fkm 

Intäkter 
Intäkten speglas bäst av längden på resorna och beräknas utifrån 
personkilometer (”pkm”, antal resor multiplicerat med genomsnittlig 
reslängd). 
 
Faktor som används: 

• 0,6 kr/pkm 
 
Den totala kostnaden för trafiken beräknas i regionbidrag (kostnader för 
trafiken minus intäkterna för densamma). I flera stråk trafikeras idag parallell 
busstrafik för att tågtrafiken inte räcker till eller inte är ett bra alternativ. 
Ibland är förslaget att förstärka tågtrafiken så att resandebehovet täcks av tåg 
och då kan busstrafiken slopas. 
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Remiss 
Datum 2020-02-28 
Diarienummer KTN 2017–00187 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Pontus Gunnäs 
Telefon: 076-940 28 24 
E-post: pontus.gunnas@vgregion.se 

Följebrev 

Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik 
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen 
av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom 
Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för 
tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till 2035 
och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. Resultatet av 
utredningen således fortfarande en målbild och inte en plan. Genomförandet är 
beroende av årliga budgetförutsättningar och avvägningar gentemot andra 
angelägna åtgärder för att nå målen i det övergripande trafikförsörjnings-
programmet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgärder ut där ett 
samarbete mellan Trafikverket, region och kommun kommer krävas för att 
verkställa målen där år 2028 i flera fall är kort om tid för verkställande.  

Utredningen har fokus på genomförbarhet och utgångspunkten är dagens 
infrastruktur, redan beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100 
miljoner kronor. Tidsperspektivet (till år 2028) medger inte några större 
infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. Infrastruktur inom 
järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell 
transportinfrastrukturplan.  Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och 
genom att samarbeta med Trafikverket, kommuner och kommunalförbund kan en 
gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen beslutar Trafikverket om 
mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan bidra till 
en viktig utveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att 
maximera nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att 
infrastrukturen byggs ut där tågtrafiken är tänkt att utökas, och att bostäder 
lokaliseras kollektivtrafiknära för att öka det hållbara resandet.  

Remissen innehåller:  

• Målbild Tåg 2028 – Huvudrapport 
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I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till år 2028 där det bästa alternativet 
presenteras för varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet. 

Rapporten bifogas. Huvudrapporten tillsammans med underlagsrapport kan också 
nås via nedanstående länk där även Målbild Tåg 2035 finns att ladda ned: 

http://www.vgregion.se/malbildtag 

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen 
ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala 
kollektivtrafikråden och därför skickas utredningen nu ut på remiss. 
Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är 
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därför viktigt att 
kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver sin syn på förslagen inom remitterad 
utredning. Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla 
remissinstanser. Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala 
kollektivtrafikråden Trafikverket och grannlänen. 

1. Målsättningen i Målbild Tåg 2035 med att tredubbla resandet från 2006 innebär en 
kraftig utökning av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer 
infrastruktur. Ledtiderna från planeringen till beslut och byggande av ny 
infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång att flera projekt inte 
hinner bli färdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och 
avvägningar behöver göras för att nå hög regional måluppfyllelse utifrån givna 
förutsättningar där kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse. 

• Hur ser kollektivtrafikråden på de avvägningar som föreslås för att uppnå 
regional nytta, med ökat resande och potential för överflyttning till ökad 
andel hållbart resande? 

 
2. För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen 

behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan välja tåget, 
genom att bo nära eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station.  

• Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens förslag ligger i linje med 
samhällsutvecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalförbunden på 
potentialen att stärka utvecklingen för tågresandet ytterligare genom den 
kommunala planeringen. 
 

3. I utredningen finns det utpekat en trafik som bedöms få plats på dagens 
infrastruktur med mindre trimningsåtgärder, uppsnabbade restider osv. 

• Bedömer Trafikverket att utpekade infrastrukturåtgärder är korrekt i relation 
till föreslagen trafik? 
 

4. Tågtrafiken sträcker sig såväl inom länet som över nation- och länsgränser. Vi tar 
gärna emot kommentarer från Viken, Värmland, Örebro, Jönköping och Halland 
angående den gemensamma länsöverskridande trafiken.  

• Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan våra län och er ambition kring 
den gränsöverskridande trafiken, kopplat till förslagen i utredningen. 
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Vi vill ha ert remissvar senast den 30 september 2020. Svaret skickas till 
kollektivtrafik@vgregion.se. Ange diarienummer; KTN 2017–00187. 
 
För frågor angående remissen hänvisas till: pontus.gunnas@vgregion.se 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ulrika Bokeberg  
Kollektivtrafik och infrastrukturchef 
Västra Götalandsregionen 
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Sändlista:  
1. De fyra delregionala kollektivtrafikråden  
2. Västtrafik AB  
3. Trafikverket  
4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings-, Hallands-, Örebro och Värmlands län.  
5. Viken fylkeskommune  
6. Länsstyrelsen  
7. Västsvenska handelskammaren  
8. Resenärsforum, Västsverige  
9. Tågoperatörerna och Vy 
10. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 103  
 
Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 
Diarienummer: RJL 2020/1282 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
för Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region 
Kalmar län framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län. 
 
Programförslaget pekar på vikten av att fortsätta utvecklingen av de 
storregionala stråken genom att stärka trafikering och korta restider både 
inom Kalmar län och i förekommande fall över länsgräns. Detta ligger i 
linje med en strävan som finns i Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24 
 Förslag till yttrande 2020-09-15 
 Remiss Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021-2029 

dnr KTN 2020/12 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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 2020-08-24 RJL 2020/1282 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Missiv Trafikförsörjningsprogram 
Region Kalmar län 2021-2029 dnr 
KTN2020/12 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Kalmar 
län framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. 
 
Programförslaget pekar på vikten av att fortsätta utvecklingen av de storregionala 
stråken genom att stärka trafikering och korta restider både inom Kalmar län och i 
förekommande fall över länsgräns. Detta ligger i linje med en strävan som finns i 
Region Jönköpings län.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-24. 
 Förslag till yttrande 2020-09-15.  
 Remiss Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län 2021-2029 dnr 

KTN 2020/12 
  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Region Kalmar Län 
      
            
 

Yttrande - Trafikförsörjningsprogram 
Region Kalmar län 2021-2029 dnr 
KTN2020/12 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade 
Trafikförsörjningsprogram. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Jönköpings län beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett av Region Kalmar 
län framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. 
 
Programförslaget pekar på vikten av att fortsätta utvecklingen av de storregionala 
stråken genom att stärka trafikering och korta restider både inom Kalmar län och i 
förekommande fall över länsgräns. Detta ligger i linje med en strävan som finns i 
Region Jönköpings län.  

Synpunkter på förslaget 
Programförslaget beskriver på ett förtjänstfullt sätt den problematik som både 
Jönköping och Kalmar län har att brottas med på grund av en fortsatt urbanisering 
inom länen där de större städerna tenderar att växa medan de mindre orterna 
stagnerar eller minskar i befolkningsutveckling. 
Målen för kollektivtrafiken är tydligt definierade och har bra redovisning av hur 
de följs upp. Det strategiska arbetet för att uppnå målen är definierat utifrån tre 
perspektiv, resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv vilket ger en 
strukturerad bild av hur arbetet förväntas bedrivas.     
Programförslaget pekar på vikten av att fortsätta utvecklingen av de storregionala 
stråken genom att stärka trafikering och korta restider genom ett målmedvetet 
arbete både inom Kalmar län och i förekommande fall över länsgräns. Detta ligger 
i linje med en strävan som finns i Region Jönköpings län.  
Utvecklandet av viktiga och funktionella bytespunkter utmed de utpekade stråken 
är en viktig komponent för att kunna erbjuda fler boende i glesbefolkade delar en 
möjlighet att kunna åka en del av sin resa med kollektivtrafiken. 
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Positionspapper för kollektivtrafik (RSS) fastslår en strävan efter kollektivtrafik 
som sammanbinder tillväxtmotorerna i södra Sverige bland annat Kalmar och 
Jönköping via Växjö. 
Region Jönköpings län och Region Kalmar län pekar förutom ovan nämnda stråk 
ut det storregionala stråket Västervik - Jönköping som ett prioriterat stråk. 
Arbetet med att tillskapa ett väl fungerande och integrerat biljett- och taxesystem i 
de båda länen är en förutsättning för att resandet mellan länen utvecklas positivt 
och är särskilt viktigt för de invånare som bor i gränslandet mellan länen.  
Vikten av att kunna erbjuda en attraktiv prissättning på resor över länsgräns kan 
inte underskattas och bör finnas med som en parameter när den länsgränsöver-
skridande trafiken utvecklas. 
Samlat innebär detta att en strävan till ett attraktivt utbud av trafik i trafikstråken 
mellan Jönköpings och Kalmar län bör ses som en högt prioriterad uppgift för 
bägge regionerna. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande 
Nämnden för trafik, infrastruktur, miljö  

Carl-Johan Sjöberg  
Trafikdirektör 
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Kapitel 0 Förord 
 

Region Kalmar län har i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet ansvar för att utveckla en 

attraktiv och effektiv kollektivtrafik. I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en 

inriktning för hur kollektivtrafiken ska utvecklas, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal 

strategiska val för hur målen ska kunna nås.  

 

Kollektivtrafiken ska underlätta invånarnas möjligheter att pendla till arbete och studier och är på så 

sätt ett viktigt verktyg för att skapa en större arbetsmarknads- och utbildningsregion för invånarna i 

länet. Kollektivtrafiken bidrar till den regionala utvecklingen bl.a. genom en stärkt omvärldskontakt 

men också genom att göra det möjligt att nå basservice oavsett var i länet man bor. 

 

Under 2020 har hela vårt samhälle utsatts för en svår prövning pga. coronapandemin (covid-19) som 

alltjämt sprider sig över vårt land och över världens alla länder. Effekterna av denna kris kommer att 

påverka oss på flera sätt framöver, både beteendemässigt och ekonomiskt. Detta kommer att få en 

inverkan även på kollektivtrafiken på ett sätt som vi ännu inte kan överblicka.  

 

Region Kalmar län vill emellertid fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i länet för att möta nya och 

förändrade behov hos invånare och samhället i stort. Målsättningen är att skapa ett sammanhållet 

kollektivtrafiksystem på såväl storregional, regional som lokal nivå. I en hållbar stad bör en större 

andel av resorna göras med kollektivtrafik, cykel och gångtrafik för att minska belastningen på miljön 

och för att minska köer och trängsel. 

 

Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas 

fram till år 2029 och ger därmed viktig vägledning till såväl kommuner, trafikföretag, 

infrastrukturutvecklare som allmänhet. 
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Kapitel 1 Förutsättningar och ramverk 

Kollektivtrafiklagen 
Den 1 januari 2012 trädde den nu gällande lagen om kollektivtrafik (2010:1065) i kraft. Lagen 

omfattar regional kollektivtrafik definierad som ”sådan kollektivtrafik som äger rum inom ett län 

eller, om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet är ägnad att tillgodose 

resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt 

faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov”. 

Lagen säger också att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för 

den samhällsstödda regionala kollektivtrafiken. I Kalmar län har Region Kalmar län rollen som 

regional kollektivtrafikmyndighet enligt avtal med länets kommuner från den 29 oktober 2011.  

Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Kalmar län för att regelbundet upprätta ett 

trafikförsörjningsprogram med mål och strategiska val för all regional kollektivtrafik i länet. Med 

trafikförsörjningsprogrammet som grund har den regionala kollektivtrafikmyndigheten även i uppgift 

att besluta om allmän trafikplikt för det behov av allmän kollektivtrafik som kommersiella aktörer 

inte bedöms ha något intresse av att svara för. 

Kommersiella aktörer får, efter anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, fritt etablera 

regional kollektivtrafik på kommersiell grund inom myndighetens geografiska område. 

Trafikförsörjningsprogrammet – ett verktyg för regional utveckling 
Trafikförsörjningsprogrammet är länets viktigaste styrinstrument för kollektivtrafikens utveckling. 

Kollektivtrafiken ska i sin tur bidra till en hållbar regional utveckling vilket förutsätter en nära 

samverkan med andra förvaltningar i regionen, länets kommuner, Trafikverket, trafikföretag och 

trafikmyndigheter i hela Sydsverige.  

I den regionala utvecklingsstrategin1, RUSEN, finns länets långsiktiga utvecklingsmål angivna och i den 

regionala transportplanen fastställs hur statliga medel till den regionala infrastrukturen ska 

prioriteras. Kollektivtrafiken är ett av verktygen för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Även den nationella transportplanen, som Trafikverket ansvarar för, har tydliga kopplingar till 

regional utveckling och den regionala kollektivtrafiken. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i 

angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. När regionen ensamt är regional 

kollektivtrafikmyndighet ska samråd även ske med kommunerna i länet. 

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av  

 behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 

 alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på 

kommersiell grund och trafik som myndigheten 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 

                                                           
1 Klimat att växa i, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, beslutad i maj 2018.  
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 omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 

riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån 

uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Det reviderade trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till 2029 medan mer långsiktiga 

utblickar mot 2050 behandlas i den regionala kollektivtrafikstrategin2. Lagen säger att programmet 

ska uppdateras vid behov. En gång per mandatperiod bör programmets aktualitet prövas, och då 

företrädesvis samordnat med revideringen av regional och nationell transportplan. Programmet 

fastställs av regionfullmäktige. 

Organisation och ansvar 
Kollektivtrafiknämnden har en långtgående delegation att fungera som regional 

kollektivtrafikmyndighet i länet3. Kalmar länstrafik har en utredande funktion åt den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten.  

I länet finns också ett Trafik- och Infrastrukturråd för samverkan på tjänstepersonsnivå i frågor av 

regionalt eller delregionalt intresse. I rådet, som leds gemensamt av tjänstepersoner från Kalmar 

länstrafik och infrastrukturansvariga på den regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) finns samtliga 

kommuner representerade tillsammans med Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Beslut och beredning av ärenden rörande färdtjänst och riksfärdtjänst fördes vid årsskiftet 2011/12 

över från kommunerna till landstinget. Däremot ligger det lagstadgade myndighetsansvaret för 

skolskjuts, särskolans resor och resor i verksamheten kvar hos kommunerna. Resorna samordnas så 

långt möjligt med övrig kollektivtrafik.  

Till:sammans utvecklar vi ett hållbart Kalmar län 
”År 2030 är Kalmar län en hållbar region där människor växer och där företag och organisationer 

etablerar sig och utvecklas.” 

(Målbild för Kalmar län, RUS 2018) 

Den regionala utvecklingsstrategin stakar ut en gemensam färdriktning för länet. Agenda 2030 med 

FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en ram också för det regionala utvecklingsarbetet och ligger till 

grund för den regionala utvecklingsstrategin och i förlängningen också för 

trafikförsörjningsprogrammet. I den regionala utvecklingsstrategin betonas kollektivtrafikens roll för 

en hållbar samhällsplanering. 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik4 är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det 

övergripande målet har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål. Funktionsmålet handlar 

om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 

hälsa. 

 

Trafikförsörjningsprogrammet tar avstamp utifrån de värderingar och prioriteringar som formulerats 

i den regionala utvecklingsstrategin och de långsiktiga målsättningarna i Kollektivtrafikstrategi 2050 

för att beskriva kollektivtrafikens inriktning fram till år 2029. 

                                                           
2 Regional kollektivtrafikstrategi 2050. Långsiktig inriktning för samhällsstödd trafik i Kalmar län. Beslutat av 
Landstingsfullmäktige 2017-05-31. 
3 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Kalmar län. Fastställt av 
landstingsfullmäktige den 3 oktober 2018. 
4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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Kapitel 2 Kalmar län idag 
 

Befolkningen 
Kalmar län hade vid årsskiftet 2018/2019 en befolkning på 244 670 personer. Sedan 2013 har 

befolkningen ökat snabbt. Länet tappade en stor del av sin befolkning i samband med emigrationen 

till Amerika i slutet av 1800-talet. Idag tar vi istället emot immigranter från andra länder, se figur 1. 

Flyttningen in och ut ur länet är störst i de yngre åldersgrupperna då många flyttar för studier. I 

åldersgruppen 55+ sker en nettoinflyttning till länet. Inflyttningen till Kalmar län är fortfarande lägre 

än utflyttningen. Sammantaget leder det till att befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) minskar. 

Kalmar län har Sveriges näst äldsta befolkning. Allra äldst är man i Borgholms kommun. 

 

Figur 1. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Kalmar län från 1860-2018. (Källa:SCB, 

bearbetning av RUF).  

En allt större del av Kalmar läns befolkning bor i Kalmar kommun. Vid slutet av år 2018 bodde drygt 

68 500 personer, eller 28 % av länets befolkning, i Kalmar kommun. Oskarshamn, Mörbylånga och 

Mönsterås kommuner har också vuxit över tid. Flera andra kommuner har fått ett tillskott av 

invånare till följd av sentida immigration. I figur 2 visas befolkningens fördelning på olika kommuner 

år 1950 och 2018.  

 

 

Figur 2. Befolkningens fördelning på olika kommuner i Kalmar län år 1950 och 2018. (Källa:SCB, 

bearbetning av RUF) 
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Urbaniseringen är en trend inte bara på global nivå utan också på lokal nivå. En betydligt större andel 

av länets invånare bor idag i tätorter, ofta större tätorter, jämfört med för några decennier sedan. 

Störst dragningskraft i länet har Kalmar. 

Arbete och studier 

 

I åldersgruppen 20-64 år var 

förvärvsfrekvensen i Kalmar län 80 % år 2017. 

De största branscherna sett till antalet 

anställda i länet är vård och omsorg, 

tillverkning och utvinning, handel, utbildning 

och företagstjänster. Så ser det ut även på 

riksnivå.  

Antalet sysselsatta ökar inom gröna näringar, 

livsmedelsindustri och besöksnäringen. Inom 

industrin pågår en strukturomvandling där 

antalet sysselsatta minskar samtidigt som 

förädlingsvärdena ökar till följd av att 

produktionen blir alltmera automatiserad.  

De mindre företagen, med mindre än 50 

anställda, står för 55 % av arbetstillfällena i 

Kalmar län. Figur 3 visar var i länets det finns 

arbetsplatser med 50 eller fler personer 

sysselsatta. 

 

Figur 3. De röda ringarna i kartan visar 

arbetsplatser i länet med 50 eller fler 

personer sysselsatta (Källa: SCB, bearbetning 

av RUF). 

 

Linnéuniversitet med verksamhet i såväl Kalmar, Växjö som Pukeberg i Nybro erbjuder ett brett 

utbud av utbildningar. Universitetet har mer än 2000 anställda och 33 000 studenter i program, 

fristående kurser och övriga utbildningsformer. Jönköpings universitet, Linköpings universitet och 

Blekinge Tekniska Högskola är andra attraktiva lärosäten i angränsande län. 

I Kalmar län finns också 5 folkhögskolor. Flertalet är belägna i eller nära någon av länets större orter. 

Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner driver gymnasie- och vuxenutbildning 

gemensamt i Kalmarsunds gymnasieförbund. Huvuddelen av skolorna är belägna i Kalmar. Övriga 

kommuner har egna gymnasieskolor med ett varierande programutbud. 
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Vardagliga resor 

Resvanor 
Den senaste resvaneundersökningen i Sydöstra Sverige genomfördes 20125. Vissa uppgifter är nog 

fortfarande gällande som att flest resor genomförs under vardagar, att de flitigaste resenärerna 

återfinns i åldersgruppen 25-44 år och att personer över 65 år genomför minst antal resor per dag.  

Samma undersökning visade att knappt häften av vardagsresorna utgjordes av resor till och från 

arbete/studier, eller tjänsteresor. Efter arbets- och studieresor var de vanligaste resorna inköpsresor, 

samt resor till olika fritidsaktiviteter, som stod för runt en femtedel av resorna vardera. Val av 

färdmedel skiljer sig åt mellan olika ärenden. Resor till skola/studier görs i högre grad med 

kollektivtrafik, medan inköpsresor i högre grad görs med bil. Pensionärernas resvanor skiljer sig 

tydligt åt från andra grupper, främst genom avsaknaden av toppar på morgon och eftermiddag. 

En mycket liten andel av resorna var kombinationsresor med flera färdmedel (gång undantaget).  
 

Pendling till arbete och studier 
I Kalmar län pendlar 25 % av de förvärvsarbetande till arbete i en annan kommun. Pendlingen ökar i 

samtliga kommuner i länet men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Figur 4, nästa sida, visar 

hur länets lokala arbetsmarknader ser ut. Kommunhuvudorterna, med undantag för Borgholm, har 

en stark ställning som primärt eller sekundärt lokalt centrum med tillhörande pendlingsområde. De 

sekundära lokala centrumen har en egen arbetsmarknad men ingår samtidigt i en större 

arbetsmarknad. 

Tätorterna har generellt en stor betydelse för arbetsmarknadens funktion. Ungefär 80 % av 

arbetskraften i länet arbetar i en tätort i länet och 72 % arbetar i någon av länet kommunhuvudorter. 

Det finns också ett antal arbetsplatser utanför tätort, varav tre riktigt stora: Kalmar-Öland Airport, 

Mönsterås bruk och Oskarshamns kärnkraftsgrupp (OKG). 

Andelen arbetspendlare är lägst i Oskarshamn och Västerviks kommuner. Pendlingen från 

Oskarshamn till Kalmar är stabil och ligger på knappt 2 % av befolkningen i arbetsför ålder. Från 

Mönsterås ökar pendlingen till Oskarshamn men inte till Kalmar.  

Pendlingen från Vimmerby till Västervik ökade vid den ekonomiska krisen på 2008/09 och är sedan 

dess stabil på runt 4 % av de förvärvsarbetande i kommunen. Flest är pendlarna i Mörbylånga och 

Torsås kommuner där 38 respektive 27 % pendlar till Kalmar kommun. Män pendlar i högre 

utsträckning än kvinnor, men pendlingen ökar snabbare bland kvinnor än bland män. Män dominerar 

dock bland dem som pendlar längre sträckor. 

Benägenheten att pendla ökar med högre utbildningsnivå men arbetsmarknaden liksom den 

geografiska storleken på en kommun har en ännu större påverkan. Pendlingen över länsgränsen är 

inte särskilt omfattande. Undantagen finns i Torsås kommun, där drygt 10 % pendlar till Karlskrona 

kommun i Blekinge län; och i Högsby kommun där nästan 7 % av de förvärvsarbetande pendlar till 

Uppvidinge kommun i Kronobergs län. 

                                                           
5 Trafikverket 2012. Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige. Rapport 2012:237, 2012-12-11. 
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Figur 4. 80 % av arbetskraften (20-64 år) 

arbetar i en tätort i länet. De röda fälten 

beskriver upptagningsområdet av 

arbetskraften till olika primära lokala 

centrum, röd prick. På motsvarande sätt visas 

upptagningsområdet från de gula områdena 

till det sekundära lokala centrumet, gul prick. 

Sekundära centrum har en egen 

arbetsmarknad samtidigt som de ingår i en 

större arbetsmarknad. De grå fälten saknar 

en stark koppling i specifik riktning. (Källa: 

WSP 2017 på uppdrag av Regionförbundet i 

Kalmar län, RUF). 

Restiden har en tydlig påverkan på människors benägenhet att pendla. I en rapport från 

Internationella handelshögskolan i Jönköping6 illustreras hur det dagliga (frekventa) resandet snabbt 

sjunker då restiden blir längre, figur 5. Det visar också på ett kritiskt intervall inom vilket även en 

mindre restidsförkortning kan få en stor effekt för ett ökat resande.  

 

 

Figur 5. Kurvan visar hur 

restiden påverkar 

benägenheten att pendla. I 

ett visst tidsintervall kan 

även en mindre 

restidsförkortning ge en 

kraftig resandeökning. 

(Källa: Europakorridoren – 

resvolymer, pendling och 

regionförstoring, 2004). 

                                                           
6 Europakorridoren – resvolymer, pendling och regionförstoring (2004). B. Johansson 2004. INA, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping. 
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Ungefär tre fjärdedel av Linnéuniversitetets studenter studerar på program i Kalmar, Växjö eller 

Nybro medan de övriga studenterna studerar på distans. Av programstudenterna kommer ungefär 

en tredjedel från Kalmar eller Kronobergs län, en tredjedel från andra Sydsvenska län7 och den sista 

tredjedelen från övriga delar av landet. De inflyttade studenterna hade i en studie utförd 20168 

kortare vardagliga resor till universitetet än de från regionen men gjorde i gengäld ett större antal 

långväga hemresor (>300 km enkel väg) varje termin. Nästan 60 % av hemresorna gjordes med tåg 

medan de övriga resorna fördelade sig ganska jämnt mellan bil, buss och flyg. 

  

                                                           
7 Skåne, Halland, Blekinge, Jönköpings län och Östergötlands län. 
8 Woxberg. E. (2016). Studenters koldioxidutsläpp från studierelaterade resor. Betydelsen för universitetens 
och högskolornas miljöarbete. (Examensarbete) 
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Kapitel 3 - Kalmar läns samhällsstödda kollektivtrafik idag 

 

Kollektivtrafiksystemet idag 
Den samhällsstödda regionala kollektivtrafiken i Kalmar län utförs med tåg, bussar, bilar och båtar. 

Tågtrafiken utgörs av Öresundstågen, Krösatågen och Kustpilen. Bussar och småfordon trafikerar 

hela länet och skärgårdstrafik finns i Västerviks och Oskarshamns kommuner. 

Till detta kommer kommersiell fjärrtrafik med tåg (SJ AB) på Kust till kustbanan som kopplar till södra 

stambanan i Alvesta. Kommersiella trafikföretag kör också expressbussar från länet till framför allt 

Stockholm men också till andra storstadsregioner.  

I Kalmar län gjordes nästan 11 miljoner resor i den samhällsstödda kollektivtrafiken under 2018. En 

vanlig vardag görs det närmare 35 000 resor med regionens tåg, bussar, personbilar och båtar.  

Restidshastigheterna med tåg i Kalmar län är överlag låga. På sträckan Kalmar-Växjö är 

restidshastigheten 106 km/h, på sträckorna Kalmar-Linköping 80 km/h, Västervik-Linköping 65 km/h 

och på sträckan Kalmar-Karlskrona 84 km/h. Region Kalmar län har bland de lägsta 

restidshastigheterna i förbindelserna med andra tillväxtmotorer i Sydsverige.  

Regiontrafiken med buss binder samman mindre orter och kommunhuvudorter med de regionala 

kärnorna Oskarshamn och Västervik samt tillväxtmotorn Kalmar. Stadstrafiken i Kalmar står för det 

största antalet resor i kollektivtrafiken. Kalmar utgör ett viktigt nav för kollektiva resor i hela den 

södra delen av länet. Huvuddelen av regiontrafiken i länet har Kalmar stad som en av sina 

ändpunkter.  

Närtrafik och skärgårdstrafik kompletterar den övriga trafiken och bidrar till samhällsservicen i 

områden med ett svagt resandeunderlag. Närtrafiken är anropsstyrd och förekommer både i 

stadsmiljö och på landsbygden där den är yttäckande. Skärgårdstrafik bedrivs på uppdrag av 

Västerviks och Oskarshamns kommuner i deras skärgård. 

Fler reser kollektivt 

 

Figur 6. Resandeutveckling i 
Kalmar läns kollektivtrafik. 
Den röda linjen visar länets 
mål i det s.k. fördubblings-
målet för kollektivtrafiken 
(Svensk kollektivtrafik).  
Den gula linjen visar det 
faktiskt utfallet. Den grå 
linjen visar den tillfälliga 
resandetopp som 
asylresorna gav upphov till. 

 

År 2012 blev Kalmar länstrafik en förvaltning i Kalmar läns landsting. I samband med den 

skatteväxling som då genomfördes fick länstrafiken en ekonomisk förstärkning för att utveckla 

trafiken bl.a. i ett antal utpekade viktiga stråk/städer. Detta ledde till en tydlig ökning av antalet resor 

i kollektivtrafiken, figur 6. Kartan i figur 7 visar hur tåg, stark, medelstark och svag busstrafik 

trafikerar länet idag.  
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Figur 7. Kartan visar dagens samhällsstödda, allmänna kollektivtrafik med tåg, stark busstrafik (> 

100 000 resor/år), medelstark busstrafik (20 000-100 000 resor/år) och svag busstrafik (<20 000 

resor/år). 
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Stråktrafiken karaktäriseras av raka resvägar, hög turtäthet, taktfast tidtabell (samma minuttal varje 

timma) och ett begränsat antal stopp. Detta ger kortare restider, ökad konkurrenskraft gentemot 

bilen och fler resenärer. Med fler resenärer finns förutsättningar för mer trafik. I de utpekade viktiga 

stråken/städerna har antalet resande ökat med 20 % på 4 år (2014-2018). Stadstrafiken i Västervik 

och Kalmar utmärker sig med resandeökningar på 90 respektive 40 %. 

Flest resor i länet görs med buss. Resorna i Kalmar stadstrafik9 står för nästan en tredjedel av 

samtliga resor i den allmänna kollektivtrafiken i Kalmar län. Det är också där ökningstakten är som 

allra störst, + 18 % (450 000 resor) under år 2018. Det är stora skillnader i resandevolym mellan den 

starka, medelstarka och svaga busstrafiken. Under 2018 gjordes 72 % av resorna i den starka trafiken, 

12 % i den medelstarka trafiken och 16 % i den svaga busstrafiken. I den svaga trafiken utgörs nästan 

hela resandevolymen av skolresor. Ungefär vart femte kollektiv resa är en tågresa.  

Trots den stora ökningen av antalet kollektiva resor har kollektivtrafiken svårt att öka sin 

marknadsandel då bilresorna blir ännu fler. Under 2018 utgjorde kollektivtrafikens andel av det 

motoriserade resandet i Kalmar län 12 %, se figur 8. 

 

Figur 8. Figuren visar 

kollektivtrafikens andel av 

den motoriserade trafiken i 

Kalmar län.  

Allmän kollektivtrafik10 och särskilda11 persontransporter 
Av samtliga resor under 2018 gjordes 94 % i den allmänna kollektivtrafiken som är öppen för alla. 

Särskilda persontransporter skiljer sig från allmän kollektivtrafik genom att det krävs beslut enligt 

olika lagstiftningar för att få tillgång till en resa. Region Kalmar län ansvarar för färdtjänst, 

riksfärdtjänst och sjukresor medan kommunerna ansvarar för grundskolans resor. Genom avtal kan 

kommunerna överlåta genomförandet av resorna till Kalmar länstrafik. Färdtjänst, riksfärdtjänst, 

sjukresor och särskolans resor genomförs ofta med mindre fordon och brukar benämnas 

serviceresor. 

Under 2018 genomfördes cirka 475 000 särskilda persontransporter (serviceresor) i länet. Till detta 

kommer drygt 100 000 resor för ledsagare, se figur 9.  

                                                           
9 Linje 401-411 
10 Den allmänna kollektivtrafiken är öppen för alla på lika villkor. Omfattningen beslutas av Region Kalmar län. 
11 Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts utgör särskilda persontransporter och regleras i särskilda 
lagstiftningar. 
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Figur 9. Under 2018 genomfördes 

475 000 särskilda person-

transporter i länet. Diagrammet 

visar hur dessa fördelade sig 

mellan färdtjänst, sjukresor och 

särskolans resor. Resorna med 

riksfärdtjänst var så få (485 

stycken) att de inte syns i 

diagrammet. Ledsagare användes 

vid drygt 100 000 av resorna.  

 

Hur kunder och allmänhet upplever kollektivtrafiken följs upp fortlöpande med ett s.k. nöjd kund 

index (NKI)12. 65 % av Kalmar länstrafiks kunder och 52 % av allmänheten uttryckte i undersökningen 

2018 att de var nöjda med länstrafiken. Kalmar länstrafiks siffror ligger väl över rikssnittet i 

undersökningen. 

NKI bland kunderna tenderar att öka med stigande ålder. Av länstrafikens kunder var 84 % i 

åldersgruppen 65-85 år nöjda med kollektivtrafiken år 2018. I övriga åldersgrupper låg nöjdheten 

runt 60 %. Bland kunderna var yngre kvinnor, 15-25 år, men också yngre män 15-19 år något mindre 

nöjda.  

Hur kunder i den särskilda kollektivtrafiken upplever sin resa följs också upp löpande. Nöjdheten med 

den särskilda kollektivtrafiken är mycket hög. År 2018 var 94 % av färdtjänstresenärerna och 92 % av 

sjukreseresenärerna nöjda med sin resa. 

Samordningen mellan färdtjänst, sjukresor och närtrafik (allmän kollektivtrafik) är långtgående i 

kollektivtrafiken i Kalmar län. 

Tillgänglighet  
Arbetet med tillgänglighetsanpassning har hittills fokuserats på att öka kollektivtrafikens 

tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Personer med kognitiva 

funktionshinder samt läs- och skrivsvårigheter är andra kundgrupper som behöver uppmärksammas. 

Fordon, informations- och biljettsystem liksom hållplatser utformas för att tillmötesgå så många 

målgrupper som möjligt.  

Fler servicefunktioner kommer att byggas in i mobila applikationer t.ex. röstvägledning rörande 

fordons ankomsttider samt information om enskilda hållplatslägens fysiska tillgänglighet. Dessa 

funktioner blir viktiga komplement till den befintliga ledsagarservicen13 vid stationerna.  

Fordonen i den samhällsstödda kollektivtrafiken i Kalmar län följer branschgemensamma krav och är 

anpassade för personer med nedsatt rörelsefunktion. Fordonen för särskilda persontransporter kan 

ta flera rullstolar och även liggande transporter. 

                                                           
12 Mäts som andelen personer som sammanfattningsvis är nöjda med kollektivtrafikbolaget i sin region, 
Kollektivtrafikbarometern, Årsrapport 2018. 
13 https://www.stationsledsagning.se/bestall-ledsagare/  
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I den digitala Hållplatshandboken14 finns tydliga målbilder för länets hållplatser som indelats i olika 

klasser. Arbetet med att tillgängliggöra hållplatserna sker fortlöpande och i nära dialog med 

väghållarna som ansvarar för den fysiska utformningen av hållplatsen.  

Trafikverket är väghållare på statlig väg och kommunerna på kommunal väg. Kalmar länstrafik 

ansvarar för hållplatsstolpe med linjeinformation, väderskydd och informationstavlor vid 

hållplatserna. 

I länet sker en fortlöpande dialog om tillgänglighet i kollektivtrafiken i regionens funktionshinderråd 

och pensionärsråd. 

Trygghet 
Äldre personer känner sig tryggare i kollektivtrafiken än yngre personer. I åldersgruppen 65-85 år 

kände sig 90 % trygga i kollektivtrafiken år 2018. I de yngre åldersgrupperna varierade känslan av 

trygghet mellan 70 och 80 %15. 

Otryggheten är ofta störst under dygnets mörka timmar. Bra belysning vid hållplatser och längs gång- 

och cykelvägar är en viktig trygghetsåtgärd. Hållplatser som ligger nära hus och andra bemannade 

servicefunktioner upplevs som mer trygga än avlägset belägna hållplatser. 

Ungdomar, och speciell unga kvinnor, känner sig oftare otrygga än andra grupper ute i samhället och 

i kollektivtrafiken16. Otryggheten är ofta kopplad till miljöer med låg vuxennärvaro. 

Kalmar länstrafik har under vissa perioder använt ordningsvakter för att skapa ökad trygghet både i 

fordon och vid stationsområden. Trafikutförare kan också installera trygghetskameror i bussarna. En 

annan trygghetsskapande åtgärd är ”nattstopp” som medger stopp, på trafiksäker plats, mellan 

hållplatser för ensamresenärer kvällstid. 

Miljö 
Från den 1 januari 2020 drivs samtliga vägfordon i Kalmar länstrafik på fossilfria bränslen och till 

övervägande del på biogas. Det finns också tankställen för biogas i 10 av länets 12 kommuner. HVO17 

är det näst vanligaste fossilfria drivmedlet. 

Nya tågfordon upphandlas nu till länet och de första nya tågen förväntas levereras år 2025. På de 

tågbanor som ännu inte är elektrifierade, Stångådalsbanan och Tjustbanan, kommer de nya tågen 

förses med dubbla driftsätt; el plus ett fossilbränslefritt alternativ. Därmed möjliggörs fossilbränslefri 

drift på de oelektrifierade tågbanorna i väntan på det långsiktiga målet om elektrisk drift. De 

elektriska tågen i länet drivs på s.k. grön el. 

I länets kollektivtrafik ingår också ett mindre antal båtar för skärgårdstrafiken där några farkoster 

fortfarande drivs med fossilt bränsle. I takt med att nya upphandlingar genomförs kommer också 

denna trafik att bli fossilbränslefri. 

Intäkter och kostnader 
Kostnaderna för den samhällsstödda kollektivtrafiken finansieras genom intäkter från biljetter för de 

resor som görs och skattemedel från samhället. Region Kalmar län beslutar i regionplanen om 

kollektivtrafikens budget och trafikens subventionsgrad. Trafikens utformning och innehåll beslutar 

                                                           
14 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  
15 Kollektivtrafikbarometern, Kalmar län 2018. 
16 Kommunförbundet Kalmar län (2019). Ungas livsvillkor i Kalmar län. Lupp 2018 i Kalmar län och Eksjö 
kommun. 
17 HVO=hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor. 
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regionen om i trafikförsörjningsprogrammet. Figur 10 visar hur kostnaden för kollektivtrafiken 

utvecklats under perioden 2012-2018. Under samma period har antalet resor i kollektivtrafiken ökat 

med 45 %, från 7,5 till 10,9 miljoner resor. 

 

 

 

Figur 10. Figuren visar hur 

kostnader och finansiering av 

kollektivtrafiken i Kalmar län 

utvecklats under perioden 

2012-2018. 

För den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts) gäller särskilda 

regler kring vem som är berättigad till resor, prissättning mm. Kalmar länstrafik samplanerar 

transporterna i den allmänna kollektivtrafiken med den särskilda kollektivtrafiken för ökad 

kostnadseffektivitet. 

Kollektivtrafikens samhällsnytta 
Kollektivtrafiken har en rad olika funktioner att fylla. Det övergripande transportpolitiska målet 

inkluderar ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa vilket 

beskrivs i propositionen för de transportpolitiska målen18. Där framhåller man också att ett effektivt 

transportsystem är ”en förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional tillväxt och 

hållbar utveckling”. I regeringens proposition om infrastruktur för framtiden19 beskrivs 

transportsystemet som en del av samhällsstrukturen som lägger grunden för tillgängligheten till 

bland annat jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl klimatmål som krisberedskap och 

totalförsvar. 

Klimatutmaningen specifikt och mer generellt arbetet med att åstadkomma en hållbar 

samhällsutveckling i linje med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 203020 kommer att öka 

efterfrågan på effektiva kollektivtrafiklösningar. I landsbygd och glesbygd fyller kollektivtrafiken 

delvis andra funktioner som att upprätthålla en basservice och göra det möjligt att bo i alla delar av 

landet.  

Flera av de nyttor som kollektivtrafiken bidrar till är svåra att beräkna monetärt. Kollektivtrafiken i 

Kalmar län bidrar på olika sätt till de ovanstående samhälleliga nyttorna.  

  

                                                           
18 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 
19 Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 
konkurrenskraft och hållbar utveckling. 
20 Regeringen. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling  
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Kapitel 4 – Kalmar läns framtida behov av kollektivtrafik 
 

Vision 

”Vi ska bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik” (Kalmar länstrafik, VP 2020) 

En föränderlig omvärld 
Region Kalmar län har i tidigare styrdokument beskrivit målbild/vision både för länets utveckling och 

kollektivtrafiken som anger en färdriktning. 

I den regionala utvecklingsstrategin pekar man också ut tre övergripande perspektiv som påverkar 

länets utveckling framöver. Det handlar om kompetensförsörjning, digital omställning och 

internationalisering. Till dessa bör klimatförändringar läggas. 

Kompetensförsörjning 
Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för länets långsiktiga 

utveckling. Det handlar dels om en åldrande befolkning med färre i arbetsför ålder, dels om hur vi 

ökar kunskapsinnehållet och därigenom konkurrenskraften inom näringslivet. Detta förutsätter att 

unga människor vill bo kvar i regionen, att hela utbildningskedjan fungerar inklusive det livslånga 

lärandet i hela länet och hos alla grupper i samhället. 

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft kommer att öka. Inom kollektivtrafiken, liksom den övriga 

transportnäringen, råder det idag brist på chaufförer. Matchningen mellan arbetsmarknadens 

kompetensbehov och utbildningssystemen är en viktig pusselbit för regionen. Färre personer i 

arbetsför ålder kan också leda till lägre skatteintäkter vilket i så fall gör att de tillgängliga resurserna 

riskerar att minska samtidigt som behoven ökar.  

Digital omställning 
Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som på mindre än trettio år 

förändrat människans förutsättningar och beteenden radikalt. Den digitala omställningen påverkar 

alla områden i samhället. Kalmar län ska dra nytta av den digitala omställningen för att stärka länet. 

Förmågan att använda digitala samhällstjänster är viktig för att skapa nya värden och för att 

motverka digitalt utanförskap. 

Inom kollektivtrafiken är digitaliseringen redan långtgående inom områden som biljett- och 

betallösningar21 och fordonspositionering. Utvecklingen inom dessa områden förväntas öka i rask 

takt och inkludera såväl autonoma fordon som mera individuellt anpassade transportlösningar av 

olika slag. Kopplingen till mobility managementåtgärder är tydlig där nya digitala lösningar kan bidra 

till att ändra människors beteenden. Här finns en stor potential att påverka såväl flödet av 

transporter som minskad klimatpåverkan. 

Internationalisering 
Internationellt samarbete, inom EU och i ett större globalt perspektiv, är en förutsättning för att 

kunna möta de samhällsutmaningar som vårt län tillsammans med övriga världen står inför. Det kan 

handla om ökad global konkurrens, den demografiska utvecklingen eller klimat-, miljö- och 

energifrågor. I en allt mer globaliserad värld blir omvärldskunskap och omvärldskontakt allt viktigare. 

                                                           
21 Regeringen har tillsatt en utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Ett 
system som ska införas i januari 2022. 
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Flertalet av de regionala utvecklingsfrågor som tas upp i den regionala utvecklingsstrategin behöver 

drivas på flera nivåer; lokalt, regional, nationellt och internationellt. Möjligheten för människor, 

företag och organisationer att nå varandra rent fysiskt är fortfarande mycket viktig. Goda 

kommunikationer till och från Kalmar län är avgörande för handel, kunskapsöverföring och länets 

attraktionskraft för såväl boende som besökare. 

Klimatförändringar 
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt med en ökning av jordens 

medeltemperatur som följd. Temperaturökningen ger i sin tur effekter som minskat istäcke, stigande 

vattennivåer, extremoväder, tilltagande nederbörd i vissa delar av världen medan andra delar 

drabbas av torka och bränder. 

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. 

Hur väl fordonsparken används, valet av bränsle liksom fordonens energieffektivitet är faktorer som 

påverkar utsläppen. Ökningen av biodrivmedel och mer energieffektiva fordon har gjort att 

utsläppen per fordonskilometer minskat, men samtidigt ökar det totala trafikarbetet. 

Förändrade resvanor 
I en föränderlig värld kommer också vårt sätt att transportera oss att behöva förändras. Vissa 

transporter kanske inte behöver genomföras alls med en tilltagande digitalisering. De resor som 

genomförs behöver gå snabbt och helst ge så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Mobility Management 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Mobility management ska ses som ett 
komplement till den mera traditionella trafikplaneringen och inkluderar mjuka åtgärder så som 
information och kommunikation, organisation och samverkan kring tjänster mellan olika parter för 
att underlätta för resenären.  

Arbetet med nya digitala och länsöverskridande biljett- och betallösningar liksom applikationer för 
samåkning och samtransporter är exempel på områden där det utvecklas nya lösningar för gamla 
problem. Syftet med mobility management är att påverka resan innan den har börjat.  

Geografisk tillgänglighet och användbarhet 
Benägenheten att använda kollektivtrafiken styrs av hur tillgänglig och användbar den upplevs. Det 

kan handla om avståndet till en hållplats, restid från en plats till en annan i trafiksystemet, restiden 

med kollektivtrafik i förhållande till restiden med bil (restidskvot22) eller turtäthet. Samtliga dessa 

aspekter påverkar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot andra transportmedel som bil eller 

cykel.  

I Kalmar län varierar restidskvoten stort mellan olika reserelationer. Restidskvoter under 1, dvs. där 

resan i kollektivtrafiken tar kortare tid än motsvarande resa med bil uppnås i Kalmar läns 

kollektivtrafik endast med tåg på Kust till kustbanan. Bussresor tar som regel alltid längre tid än 

bilresor. Direktbussar som inte gör några stopp mellan start- och slutdestinationen kan ligga nära 

restidkvoten 1. Då resandeunderlaget är stort kan direktbussar komplettera långsammare bussar 

som tar upp/släpper av passagerare på fler platser. Snabb och tät trafik ger fler resenärer. 

                                                           
22 En restidskvot lika med 1 innebär att resan med kollektivtrafik tar lika lång tid som resan med bil. 
Restidskvoter över 1 innebär att resan med kollektivtrafik tar längre tid än motsvarande resa med bil. 
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Restiden påverkas också av om ett eller flera byten behöver göras för att nå slutmålet. Resor utan 

byten går som regel snabbare, är tryggare och bekvämare för resenären och tillåter en bättre 

användning av restiden. Upplevelsen av resan påverkas också av hur restiden kan användas och hur 

eventuella byten fungerar och hur långa väntetiderna är.  

Minskad miljöpåverkan 

Utsläpp till luft 
Utsläpp från transporter svarar idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser23 till 

luften. Vägtransporterna stod år 2017 för 93 % av de samlade transportutsläppen. Kalmar länstrafiks 

vägtransporter är helt fossilbränslefri från 1 januari 2020. Tågtrafiken förväntas bli helt 

fossilbränslefri från år 2025 då nya tåg levereras. 

Energieffektivitet 
Elektriska fordon är generellt betydligt mer energieffektiva än fordon med förbränningsmotorer. 

Elektrifiering är därmed ett kraftfullt sätt att sänka energiåtgången för transporter.  

Om man ser till energiåtgången per personkilometer är fyllnadsgraden i fordonen en viktig faktor. Ju 

fler passagerare det är i ett fordon desto bättre ur energisynpunkt. Det gäller såväl i kollektivtrafiken 

som vid privata transporter. Samåkning i privat bil kan ur ett strikt energimässigt perspektiv vara 

effektivare än kollektivtrafik på sträckor med få resenärer. Samåkning, bilpoler och på sikt autonoma 

fordon är därför intressanta komplement till kollektivtrafiken så som vi känner den idag. 

Buller 
Kollektivtrafiken, liksom övrig vägtrafik, orsakar vissa störningar i form av buller. Omfattningen av 

bullerstörningarna påverkas av omfattningen av trafiken, trafikens utformning men även av 

omgivningens utformning. En minskad andel biltrafik till förmån för kollektivtrafiken kan bidra till en 

lägre bullernivå. Elektriska fordon ger, särskilt vid låga hastigheter, en tystare trafik vilket är särskilt 

värdefullt i städer och i andra tätbebyggda områden. För att minimera bullerstörningarna från 

kollektivtrafiken är ett nära samarbete med kommunerna kring bebyggelseutvecklingen viktig. 

Kollektivtrafikens inriktning 
Behovet av kollektivtrafik för att utveckla länet behöver drivas på både storregional24, regional och 
lokal nivå för att möta länets behov. Kopplingen till annan regional och kommunal planering, framför 
allt den kommunala översiktsplaneringen, är viktig för att nå bred samhällsnytta. 

Storregional nivå 
Kalmar län behöver kortare restider till angränsande läns tillväxtmotorer och till de tre 

storstadsregionerna/internationella flygplatser. 

Region Kalmar län ingår i Regionsamverkan Sydsverige25 tillsammans med ytterligare fem Sydsvenska 

regioner. Inom ramen för det arbetet har ett positionspapper för Kollektivtrafiken i Sydsverige, 

”Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige” tagits fram. Syftet med positionspapperet är att förbättra den 

                                                           
23 Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att 
absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), 
koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). 
24 I underlagsrapporten till Positionspapper Kollektivtrafik 2019 menas med storregional kollektivtrafik den 

sammanlagda bilden av de ingående regionernas regionöverskridande resor. 
25 Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner som gemensamt 
arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige. I samarbetet ingår Region Blekinge, Region Halland, 
Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. 
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regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre 

studier och en ökad tillväxt. Positionspapperet, bilaga 1, ligger till grund för det fortsatta 

gemensamma arbetet. 

 

Positionspapperet ställer upp 

restidsmål för de 

regionöverskridande kollektiva 

resorna mellan tillväxtmotorerna i 

södra Sverige fram till år 2040, figur 

11. 

”Idag arbetar, studerar och reser vi 

på ett annorlunda sätt än förr. Vi rör 

oss i en större geografi, men inte 

nödvändigtvis varje dag. Det gör de 

gränsöverskridande resorna i en 

storregional kontext både vanligare 

och viktigare. Det ställer också nya 

krav på de kollektiva resorna som 

måste kunna användas för arbete, 

studier eller vila”. (Ur Positionspapper 

för kollektivtrafik 2019). 

Figur 11. Målbild för år 2040. (Källa: 

Kollektivtrafik för ett enat 

Sydsverige, Positionspapper 

Kollektivtrafik 2018). 

 

I Kalmar läns kollektivtrafikstrategi26 finns tydliga restidsmål inte bara från tillväxtmotorn Kalmar 

utan även från de regionala kärnorna, Västervik och Oskarshamn, till angränsande läns 

tillväxtmotorer och de tre storstadsregionerna/ internationella flygplatser.  

Fler direktresor är en annan viktig aspekt för de längre resorna då byten alltid inkluderar 

osäkerhetsfaktorer för resenären.  

 

Regional nivå 
Kalmar län behöver fortsätta att utveckla en snabb trafik med buss, mellan länets 

kommunhuvudorter, i kombination med viktiga bytespunkter i de storregionala stråken. 

Kalmar län är en flerkärnig region där huvuddelen av länets invånare bor och arbetar i den största 

orten i varje kommun, som regel kommunhuvudorten. Ur ett regionalt perspektiv behöver därför 

länets kommunhuvudorter knytas samman med länets tillväxtmotor Kalmar, de regionala kärnorna 

Västervik och Oskarshamn och med vidare koppling till den storregionala trafiken.  

                                                           
26 Kollektivtrafikstrategi 2050. Samhällsstödd trafik för funktionella regioner. Antagen 2017-05-31. 
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I de storregionala stråken är trafiken ofta stark och arbets- och studiependlingen omfattande. Figur 

12 visar de storregionala stråken i Kalmar län. Stråken kan trafikeras med tåg- och/eller vägfordon.  

 

Figur 12. En fortsatt utveckling av 

kollektivtrafiken i de storregionala stråken 

bidrar till att knyta samman länets 

kommunhuvudorter med tillväxtmotorn 

Kalmar och de regionala kärnorna Västervik 

och Oskarshamn. Trafiken ska också ha 

kopplingar till angränsande läns 

tillväxtmotorer.  

 

GULT=tillväxtmotor 

GRÖNT=regional kärna 

SVART=kommunhuvudort 

 

Ett målmedvetet arbete med att stärka busstrafiken i de storregionala stråken har lett till väsentligt 

kortare restider i reserelationer där resvägar rätats ut och antalet stopp begränsats. Då restiderna 

närmar sig bilens ökar kollektivtrafikens attraktionskraft. Effekterna av detta arbete är tydligt med en 

tjugoprocentig ökning av antalet resor på 4 år. (Förslag: Helsidesbild med buss och denna text). 

Viktiga bytespunkter 

I ett stort län med en gles befolkning är det inte möjligt att erbjuda kollektivtrafik överallt på 

landsbygden. En så stor andel som 65 % av länets invånare bor emellertid inom 500 m från en 

hållplats med timmestrafik. 84 % av länets invånare bor inom 2 km från en hållplats med 

timmestrafik27 Genom att utveckla viktiga bytespunkter längs de storregionala stråken kan fler 

personer på landsbygden resa huvuddelen av sin resa kollektivt. Vid de utpekade viktiga 

bytespunkterna ska hållplatserna ges en högre standard och där ska det vara möjligt att parkera cykel 

eller bil.  

Viktiga bytespunkter bör prioriteras med avseende på tillgänglighetsanpassning och utbyggnad av 

laddinfrastruktur för elfordon. Länets viktiga bytespunkter i de storregionala stråken finns listade i 

bilaga 2.  

                                                           
27 Minst en avgång i timman på vardagar kl. 06-20 utan avseende på trafikens riktning. 
Källa: Bostäder i kollektivtrafiknära läge, SCB 2017.  
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Bus Rapid Transit (BRT) 

Bus Rapid Transit är ett sätt att ytterligare stärka kollektivtrafikens attraktionskraft. BRT handlar om 

att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering på ett sätt som 

skapar en snabb och pålitlig kollektivtrafik. BRT-konceptet kan användas både i regiontrafik i delar av 

länet där tågbanor saknas och i stadstrafik. Se exempel i figur 13 och 14. 

Ett BRT-system tar lång tid att bygga upp och det krävs en tydlig och gemensam målbild. Region 

Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att utveckla ett BRT-

system i regiontrafiken. I första hand längs E22 men stråket Västervik-Nässjö-(Jönköping) är också 

intressant. Kalmar kommun undersöker möjligheterna för BRT-koncept i Kalmar stad, t.ex. längs 

Norra vägen.  

Det krävs utbildningsinsatser för att skapa ökad förståelse för de möjligheter som BRT erbjuder och 

en vilja att anpassa bebyggelseutvecklingen till detta då det kräver både infrastrukturinvesteringar 

och kollektivtrafikprioriteringar.  

 

 

Figur 13. Bilden ger ett exempel på hur en BRT-

station kan utformas (Källa: BRT identitet28) 

Figur 14. Bilden visar hur ett BRT-stråk skulle 

kunna länka samman 5 kustkommuner med 2 

angränsande län, och i en förlängning mot 

Stockholm respektive Malmö. (Källa: BRT 

Identitet) 

I ett nästa steg kan BRT vara intressant väster 

om Västervik. 

Lokal nivå 
Fler behöver åka kollektivt i och runt Kalmar då staden växer 

I Kalmar kommun bor idag nästan en tredjedel av länets invånare och det är i området runt 

Ölandsbron som befolkningsökningen i länet förväntas vara som störst framöver. Kalmar stad är 

dessutom en arbetsplats för inpendlare från omkringliggande kommuner och ett nav för långväga 

transporter med tåg och flyg för hela den södra delen av länet. I Kalmar stad finns redan idag 

problem med framkomlighet för kollektivtrafiken. Med en växande befolkning förväntas trängseln i 

vägrummet tillta om inte aktiva åtgärder vidtas för att bryta detta.  

                                                           
28 Identitet för Bus Rapid Transit-koncept i Kalmar län. Sigma Civil AB 2019-05-17, rev. 2019-09-25 (Uppdrag åt 
Kalmar länstrafik) 
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Figur 15 visar att nästan halva länets befolkning bor inom 45 minuters resväg med bil från Kalmar 

centrum29 vilket brukar betraktas som ett rimligt pendlingsavstånd med bil. Kollektivtrafikens 

utmaning är att nå så många som möjligt av dessa med konkurrenskraftiga restider för att minska 

belastningen på vägnätet och behovet av parkeringsplatser i Kalmar stad.  

Enligt kollektivtrafikbarometern 201830 så genomfördes 58 % av resorna i Kalmar kommun med bil, 

15 % med cykel, 12 % med kollektivtrafik och 3 % promenerade. De övriga samåkte eller tog sig fram 

på annat sätt. Det finns alltså en stor potential för att stärka kollektivtrafikens andel av resorna. 

Kollektivtrafiken ska dock inte ta marknadsandelar från cykel- och gångtrafik.  

Kombinerad mobilitet blir allt viktigare för att möta framtidens behov av resor. Trängseln i 

stadskärnorna tillsammans med starkare miljökrav gör att olika sätt att förflytta sig behöver 

kombineras. Bilen är oöverträffad för resor på landsbygden. För resor från landsbygd till stad, eller i 

och i närheten av staden, kan parkering vid viktiga bytespunkter eller infartsparkeringar 

(pendlingsparkering) för fortsatt resa i stark kollektivtrafik utgöra en möjlighet för att minska behovet 

av parkeringsplatser i centrum. Cykelpooler med koppling till kollektivtrafiken och viktiga målpunkter 

i staden eller samhället öppnar för ett nytt sätt att klara hela resan.  

 

Figur 15. Kartan 

visar från vilka 

delar av länet man 

kan nå Kalmar 

centrum med bil 

på en viss restid  

Diagrammet visar 

att nästan halva 

länets befolkning, 

kan nå Kalmar 

centrum inom 45 

minuter med bil. 

(Källa:RUF) 

 

 

                                                           
29 Mätt från Norra vägen/Esplanaden 
30 Kollektivtrafikbarometern, Kalmar län, Svensk Kollektivtrafik 
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Samhällsplanering ett verktyg för hållbara transporter 

Hur samhällen och städer planeras och byggs ut påverkar möjligheten att nå ökad hållbarhet. För att 

kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig gentemot bilen behöver den raka och snabba färdvägar 

och en sträckning som når stora grupper. Fler resenärer ger förutsättningar för ökad turtäthet. 

Det finns flera åtgärder att arbeta med då kollektivtrafiken ska planeras för en stadsdel, en stad eller 

ett större område: BRT, bussgator, bussfiler, signalprioritering och trafikslagsprioritering i befintligt 

vägrum är några åtgärder. Avståndet från bostaden till snabb kollektivtrafik får heller inte bli för långt 

då antalet resenärer snabbt sjunker med ökande avstånd.  

Det är genom ett förändrat sätt att planera och bygga städer och deras tillfartsvägar som 

kollektivtrafiken framöver kan ta marknadsandelar från bilen. 

Förslag: Helsidesbild med följande text infälld: 

Trängseln i gaturummet är ett tilltagande problem i växande städer. En oförändrad marknadsandel 

för kollektivtrafiken innebär att bilarna blir fler då befolkningen ökar i antal.   

Kollektivtrafiken kan göra stor nytta genom att lyfta bort bilar från vägarna, minska behovet av 

parkeringsplatser och reducera utsläppen av växthusgaser. 

Tidsåtgången för hela resan är det som styr människors val och beteenden mest. 

 

(Bild: Västtrafik, fotograf: Daniel Blom) 

Närtrafik 

Närtrafik fyller en funktion både i städer (närtrafiklinjer) och yttäckande på landsbygden där 

resandeunderlaget är svagt. Trafiken är som regel anropsstyrd och utgör ett viktigt komplement till 

övrig planerad trafik, busslinjer och särskilda persontransporter. Närtrafiken ger tillgång till 

samhällsservice som vårdinrättningar och matbutiker i en närbelägen målort. Från målorten finns 

som regel kopplingar till annan kollektivtrafik.  
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Kapitel 5 - Mål för kollektivtrafiken  

 

Målområden 
Resande* Den årlig resandeökning i den samhällsstödda, allmänna kollektivtrafiken 

är 3,5 %. Målvärdet är 15 miljoner resor år 2029. (År 2019 var ökningen 

3,5 % och antalet resor totalt 11 miljoner.) 

Marknadsandel** Kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet är 15 % år 2029. 

(År 2019 var andelen 14 %). 

Kundnöjdhet** Nöjdheten med senaste resan är 90 procent eller mer hos befintliga och 

regelbundna kollektivtrafikresenärer år 2029. (År 2019 var 83 % nöjda). 

 Allmänhetens nöjdhet med Kalmar länstrafik är 60 % år 2029. (År 2019 

var 53 % nöjda). 

 Nöjdheten med senaste resan hos färdtjänstresenärer är 90 % år 2029. 

(År 2019 var 92 % nöjda). 

 Nöjdheten med senaste resan hos sjukresenärer är 90 % år 2029. (År 

2019 var 91 % nöjda). 

Skydd för miljön*** Kollektivtrafiken i länet ska drivas på grön el31 eller fossilfria drivmedel 

som följer kraven i hållbarhetslagen32. Biogas ska dominera som fossilfritt 

drivmedel. 

 Energiförbrukningen år 2029 är högst 1,2 kWh/km i stadstrafiken och 

högst 3,2 kWh/km i regiontrafiken. 

Tillgänglighet**** Samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per vardag och utpekade 

viktiga bytespunkter33 är fullt tillgängliga för alla resenärer år 2029. 

 Samtliga hållplatser i stadstrafikens busslinjer är fullt tillgängliga för alla 

resenärer år 2029. 

Nåbarhet (geografisk 

tillgänglighet)***** 

 

Nåbarhet nationella och 

internationella 

(tillväxt)noder 

 

Halvtimmestrafik Köpenhamn/Malmö, timmestrafik Göteborg och 

Stockholm med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider: 

 

 Timmestrafik Köpenhamn/Malmö och Stockholm, varannan-timmestrafik 

Göteborg med högst ett byte i samtliga fall samt följande restider: 

                                                           
31 Grön el är producerad av förnybara energikällor. 
32 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 
33 Listas i bilaga 2. 
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Nåbarhet storregionala 

tillväxtmotorer 

 

Minst timmestrafik utan byte samt följande restider: 

 

 Minst halvtimmestrafik Oskarshamn – Kalmar, minst timmestrafik 

Västervik – Kalmar, för övriga relationer varannan-timmestrafik samt 

följande restider: 

 

Högst ett byte accepteras för relationerna Oskarshamn – Jönköping, 

Oskarshamn – Karlskrona och Västervik – Karlskrona. Övriga 

reserelationer utan byte. 

Nåbarhet tillväxtmotorer 

 
Restid högst 60 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 

dubbelturer/vardag) till minst en tillväxtmotor. 

(Gäller för resor från orter med fler än 2 000 invånare samt centralorten i 

varje kommun.) 

Nåbarhet regionala kärnor 

 

Restid högst 45 minuter och turtäthet minst timmestrafik (18 - 24 

dubbelturer/vardag) till närmaste regionala kärna. 

(Gäller för resor från orter med fler än 1 000 invånare.) 

Nåbarhet kommunal 

centralort 

 

Restid högst 30 minuter och turtäthet minst varannantimmestrafik (12 -

16 dubbelturer/vardag) 

(Gäller för resor från orter med fler än 500 invånare.) 

Nåbarhet landsbygd 

 

Minst fem resmöjligheter per vecka. 

(Gäller för alla resor med den landbaserade kollektivtrafiken i länet) 

Nåbarhet skärgård 

 

Minst två resmöjligheter per vecka. 

(Gäller för resor med kollektivtrafiken på vatten i länet) 

Ekonomi****** För den samhällsstödda, allmänna kollektivtrafiken i länet ska 

självfinansieringsgraden vara minst 50 procent. 

*Uppföljning i biljettsystem + resanderäkning, **Uppföljning i Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer 

(Kollektivtrafikbarometern) resp. Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO), ***Uppföljning i 

fordons- och miljödatabas (FRIDA), ****Uppföljning i hållplatsdatabas (StolpPlats), *****Uppföljning 

mot Reseplaneraren, ******Uppföljning i budget. 

 

  

191



 

28 
Förslag, version 2 – Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029 

Kapitel 6 - Strategiska val 
Region Kalmar län kommer att arbeta utifrån 3 perspektiv – resenärens, trafikeringens och 

samhällets - för att nå de uppställda målen i trafikförsörjningsprogrammet. Ansatsen 

överensstämmer med Positionspapper Kollektivtrafik 2019, bilaga 1. Regionens prioriteringar nedan 

skiljer sig delvis från positionspapperet då de också inkluderar länsegna åtgärdsområden och 

aktiviteter av vikt. 

 

 

RESENÄREN 

Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, 

punktliga och bekväma resor.   

Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Samordna biljett- och 

betalsystemen för 

kollektivtrafiken. 

 

Fortsatt utveckling av biljett- 

och betalsystem. 

Regionsamverkan Sydsverige, 

grannregioner, Region Kalmar 

län. Nationell samordning 

(pågående statlig utredning).  

Förenkla och förbättra 

informationen till resenären 

både före, under och efter 

resan. 

 

Fortsatt utveckling av 

mobilburen information om 

trafik, servicefunktioner och 

kombinerad mobilitet.  

Wi-fi på tåg och bussar. 

Regionsamverkan Sydsverige, 

Region Kalmar län. 

Enhetligare regelverk 

gentemot resenären. 

 

Gemensamma resevillkor. Regionsamverkan Sydsverige, 

grannregioner, Sydtaxan, 

Region Kalmar län.  

 

 

 

TRAFIKERINGEN 

Kollektivtrafiken ska knyta samman tillväxtmotorer och 

regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland. 
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Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Knyt samman länets 

kommunhuvudorter och koppla 

dessa till angränsande läns 

tillväxtmotorer. 

 

Fortsatt utveckling av 

busstrafiken i de 

storregionala stråken. 

Region Kalmar län i dialog 

med grannregioner och 

kommuner. 

 Arbeta för parallella 

tågsystem med olika 

hastighet och uppehållsbild 

på Kust- till kustbanan.  

Regionsamverkan 

Sydsverige, grannregioner, 

kommuner, Region Kalmar 

län, Trafikverket. 

 Arbeta för en förtätad 

tågtrafik på Stångådalsbanan 

med syfte att underlätta 

pendling. 

Region Kalmar län i dialog 

med grannregion, 

kommuner och 

Trafikverket. 

 Utred och förtydliga 

närtrafikens funktionssätt. 

Region Kalmar län i dialog 

med kommuner. 

Öka marknadsandelen i 

befolknings-/trafiktäta miljöer. 

 

Utred behov och 

förutsättningar för korrigerat 

trafikupplägg i Kalmar med 

närområden.  

Region Kalmar län, Kalmar 

kommun. 

 Arbeta för 

kollektivtrafikprioriterande 

åtgärder i Kalmar län. 

Region Kalmar län, 

kommuner, Trafikverket. 

Åtgärder till skydd för miljön. 

(Se vidare bilaga 3) 

Infrastruktur för fossilfri 

fordonsdrift (tåg och väg). 

Region Kalmar län, 

kommuner, Trafikverket. 

 

 

SAMHÄLLET 

Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som 

kan konkurrera med bilen. 

Åtgärdsområden Aktiviteter Aktörer 

Nå uppställda restidsmål 

storregionalt och regionalt. 

Utveckla infrastrukturen på: 

Kust-till Kustbanan 

Regionsamverkan Sydsverige, 

grannlän, Region Kalmar län, 

Trafikverket och kommuner. 
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 - Fler mötesstationer, 

delvis dubbelspår 

Stångådals- och Tjustbanan 

- ERTMS 

- Delelektrifiering 

- Trädsäkring 

- Spårlägen 

- Mötesspår/perrong 

Rockneby 

Storregionalt vägnät (stråken) 

- E22 med BRT-stationer 

- Fortlöpande 

förbättringar i övriga 

delar. 

Samplanera 

bebyggelseutveckling och 

kollektivtrafik. 

 

Kunskapsuppbyggnad och 

dialog. 

Region Kalmar län och 

kommuner. 

Öka tillgängligheten i 

kollektivtrafiken för personer 

med funktionsnedsättningar. 

(Se vidare bilaga 2) 

Förbättra den fysiska 

utformningen av länets 

hållplatser och anslutningarna 

till dessa med gång-/cykelväg. 

Trafikverket, kommuner och 

Region Kalmar län. 
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Kapitel 7 - Riktlinjer för kollektivtrafikens upplägg och utförande 
Kollektivtrafik kan beskrivas på många olika sätt. I det nedanstående redovisas hur trafiken är 

upplagd och hur den utförs. 

Fordonsslag och trafiktyp 

Tåg 

Spårbunden kollektivtrafik. Knyter samman tillväxtmotorer/regional kärna och mellanliggande orter i 

och utanför länet. 

Buss och bil 

Anropsstyrd trafik  

Närtrafik 

Trafik som kör enbart på beställning (anrop) och då kan trafikera en 

linje, ett geografiskt område eller en kombination av dessa båda. 

Stannar vid förutbestämda målpunkter i fastställda målorter. 

Resan beställs minst en timma (tätort) eller två timmar (landsbygd) före 

avfärd.  

Särskilda persontransporter 

Anropsstyrd trafik som sker med stöd av bestämmelserna om sjukresor, 

färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Inriktningen är att fler personer 

med rätt till särskild persontransport i ökande utsträckning ska kunna 

genomföra sina resor i den allmänna kollektivtrafiken, t.ex. med stöd av 

ledsagare.  

Linjetrafik 

Busstrafik som körs längs en bestämd linje enligt en fastställd tidtabell. 

Regiontrafik (se sid 13) 

Den starka trafiken ska vara snabb och går huvudsakligen i de 

storregionala stråken. Trafiken binder samman länets 

kommunhuvudorter med varandra och kopplingar finns till 

tillväxtmotorer och andra orter utanför länets gränser. Direktbussar helt 

utan avvikelse från stråket finns på vissa sträckor. 

Den medelstarka trafiken går i de storregionala stråken eller ansluter 

till dessa. Kopplingar finns som regel till den starka trafiken. 

Den svaga trafiken trafikerar landsbygden och går utanför de 

storregionala stråken. Trafiken är linjelagd och grundar sig på behovet 

av skolresor som utgör nästan hela resandeunderlaget. Trafik morgon 

och eftermiddag, eventuellt kombinerat med en tur mitt på dagen.  

Skolskjuts 

Skolskjuts som Kalmar länstrafik planerar och utför på uppdrag av 

kommunerna. Skolskjuts kan vara öppen för allmänheten eller sluten. 

Stadstrafik 

Trafik i städer som med hög turtäthet knyter samman viktiga 

målpunkter. 
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Båt 

Anropsstyrd trafik med båt eller annan vattenfarkost som bedrivs året runt i skärgårdsområden i 

Oskarshamns och Västerviks kommuner för att i första hand ge boende i skärgården tillgång till 

samhällsservice på fastlandet. Samordnas med andra samhällstjänster. 

Olika stark trafik 
Resandeunderlaget påverkar turtätheten liksom utbudet av kvälls- och helgtrafik och därmed 

trafikens användbarhet för olika ändamål. Där resandeunderlaget är starkt finns förutsättningar för 

stark trafik. Där resandeunderlaget är svagt är också trafiken svagare. Tillgång till stark och 

medelstark trafik medger som regel möjlighet till pendling till arbete och studier. I områden med ett 

svagt resandeunderlag finns yttäckande närtrafik med syfte att ge tillgång till grundläggande 

samhällsservice. I tabell 1 visas vad som kännetecknar olika stark busstrafik. Länets tågtrafik är stark 

trafik. 

Tabell 1. Tabellen visar vad som kännetecknar stark, medelstark och svag busstrafik. 

  Månd-fred Turtäthet  Helg Nattrafik 

helg 

Resor/år 

Stark trafik       

 Trafik i 

storregionala 

stråk + 

stadstrafik 

05-00 Tät, taktfast, 

heldagstrafik 

Ja Förekommer >100 000  

Medelstark 

trafik 

      

 Trafik i 

storregionala 

stråk/landsbygd 

06-19 Oftast 

heldagstrafik, 

tätare 

morgon- och 

kvällstrafik.  

Delvis - 20 000-100 

000 

Svag trafik Trafik i 

landsbygd, 

främst skolresor 

06-08, 13-

16 

Morgon och 

eftermiddag. 

- - <20 000 

Närtrafik Utpekade 

områden/stråk 

Dagligen 

vardagar 

Enligt 

tidtabell/anrop 

Förekommer - <100 000 

Skärgård Utpekade 

områden/stråk 

Daglig 

transport 

ej 

garanterad 

Enligt 

tidtabell/anrop 

 

- - <5 000 

 

Trafiken anpassas efter antalet resande 

För att utnyttja den tillgängliga fordonsresursen så väl som möjligt anpassas fordonsslag och 

trafiktypen efter antalet resenärer. Trafiken kan både växlas upp och växlas ner. Vid alltför lågt 

resandeunderlag (färre än 5 påstigande resenärer per enkeltur eller 10 per dubbeltur på en busslinje 
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under ett års tid) görs en bedömning om trafiken ska fortsätta som linjetrafik eller läggas om till 

närtrafik. Vid ett varaktigt högt nyttjande av närtrafiken kan denna läggas om till linjelagd busstrafik. 

Närtrafiken, som är anropsstyrd, erbjuds i områden där resandeunderlaget är för svagt för linjelagd 

trafik. Närtrafik bygger på ett merutnyttjade av de fordon och de avtal som finns tillgängliga för den 

övriga, planerade trafiken. Det innebär att det finns ett tak för hur mycket närtrafik som kan 

produceras innan helt nya fordon behöver anskaffas. Närtrafiken är inte anpassad för arbets- och 

studiependling.  

Figur 16 nedan visar hur resandet i kollektivtrafiken fördelar sig över dygnet. Närtrafiken bedrivs 

före, mellan och efter dagens ”restoppar”. Diagrammet visar resor under veckans alla dagar. Under 

helgerna är resorna färre och saknar topp på morgonen. 

 

Figur 16. Figuren visar hur antalet 

resor i kollektivtrafiken fördelar sig 

över dygnet. Fordonsresursen 

dimensioneras efter behovet vid 

”restopparna”. Dessa fordon 

merutnyttjas sedan för närtrafik, 

studieresor för skolbarn etc. 

 

 

Närtrafiken, som geografisk täcker hela länet, utformas i dialog med kommunerna med avseende på 

sträckning och målpunkter. Grundutbudet är likartat över hela länet. 

Den svaga trafiken har under lovdagar i många fall få resenärer. Här är en inriktning att under längre 

lovperioder överföra den fasta linjetrafiken till anropsstyrda linjer.  

Skärgårdstrafiken i Västerviks och Oskarshamns kommuner ska i första hand ge boende i skärgården 

tillgång till samhällsservice på fastlandet. Skärgårdstrafiken drivs året runt och är öppen för alla. 

Folkbokförda på öarna har dock förtur när det råder större efterfrågan än vad farkosten har 

kapacitet. Utbudet och omfattningen av trafiken kan variera över tid. Kollektivtrafiken i skärgården 

samordnas med andra transporter och tjänster. 

Kommunerna kan köpa till olika slags trafik om så önskas. 

Länsöverskridande trafik 
Kalmar länstrafik bedriver länsöverskridande tågtrafik till angränsande län med Kustpilen, Krösatågen 

och Öresundstågen. Krösatågen och Öresundstågen ingår båda i samverkansavtal som berör flera län 

och regleras i olika typer av överenskommelser och avtal mellan berörda regioner. Kustpilentågen 

drivs av Kalmar länstrafik och regleras i ett samarbetsavtal med Region Östergötlands län. 

Länsöverskridande busstrafik finns till samtliga angränsande län. Även denna trafik regleras i avtal 

mellan regionerna och där berörda regioner i olika trafikupplägg kan trafikera varandras län. I Kalmar 

län är en utveckling av den länsöverskridande busstrafiken längs E22:an (Norrköping-Karlskrona) 

prioriterad där ett arbete pågår för att utveckla ett BRT-koncept. I ett nästa steg kan BRT bli aktuellt 

för länsöverskridande busstrafik på Rv 40 (Västervik-Jönköping).  

197



 

34 
Förslag, version 2 – Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län, 2021-2029 

Hållplatser, viktiga bytespunkter och resecentrum 
I Kalmar län finns cirka 2000 hållplatser (4000 hållplatslägen), ett drygt femtiotal utpekade viktiga 

bytespunkter och ett mindre antal stationer/resecentrum. Ett resecentrum ska normalt sett ha 

tillgång till både tåg- och busstrafik, ha viss service, och utgöra ett nav för det kollektiva resandet.  

Kalmar länstrafik har i dialog med kommuner och Trafikverket tagit fram en ny hållplatsklassificering 

med tydliga målbilder för länets hållplatser. Klassificeringen grundar sig på antalet påstigande 

resenärer och hållplatsens funktion i transportsystemet. I den digitala hållplatshandboken34 beskrivs 

målbilderna tydligare. 

Målbilderna i hållplatshandboken beaktar reglerna i Kollektivtrafiklagen samt Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. 

  

                                                           
34 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  
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Kapitel 8 - Öppet marknadstillträde och allmän trafikplikt 

 

Öppet marknadstillträde 
Kollektivtrafiklagstiftningen innebär att den svenska marknaden för regional kollektivtrafik sedan år 
2012 är öppen för kommersiella aktörer. Trafikföretag får med stöd av kollektivtrafiklagen fritt 
etablera kommersiell kollektivtrafik inom olika marknadssegment.  
 
Region Kalmar län ställer sig positiv till ett ökat inslag av kommersiell kollektivtrafik i länet. Med 
hittillsvarande erfarenhet gör Region Kalmar län bedömningen att fjärrtrafik med tåg och buss till de 
tre storstadsregionerna, länsöverskridande busstrafik samt busstrafik till och från flygplatser inom 
och utanför länets gränser är de kommersiella kollektivtrafiktyper som har bäst förutsättningar att 
utvecklas och ge ett ökat trafikutbud.  
 
Olika typer av samverkan mellan samhällsstödd och kommersiell kollektivtrafiken kan bidra till att 
initiera och stärka utbudet av länsöverskridande trafik ytterligare. Samverkan kring biljetter och 
information är också möjligt men ställer högre krav på kontinuitet och långsiktighet och får hanteras 
från fall till fall.  
 
I bilaga 4 redovisas den kommersiella kollektivtrafik som fanns i länet vid utgången av år 2019. 
 

Tillträde till olika typer av hållplatser 

Kollektivtrafiklagstiftningen framhåller betydelsen av att ge kommersiella kollektivtrafikföretag 
tillträde till offentligt ägd infrastruktur som terminaler, bytespunkter och hållplatser på 
konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor för att underlätta etableringen av kommersiell 
trafik.  
 
Utvecklingen av BRT-stationer längs E22:an är ett exempel på en åtgärd som är till gagn för 
kommersiell trafik som genomkorsar länet. Region Kalmar län redogör på sin webbplats under 
rubriken ”Regional kollektivtrafikmyndighet” för de regler och riktlinjer som gäller för kommersiella 
kollektivtrafikföretag som önskar tillträde till kollektivtrafikens infrastruktur.  

 
Allmän trafikplikt 
Trafikförsörjningsprogrammet för Region Kalmar län beskriver behovet av regional kollektivtrafik i 
regionen och formulerar mål för den regionala kollektivtrafikens utveckling. I enlighet med 
kollektivtrafiklagen ska Region Kalmar län i sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet även 
besluta om allmän trafikplikt för sådan regional kollektivtrafik som samhället avser ta ansvar för och 
teckna avtal om.  
 
Ett beslut om allmän trafikplikt kan sägas säkerställa sådan kollektivtrafik som myndigheten anser 
nödvändig för regionens utveckling och som inte bedöms komma till stånd i önskvärd omfattning 
genom kommersiella aktörer. I ett beslut om allmän trafikplikt ska syftet med den planerade trafiken 
beskrivas. Trafiken ska också stå i överensstämmelse med mål och intentioner i 
trafikförsörjningsprogrammet.  
 
I god tid före det att ett trafikavtal löper ut ska ett samråd inför upphandling utföras för att pröva 
marknadens intresse för att utföra den planerade trafiken på kommersiella villkor. Om ett 
kollektivtrafikföretag visar intresse av att utföra trafiken utan samhällsstöd kan Region Kalmar län 
välja att helt eller delvis avstå från trafikplikt för just den trafiken. 
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En samlad bedömning görs av hur målen i trafikförsörjningsprogrammet kan uppfyllas innan ett 
ställningstagande görs kring att avstå trafikplikt till förmån för kommersiell trafik. Långsiktigheten 
och stabiliteten i det kommersiella alternativet samt resenärens kostnad för att nyttja trafiken är av 
stor vikt. Andra aspekter som vägs in är påverkan på resandeutveckling, kundnöjdhet, miljöpåverkan 
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Den inomregionala kollektivtrafiken som binder samman länets kommunhuvudorter, stadstrafiken 
och viss länsöverskridande trafik bör säkras långsiktigt genom trafikplikt.   
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Kapitel 9 - Ekonomisk beskrivning 
 

Den av landstinget (numera regionen) beslutade budgeten för kollektivtrafiken uppgick till 551 

miljoner kronor årligen under perioden 2017 – 201935. Beloppet är angivet utan hänsyn till eventuell 

indexjustering.  

För den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken utgör trafikkostnaderna 90 % av den totala 

kostnaden. Resterande 10 % är verksamhetsrelaterade kostnader. För den särskilda kollektivtrafiken 

är proportionerna annorlunda med högre verksamhetsrelaterade kostnader för bl.a. handläggning 

och beställningscentral. 

I det nedanstående ges en översiktlig ekonomiska beskrivning av kostnader och kostnadspåverkande 

faktorer för några av de uppställda målen i trafikförsörjningsprogrammet.  

Resande 

Antalet resande i kollektivtrafiken har under perioden 2012 till 2018 ökat med i snitt 6,4 % per år. En 

tydlig topp nåddes 2015 i samband med asylresorna, se figur 6. År 2019 var resandeökningen 3,5 %. 

Målet är en fortsatt resandeökning på 3,5 %, se figur 17. Det genomsnittliga totala underskottet per 

resa i den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken har under de senaste åren varit 83,5 kr. I och 

med trafikavtalet 2020 ökar denna kostnad.  

 

Figur 17. Den gula linjen visar resandeutvecklingen i den allmänna, samhällsstödda kollektivtrafiken 

mellan år 2015-2018. År 2019 var resandeutvecklingen 3,5 % och denna ökningstakt utgör också 

målet för den kommande programperioden, röd linje. Detta ger 15 miljoner resor år 2029.  

                                                           
35 För ett friskare, tryggare och rikare liv. Landstingsplan 2017-2019. Antagen av landstingsfullmäktige 2016-11-

24, § 168. 
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Olika resor kostar olika mycket och därför har trafikens sammansättning stor inverkan på det antal 

resor som kan utföras till en given summa. I tabell 2 nedan visas kostnaden för olika typer av resor 

under år 2018, mätt som underskott per resa. Verksamhetsrelaterade kostnader ingår. Förändringar i 

demografi, graden av urbanisering och drivmedelskostnader är exempel på faktorer som påverkar 

behovet av resor framöver och kostnaderna för dessa.  

Tabell 1. Kostnad för olika typer av resor i Kalmar länstrafik under år 2018. 

Trafiktyp Intäkter 

(Mkr/år) 

Utgifter 

(Mkr/år) 

Under-

skott 

(Mkr/år) 

Självfinans-

ieringsgrad   

(%) 

Resor 

(miljon-

er/år) 

Under-

skott per 

resa 

(kr) 

Tågtrafik 147,5 303,3 155,8 49 1,9 82 

Stark trafik36, 37 131,2 317,1 185,9 41 5,4 34 

Medelstark trafik  18,1 75,3 57,2 24 0,9 65 

Svag trafik38 14,8 69,0 54,2 22 0,9 60 

Närtrafik 0,8 18,5 17,6 3 0,1 178 

Skärgårdstrafik39 3,0 3,1 0,1 88 0,0 24 

Särskilda person-

transporter40 

24,0 147,5 123,5 16 

 

0,5 356 

 

Förhållandet mellan allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter 

Kalmar länstrafik har en gemensam budget för allmän kollektivtrafik och särskilda persontransporter. 

De särskilda persontransporterna som regionen bekostar (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) 

erhålls efter myndighetsbeslut och ska möta de behov som lagstiftaren ställer. Den allmänna 

kollektivtrafiken utbud och omfattning beslutas fritt av regionen.  

Region Kalmar län har en ökande och åldrande befolkning där färre personer i arbetsför ålder ska 

bekosta välfärden för fler, se figur 18. Behovet av särskilda persontransporter är störst i 

åldersgruppen 80 år och äldre. Kostnadsökningen sker succesivt och bedöms öka med några miljoner 

varje år fram till 2029 om resor tilldelas på samma sätt som idag. Regionens satsning på ”Nära vård” 

kan bidra till att dämpa kostnadsökningen. 

 

                                                           
36 Busslinje 23+25, 35, 101, 105, 121, 131, 155+310, 160+161, 325, 500  
37 Stadstrafik: linje 401-411 (Kalmar), 1, 2, 5 (Västervik), 701 (Oskarshamn) 
38 I tabellen redovisas enbart svag trafik som inte finansieras via kommunalt tillköp av skolresor. Majoriteten av 
resenärer i denna trafik är skolelever. Utan detta kundunderlag skulle den svaga trafiken inte vara möjlig att 
bedriva i samma utsträckning och till samma kostnad.  
39 Skärgårdstrafiken genomförs på uppdrag av Västerviks och Oskarshamns kommuner. Trafiken är inte 
skatteväxlad. Uppgifterna i tabellen visar endast de kostnader/intäkter som inte täcks av avtalen med 
kommunerna. Siffrorna beskriver därför inte det faktiska priset för skärgårdstrafiken. 
40 färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor.  
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Figur 18. Figuren visar den prognostiserade 

procentuella förändringen av antalet personer i 

olika åldersgrupper i Kalmar län fram till år 2040. 

Andelen äldre (80+) ökar i hela länet, minst i 

Kalmar kommun och mest i Borgholms kommun. 

(Källa: RUF) 

Marknadsandel 

En målsättning är att den allmänna kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i länet ska 

öka till 15 % år 2029. Eftersom länets befolkning under samma period förväntas öka med närmare 

14 000 invånare innebär även en oförändrad marknadsandel att antalet resor i kollektivtrafiken ökar 

samtidigt som bilresorna ökar ännu mer.  

I Kalmar stad förväntas trängseleffekterna i gaturummet bli ett tilltagande problem då såväl antalet 

arbetsplatser som befolkningen ökar kraftigt. Förutsatt att kollektivtrafikens framkomlighet i staden 

säkras kan kollektivtrafikens attraktionskraft då komma att öka. Ett ökat kollektivt resande kan 

minska både trängsel, buller och utsläpp men ökar också kollektivtrafikens kostnader. 

Kollektivtrafik är fortsatt viktigt i de storregionala stråken för att knyta samman länet och underlätta 

arbets- och studiependling. Närtrafiken är allra viktigast för äldre personer och deras tillgång till 

samhällsservice. 

Kundnöjdhet 

Kundnöjdheten varierar mellan olika resenärsgrupper och vilken fråga som besvaras. Kundnöjdheten 

kopplar till en rad områden som trafikutbud, punktlighet, restid, komfort, störningshantering, biljett- 

och betalsystem, tillgänglighetsanpassning, pris, information och bemötande. För att nå en ännu 

högre kundnöjdhet behövs insatser inom samtliga de ovanstående områdena vilket är förknippat 

med stora kostnader. 

Skydd av miljö 

Omställningen till en fossilbränslefri kollektivtrafik på väg har hittills kunnat ske till en begränsad 

ekonomisk merkostnad. Om Sveriges undantag från EU:s statsstödsregler upphör väntar 

merkostnader enbart för HVO i vägtrafiken att bli betydande. För regionen återstår att göra en 

omställning av den oelektrifierade tågdriften på Stångådals- och Tjustbanan. Detta kräver 

omfattande infrastrukturinvesteringar. De nya tåg som köps in för denna trafik är utrustade med 

dubbla driftsätt vilket tillåter en övergång till elektrisk drift och ett merutnyttjande av tågen i andra 

delar av tågsystemet. 
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Tillgänglighet 

Utvecklingen av den fysiska tillgängligheten till och på hållplatser och stationsområden ansvarar 

väghållaren för. Genom tydliga målbilder för hållplatsutveckling och en god dialog med väghållarna, 

Trafikverket och kommunerna, arbetar Kalmar länstrafik aktivt för att förbättra tillgängligheten.  

Förbättringar av den fysiska tillgängligheten är förknippad med stora infrastrukturinvesteringar och 

behöver därför bedrivas med tydlighet över lång tid. Kalmar länstrafik arbetar också med andra 

faktorer som påverkar tillgängligheten t.ex. information och störningshantering. 

Nåbarhet (geografisk tillgänglighet) 

Målen för nåbarhet inkluderar såväl turtäthetsmål som restidsmål. I dagsläget nås inte de uppställda 

nåbarhetsmålen med avseende på turtäthet till fullo. För att fullt ut nå turtäthetsmålen i områden 

med ett svagt resandeunderlag behöver ytterligare medel tillskjutas. För att nå restidmålen behövs 

stora infrastrukturinvesteringar. 

Ekonomi 

En självfinansieringsgrad av den allmänna kollektivtrafiken på 40-60 %41 är en vanligt förekommande 

i Sverige och i andra liknande länder. Region Kalmar läns mål på 50 % självfinansieringsgrad avviker 

därför inte. För den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor) är 

självfinansieringsgraden väsentligt lägre.  

Grunderna för prissättningen av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst 

Enligt kollektivtrafiklagen ska grunderna för prissättningen av färdtjänst och riksfärdtjänst redovisas i 

det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Egenavgiften för en färdtjänstresa är densamma som för 

allmän kollektivtrafik. Avgiften följer dagens zontaxa vilken beslutas av Region Kalmar län.  

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Avgiften 

sätts enligt bestämmelserna i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 

Storleken ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter 

vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala 

Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och 

Studentkortet betalar endast 70 procent av egenavgiften. 

 

 

 

  

                                                           
41 Trafikanalys 2016. Lokal och regional kollektivtrafik 2015. Statistik 2016:26. 
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Kapitel 10 - Samråd och dialog 
Arbetet med att aktualisera Region Kalmar läns trafikförsörjningsprogram inleddes våren 2019 med 

en uppföljning av målen i det gällande trafikförsörjningsprogrammet. Fem mindre 

fördjupningsrapporter togs fram under vår-sommar 2019 som underlag för det kommande arbetet. 

Resultatet av måluppföljningen tillsammans med fördjupningsrapporterna tillgängliggjordes för 

länets kommuner, Trafikverket, länsstyrelsen, angränsande regioner och andra berörda på Region 

Kalmar läns Samarbetsportal (webbplats). 

Under hösten 2019 genomfördes dialogmöten i länets samtliga kommuner där trafikeringen i 

respektive kommun diskuterades bl.a. utifrån redovisat material på Samarbetsportalen. Region 

Kalmar län har fört en fortlöpande dialog kring aktualiseringen av trafikförsörjningsprogrammet i 

regionens trafik- och infrastrukturråd, funktionshinderråd och pensionärsråd. Möten har hållits även 

med allmänhet, trafikföretag och andra målgrupper. 

Dialog har också förts med tjänstepersoner och politik i angränsande regioner. Förslaget till 

trafikförsörjningsprogram remissbehandlades från maj – oktober 2020. Samrådsredogörelsen samt 

förteckning över samrådsparter kan beställas från den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar 

län. 
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Kapitel 11 - Begrepp och definitioner 
(Med trafik avses i den här ordlistan kollektivtrafik) 

Begrepp 

Allmän kollektivtrafik 

Äldre benämning på trafik som tillhandahålls allmänheten. Idag är Kollektivtrafik den korrekta 
termen, men begreppet allmän kollektivtrafik lever kvar. 

Allmän trafik 

Avtalsreglerad trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom att teckna 
avtal med trafikföretag eller utföra i egen regi och som står till allmänhetens förfogande med 
gällande färdbevis. 

Allmän trafikplikt 

Krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för 
kollektivtrafik av allmänt intresse. Trafiken är sådan att ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något 
intresse av att bedriva den kommersiellt utan att få viss ersättning, eller åtminstone inte i samma 
omfattning eller på samma villkor. 

Anropsstyrd trafik 

Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop (beställning) till 
beställningscentral. 

Avtalsreglerad trafik 

Trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar ansvar för genom avtal med ett eller flera 
trafikföretag. För all avtalad trafik ska beslut om allmän trafikplikt dessförinnan ha fattats av den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. Avtalsreglerad trafik kan vara både lönsam och olönsam. 

Bytespunkt 

Plats där resenären kan byta mellan olika linjer eller trafikslag. Jfr. viktig bytespunkt. 

Färdtjänst 

Särskilt ordnade transporter för personer med funktionshinder som erhålls efter myndighetsbeslut. 
Färdtjänst omfattar resor i den kommun där man är folkbokförd men även resor som sträcker sig 40 
kilometer från kommungränsen och in i en annan kommun. 

Kollektivtrafik 

Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och 
utan diskriminering. 

Kollektivtrafikbarometern 

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och 
utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.  
Kollektivtrafikföretag  

Offentligt eller privat företag, eller företagsgrupp, som bedriver kollektivtrafik. 

Kommersiell trafik 

Trafik som inte regleras genom avtal med offentliga organisationer. Kommersiell trafik bedrivs av ett 
trafikföretag på rent marknadsmässiga grunder och finansieras helt genom biljettintäkter. 

Närtrafik 
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Anropsstyrd trafik som kompletterar eller ersätter linjelagd trafik inom vissa geografiska områden. 
Närtrafiken är i Region Kalmar län öppen för alla. 

Regional kollektivtrafikmyndighet 

I Kalmar län är Region Kalmar län regional kollektivtrafikmyndighet, i enlighet med 2 kapitlet, 2 § 
kollektivtrafiklagen (2010:1065).  

Regional trafik 

Trafik som äger rum inom ett län eller om den sträcker sig över flera län, med avseende på 
trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat 
vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Restidshastighet 

Avser restid med kollektivtrafik i förhållande till den totala längden för en angiven sträcka och 
används för att jämföra tillgängligheten mellan olika orter.  

Självfinansieringsgrad 

Den del av den totala kostnaden för trafiken som täcks av biljettintäkter. Synonymt begrepp till 
kostnadstäckning. 

Skärgårdstrafik 

Kollektivtrafik på vatten som följer av definitionerna av kollektivtrafik i EU:s förordning nr 1370/2007. 

Stråktrafik 

Trafik som körs med hög turtäthet och taktfast tidtabell (samma minuttal varje timme). Binder 
samman större orter (kommunhuvudorter). 

Särskilda persontransporter 

Trafik som tillhandahålls en särskild personkrets efter myndighetsbeslut, t.ex. färdtjänst, skolskjuts 
och sjukresor. 

Viktig bytespunkt 

Begreppet använd i Kalmar länstrafiks hållplatsklassificering. En viktig bytespunkt i 
hållplatsklassificeringen är en utpekad hållplats i ett storregionalt kollektivtrafikstråk som servar ett 
omland, by eller samhälle. Till bytespunkten ska man kunna ta sig med cykel eller bil och parkera sitt 
fordon för att därifrån resa vidare med buss eller tåg.  

 

Definitioner av regionala kärnor och tillväxtmotorer  
Enligt Ramböll. Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. 2015-06-29 

Regional kärna  

För att en ort ska räknas som regional kärna i Skåne krävs att orten har minst 14 000 invånare, att 
orten har ett positivt pendlingsnetto samt att kommunen har en branschbredd med över 200 
branscher.  
 
Vid beräkning av regionala kärnor för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har Ramböll utgått från 
befolkningsmängden i varje läns centralorter. Med centralort avser vi centralorten i respektive 
kommun. 12 av 33 centralorter i Skåne har en befolkning som överstiger 14 000, vilket motsvarar 36 
procent av samtliga centralorter. För övriga län har det bedömts vara rimligt att peka ut en lika stor 
andel av centralorterna som regionala kärnor, då befolkningsmängder och funktioner är annorlunda. 
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I Kalmar län finns 12 centralorter, varav de 4 största (36 procent av 12) bedöms vara möjliga som 
regionala kärnor. De har samtliga över 12 000 invånare, men bara två av dem – Kalmar och 
Oskarshamn – har ett positivt pendlingsnetto. Enligt Skånes modell skulle de övriga – Nybro och 
Västervik - automatiskt räknas bort som regionala kärnor. Med hänsyn till länets specifika 
förutsättningar kan det dock finnas skäl att bortse från pendlingsnettot.  
Kalmar kommun är den största kärnan i Kalmar län och geografiskt ligger Nybro mycket nära Kalmar, 
med bil tar det ca 20 minuter att köra. Det är inte rimligt att anta dessa två kommuner som varsin 
kärna. Nybro bör därför inte räknas som en egen regional kärna.  
 
Västervik å andra sidan har ingen geografisk närhet till någon annan given kärna. Kommunen har den 
näst största befolkningen i länet och kan antas vara av betydelse för den nordliga delen av Kalmar 
län, inte minst som central punkt för omliggande landsbygd. Trots negativt pendlingsnetto görs 
bedömningen att Västervik är en kärna för sitt omland och att orten därför bör tas med som regional 
kärna för Kalmar län.  
 
Det innebär sammanfattningsvis att Kalmar, Oskarshamn och Västervik bedöms fungera som 
regionala kärnor medan Nybro i det här fallet räknas som en avläggare till Kalmar.  
 
Tillväxtmotor  

Tillväxtmotorer definieras som de regionala kärnor som har en starkare befolknings- och 
sysselsättningstillväxt än genomsnittet i regionen, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt för 
omlandet.  
 
Vid beräkning av tillväxtmotorer utgick Ramböll från kommunernas tillväxt mellan 2003 och 2013. 
Den genomsnittliga tillväxten av befolkning respektive sysselsättning i sydregionen 2003-2013 
uppgick till 3 respektive 6 procent. I Kalmar län är det bara Kalmar som haft högre befolkning- och 
sysselsättningstillväxt än det nämnda genomsnittet för södra Sverige och dessutom ligger över snittet 
för det egna länet. Följaktligen är Kalmar den enda tillväxtmotorn i länet.  
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Bilaga 1  Positionspapper för kollektivtrafik 2019 
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Bilaga 2  Åtgärder för ökad tillgänglighet 
 

En funktionsnedsättning betyder att en person har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt, eller en kombination av dessa. Funktionsnedsättningen kan vara av olika grad, tillfällig 

eller permanent och påverka livet olika mycket.  

Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till sin omgivning. En strävan är att anpassa kollektivtrafiken så att en funktionsnedsättning inte ska 

behöva utgöra ett hinder för att resa i kollektivtrafiken. 

Samtliga fordon, både bussar och tåg, i den samhällsstödda kollektivtrafiken är utrustade med 

låggolv/lågentré alternativt ramp/lift, rullstolsplats samt audiovisuellt utrop.  

I Kalmar län finns närmare 2 000 hållplatser (4 000 hållplatslägen). Under 2018 har samtliga 

hållplatser inventerats och klassificerats utifrån ett system som tar hänsyn till antalet påstigande och 

hållplatsens funktion i trafiksystemet.  

I Hållplatshandbokens målbilder42 för olika typer av 
hållplatser tydliggörs vad som bör förknippas med en 
fysiskt fullt tillgänglig hållplats. Där ingår kriterier som 
plattformens höjd och bredd, vit kantlinje och ledstråk 
samt fungerande anslutning till och från hållplatsen.  
 
Genom en nära samverkan med Trafikverket och 
kommunerna arbetar Kalmar länstrafik för en tydlig och 
samordnad utveckling av hållplatsinfrastrukturen. 
Inriktningen är att prioritera hållplatser med fler än 20 
påstigande, viktiga bytespunkter samt alla hållplatser i 
stadstrafikens busslinjer där åtgärderna får störst verkan 
och där flest personer med funktionsnedsättningar kan 
förväntas röra sig på egen hand.  

Denna inriktning står i överensstämmelse med 
inriktningen i det nationella arbetet med ett prioriterat 
nät för personer med funktionsnedsättning. 

I Kollektivtrafiklagen (2010:1065) listar 
man i 2 kap 10§ vad ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram ska innehålla. 
Två av punkterna lyder: 

- 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 

Det bör noteras att begreppen 
”bytespunkt” och ”fullt tillgänglig” saknar 
en enhetlig definition. 

Det är emellertid inte möjligt för Kalmar länstrafik att ställa upp tidsbestämda mål och åtgärder för 
anpassningen av den fysiska tillgängligheten vid länets hållplatser då det ekonomiska ansvaret ligger 
hos väghållarna. Figur 1 visar att det i länet finns ett stort antal hållplatser med få påstigande. 

                                                           
42 https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/kollektivtrafik/hallplatshandboken/  
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Figur 1. I Kalmar län finns närmare 2000 
hållplatser eller 4000 hållplatslägen. 
Diagrammet visar hur dessa fördelar sig 
mellan olika hållplatsklasser. Fler än 100 
påstigande, 20-99 påstigande, 1-19 
påstigande fördelade på tätort och övriga 
regionen. För hållplatser med färre än 1 
påstigande finns ingen målbild. Där görs 
ställningstaganden kring utveckling eller 
avveckling av hållplatsen från fall till fall.  

 

Kalmar länstrafik har också pekat ut ett drygt femtiotal ”viktiga bytespunkter” i länet, se nedan. En 
viktig bytespunkt är i detta sammanhang en utpekad hållplats i ett storregionalt kollektivtrafikstråk 
som servar ett omland, by eller samhälle. Till bytespunkten ska man kunna ta sig med cykel eller bil 
och parkera sitt fordon för att därifrån resa vidare med buss eller tåg. Som viktiga bytespunkter 
räknas också regionens samtliga kommuncentrum. 

Utpekade viktiga bytespunkter i storregionala stråk i Kalmar län 
Norrköping-Karlskrona (E22) 

• Björnsholm 

• Gamleby E22* 

• Västervik E22* 

• Verkebäcksbron 

• Blankaholm vsk 

• Mörtfors vsk 

• Misterhult vsk 

• Fårbo E22 

• Oskarshamn E22* 

• Påskallavik E22 

• Emsfors E22 

• Mönsterås E22* 

• Ålem E22 

• Kåremo E22 

• Rockneby E22 

• Kalmar Norra E22* 

• Hossmo E22 

• Söderåkra kyrka 

• Torsås E22* 

• Loverslund 

• Igelösa 

• Halltorp E22 

• Torsås Torg 

• Bergkvara busstation 
Borgholm-Kalmar 

• Borgholms busstation 

• Rälla 

• Glömminge 

• Algutsrum väg 136 
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Mörbylånga - Kalmar 

• Mörbylånga busstation 

• Vickleby vsk 

• Ölands Köpstad 
Västervik - Jönköping 

• Västervik Resecentrum 

• Verkebäcksbron 

• Ankarsrum väg 40 

• Frödinge vsk 

• Vimmerby Resecentrum 
(Västervik)-Vimmerby- Växjö 

• Storebro 

• Hultsfred Resecentrum 

• Målilla terminalen 

• Nya torget 
Oskarshamn-Jönköping 

• Oskarshamn Centrum 

• Glahytt 

• Målilla terminalen 
(Oskarshamn)-Glahytt-Växjö 

• Berga Station 

• Högsby Resecentrum 

• Fagerhult vsk 
Kalmar-Växjö/Alvesta  

• Kalmar Central 

• Nybro Station 

• Emmaboda Station 

Västervik-Linköping 

• Västervik Resecentrum 

• Gamleby Station 
Kalmar-Linköping  

• Kalmar Central 

• Blomstermåla Station 

• Högsby Resecentrum 

• Berga Station 

• Hultsfred Resecentrum 

• Vimmerby Resecentrum 
Mönsterås Busstation 

* Framtida viktiga bytespunkter (BRT-station). 
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Bilaga 3 Åtgärder för att skydda miljön 
 

Såväl nationella som regionala miljömål inkluderar förutom reducerade utsläpp till luften också 

målsättningar om en lägre energiförbrukning. I förordning om rena vägfordon43 som nyligen 

beslutades av EU finns bindande mål för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon vid offentlig 

upphandling i alla EU-länder44. Medlemsländerna har nu två år på sig att lagstifta i enlighet med 

direktivet. För svensk del och för kollektivtrafiken innebär det för perioden 2025-2030 att 65 % av 

stadsbussarna i upphandlad kollektivtrafik ska utföras med bussar som drivs med el, biogas eller 

biodiesel. Hälften av denna andel ska utgöras av elbussar.  

 

Drygt hälften av Kalmar länstrafiks drivmedel för vägfordon utgörs av biogas. HVO är det näst 

vanligaste drivmedlet. En liten andel av trafiken drivs på RME en form av FAME, vilket är ett 

samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara. 

Beroendet av HVO bör i samband med nästa upphandling ersättas av drivmedel och driftsätt med 

bättre klimat- och miljövärden. HVO har en god koldioxidreducerande effekt jämfört med diesel men 

utsläppen av de hälsofarliga kväveoxiderna och partiklarna är på samma nivå som för diesel. 

Dessutom ifrågasätts miljövärdet hos PFAD45, en vanlig ingrediens i HVO. 

 

För Kalmar län finns starka skäl att fortsätta att öka användningen av biogas i den regionala trafiken 

då länet i dagsläget har en utbyggd tankinfrastruktur för biogas och gott om substrat för 

biogasproduktion (gödsel). I länet finns idag 4 produktionsanläggningar för biogas och ytterligare två 

är planerade. Genom att tillvarata gödseln och använda den till biogas minskar utsläppen av 

klimatpåverkande gaser från både djurhållning och trafik. Dessutom minskar näringsläckaget från 

gödsel till Östersjön. 

 

Ett viktigt skäl till att elektrifiera trafik är att energiförbrukningen minskar kraftigt. Drygt 80 procent 

av den tillförda energin i en elmotor går ut på drivaxeln, medan motsvarande siffra för en 

dieselmotor är drygt 40 procent under fördelaktig belastning. En bensinmotor har ännu lägre 

verkningsgrad, cirka 30 procent46. Moderna biogasmotorer har en verkningsgrad i nivå med 

förbränningsmotorerna.  

 

I stadsmiljö där omloppen är kortare och där det finns behov av att beakta även ljudmiljön är eldrift 

en lämplig inriktning. Detta ligger också i linje med EU:s förordning om rena vägfordon. I stadstrafik 

är också skillnaden i energiförbrukning som störst mellan biogasdrift och eldrift. Biogasfordon i 

stadstrafik använder nästan fyra gånger så mycket energi som ett elfordon. En övergång till elfordon i 

stadstrafiken kräver en utbyggnad av laddinfrastruktur. 

Andra miljöåtgärder 

Kalmar länstrafik arbetar också med en rad andra miljöåtgärder i kollektivtrafiken. Dessa regleras i 

miljökrav vid upphandling och bygger på det branschgemensamma miljöprogrammet som tagits fram 

                                                           
43 Clean Vehicle Directive, antaget av EU:s ministerråd i juni 2019. 
44 https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2019/06/13/eu-boosts-market-for-clean-vehicles-
with-binding-procurement-targets/  
45 PFAD (palm fatty acid destillate), som från den 1 juli 2019 klassades om från restprodukt till biprodukt vid 
palmoljetillverkning. Detta påverkar såväl tillgång som pris på produkten. 
46 Trafikverket, ännu ej publicerad rapport. Fokusarbete: I Kristallkulan. En orientering i framtidens 
transportteknologier.  
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av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och som uppdateras med regelbundenhet. Där 

ingår t.ex. aspekter som däcktryck, sparsam körning, val av oljor, rengöringsmedel och andra kemiska 

produkter samt hantering och destruering av dessa. 

Miljökvalitetsmål 

Genom ett långsiktigt och medvetet miljöarbete bidrar Kalmar länstrafik till flera av Sveriges 

miljökvalitetsmål som: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i 

balans samt levande kust och skärgård. 
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Bilaga 4 Kommersiell regional kollektivtrafik i Kalmar län 2019 
 

Tabellen visar regional kollektivtrafik som bedrivs kommersiellt och berör Kalmar län. 

Trafikslag Operatör Sträcka 

Buss Silverlinjen Löttorp/Böda - Stockholm 

Buss Flixbus  Kalmar - Uppsala 

Buss Bergkvarabuss Brömsebro - Stockholm 

Buss Söne Buss (Västervikexpressen) (Oskarshamn) - Västervik - 

Stockholm 

Buss Söne Buss (Västervikexpressen) Västervik - Göteborg 

Buss Gamleby Taxi & Buss AB (anrop) Västervik norra - Gamleby 

Tåg SJ AB (Kust till kust) Kalmar - Göteborg 

Flyg Kalmar-Öland Airport (SAS/Bra) Kalmar - Stockholm 

Båt Ressel rederi AB Kalmar - Färjestaden 
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 Enligt sändlista 

 

Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029 
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 
Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029. 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Region Kalmar läns 
behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens 
utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val 
för hur målen ska kunna nås.  
Den pågående coronapandemin (covid -19) kan i ett nära perspektiv ge 
effekter på kollektivtrafiken, både beteendemässigt och ekonomiskt. De 
långsiktiga målsättningarna för trafikens utveckling ska dock inte påverkas 
av detta. 
Ni inbjuds härmed att yttra er över förslaget till regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län. Remissvaren ska ha kommit 
Region Kalmar län tillhanda senast den 9 oktober 2020. Var vänlig skicka 
yttrandet digitalt till region@regionkalmar.se Skriv ”KTN2020/12” i 
ämnesraden.  
Remissen finns att tillgå här. 
Frågor under remisstiden besvaras av yvonne.aldentun@regionkalmar.se  

Enligt uppdrag 
 
Yvonne Aldentun 
Utredare 
 

 

Bilagor 
1. Trafikförsörjningsprogram Kalmar län, 2021-2029 (remissversion) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 105  
 
Remiss angående förslag till nya föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1451 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

Sammanfattning  
Väg 26 har en viktig funktion för arbetsmarknaden i länet, och att ha en 
vägförbindelse med hög säkerhet och god framkomlighet har betydelse för 
en stor del av länet. De föreslagna föreskrifterna och hastigheterna får dock 
flera negativa konsekvenser på måluppfyllnaden av det transportpolitiska 
målet. Region Jönköpings län saknar i Trafikverkets förslag en vidare analys 
och förslag som kan stärka funktionsmålet, med anledning av de negativa 
effekter på framkomligheten som förslaget innebär. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-17 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Förslag till nya föreskrifter för hastighetsbegränsningar på väg 26, 

Jönköpings län 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Förslag till nya föreskrifter för 
hastighetsbegränsning på väg 26 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Trafikverket. 

Sammanfattning  
Väg 26 har en viktig funktion för arbetsmarknaden i länet, och att ha en 
vägförbindelse med hög säkerhet och god framkomlighet har betydelse för en stor 
del av länet. De föreslagna föreskrifterna och hastigheterna får dock flera negativa 
konsekvenser på måluppfyllnaden av det transportpolitiska målet. Region 
Jönköpings län saknar i Trafikverkets förslag en vidare analys och förslag som 
kan stärka funktionsmålet, med anledning av de negativa effekter på 
framkomligheten som förslaget innebär. 

Information i ärendet 
Remissen gäller förslag till nya föreskrifter rörande nedsättning av hastigheten på 
flera delsträckor på väg 26 genom Jönköpings län samt upphävande av tidigare 
föreskrifter om hastighetsbegränsningar på samma delsträckor på väg 26 i 
Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-17 
 Yttrande daterad 2020-09-15 
 Förslag till nya föreskrifter för hastighetsbegränsningar på väg 26, 

Jönköpings län 

Beslut skickas till 
Trafikverket 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör 

Erik Bromander 
Sektionschef 
Samhällsbyggnad och Tillgänglighet 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Trafikverket 
      
            
 

Förslag till nya föreskrifter för 
hastighetsbegränsning på väg 26 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. 

Sammanfattning 
Väg 26 har en viktig funktion för arbetsmarknaden i länet, och att ha en 
vägförbindelse med hög säkerhet och god framkomlighet har betydelse för en stor 
del av länet. De föreslagna föreskrifterna och hastigheterna får dock flera negativa 
konsekvenser på måluppfyllnaden av det transportpolitiska målet. Region 
Jönköpings län saknar i Trafikverkets förslag en vidare analys och förslag som 
kan stärka funktionsmålet, med anledning av de negativa effekter på 
framkomligheten som förslaget innebär. 

Synpunkter på förslaget 
Yttrande över delsträckor 
Delsträcka 1 
Sträckan är idag redan i stora delar reducerad i hastighet till även lägre än 
planerade 80 km/h. Då väg 26 med anslutande riks- och länsvägar är ett stort 
pendlings- och transportstråk, så kommer en ytterligare sänkning att innebära 
svårigheter för den industri och andra verksamheter som är beroende av att 
använda väg 26. 
Region Jönköpings län saknar här kompletterande förslag på hur säkerheten kan 
höjas på andra sätt på denna delsträcka. Detta skulle kunna handla om en 
omläggning i en ny sträckning förbi Skeppshults samhälle samt en bättre 
anslutning till väg 153 från Varberg vilket skulle kunna möjliggöra planskildhet, 
mötesseparering och därigenom såväl ökad säkerhet som bättre framkomlighet. 

Delsträcka 2 
Inga synpunkter för delsträckan. 

Delsträcka 3 
Region Jönköpings län anser att sträckan är ett mycket viktigt lokalt och regionalt 
stråk för både transporter och arbetspendling, och därmed även av största vikt för 
kompetensförsörjningen inom industrin och övriga verksamheter. Att standarden 
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på delsträckan hålls uppe och även höjs är av största vikt för de samhällen som 
ligger längs med eller i närheten av delsträcka 3. 
Region Jönköpings län ser därför att alternativa åtgärder för att stärka säkerheten, 
utan att sänka framkomligheten, bör utredas av Trafikverket, såsom:   
* utbyggnad till mötesseparerad väg med målet att hela sträck från länsgränsen 
mot Halland upp till anslutningen till väg 40 vid Skogsliden. 
* Att korsningar och anslutningar av både riksvägar och länsvägar siktröjs. 
* Att sträckan får viltstängsel och att särskilda planskilda faunapassager kan 
anordnas på ett flertal ställen. 

Delsträcka 4 
Inga synpunkter. 

Delsträcka 5 
Inga synpunkter. 

Delsträcka 6 
Inga synpunkter. 

Delsträcka 7 
Den här sträckan har i dagsläget nedsättning av hastigheten på delar där 
vägstandarden är lägre, som vid passagen över Tidan samt vid Slättängskrysset. I 
övrigt kännetecknas huvuddelen av vägen av långa raksträckor och öppna kurvor. 
Region Jönköpings län efterfrågar därför en tydligare beskrivning av på vilket sätt 
säkerheten ytterligare skulle stärkas genom ytterligare hastighetsnedsättningar. Då 
stråket är en viktig sträcka för transporter och arbetspendling mellan Region 
Västra Götaland med kommuner som Falköping och Skövde, och Region 
Jönköpings Län med kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping, efterfrågar 
regionen liksom ovan en analys av bedömning av de samhällsekonomiska 
förlusterna vid sänkt framkomlighet.  
Att sänka hastigheten kommer innebära risk för ökade kostnader för samhället i 
stort och för kommunerna i synnerhet som nämnts ovan. 
 

 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande nämnd för 

Kristina Athlei  
Regional utvecklingsdirektör 

Trafik, Infrastruktur och Miljö
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
26, Jönköpings län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Innehållet i denna konsekvensutredning regleras av Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 26 i Jönköpings län och befintlig föreskrift TRVTFS 2019:11 
kommer då att upphävas.

Väg 26 sträcker sig från Halmstad i Hallands län till Mora i Dalarnas län. Genom Jönköpings län går väg 26 via 
Smålandsstenar, Gislaved, Jönköping och Mullsjö. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan södra Halland och 
Stockholmsregionen via det nordgående vägstråket E4 vid Jönköping, samt förbinder Jönköpingsregionen med 
Västra Götaland och Värmland. Väg 26 är också en viktig regional länk, viktig för arbetspendling, godstransporter 
och kollektivtrafik.

På väg 26 genom Jönköpings län är väg 40 och 47 gästvägar på vissa sträckor.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder 
vägtransportsystemet.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till 
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under 2016. Efter det har vissa revideringar skett. Mer information om 
denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-
vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer vilka framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som saknar mittseparering ha hastigheten 80 km/tim 
eller lägre.

Från Hallands länsgräns förbi Gislaved och till Skogsliden, där väg 26 möter väg 40, utgörs sträckan av långa 
partier som sänks från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen. Cirka 7 mil av sträckan berörs av 
sänkningen. Även norr om Mullsjö sänks hastigheten fram till och med Västra Götalands länsgräns cirka 1,5 mil 
berörs av sänkningen. 

Trafikverket har nyligen byggt om delar av väg 26 norr om Jönköping, Månseryd – Mullsjö, till en mötesfri 
motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Närmare länsgränsen mot Västra 
Götalands finns framtida planer på en förbättring av trafiksäkerheten och höjd hastighet, dessa åtgärder planeras 
efter 2025.

För sträckan från Skogslid, väg 40, och söder ut mot Halland länsgräns finns inga inplanerade åtgärder för höjd 
hastigehet på väg 26 inom Nationell Transportplan 2018-2029. De prioriteringar som berör geografin återfinns i 
Regional Transportplan Jönköpingslän där Region Jönköping beslutat om investeringar på väg 27 Gislaved - 
Anderstorp – Värnamo och vidare mot E4.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-
konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska Unionen.

Sammanfattning
Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen. Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att 
den bidrar till ökad trafiksäkerhet på de aktuella sträckorna och i detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet är 
överordnat konsekvenserna för tillgänglighet enligt Trafikverkets bedömningar. Dessutom leder 
hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från vägtrafiken. 

Informationsinsatser och ikraftträdande
Inför föreskrifternas ikraftträdande kommuniceras med berörd allmänhet genom ett pressmeddelande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2020-12-01.

Trafikverkets bedömning är att det inte finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 
föreskrifternas ikraftträdande.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som innehåller trafikföreskrifter enligt 
förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. STFS finns i den rikstäckande 
databasen, RDT.

Datum:2020-06-10

………………………………………….

Ida Dessin

Samhällsplanerare

Bilagor
Bilaga 1, Information om bakgrund, konsekvenser, effekter mm

Övriga bilagor:

Karta Väg 26 Jönköpings län

Karta sträckor

Karta sträcka 1 – sänkning från 90 till 80 km/tim, ca 0,8 km söder om väg 153 Skeppshult

Karta sträcka 3 – sänkning från 90 till 80 km/tim

Karta sträcka 7 – sänkning från 90 till 80 km/tim

Bilaga Tillgänglighetsindex

Karta Sverigekarta Tillgänglighetsindex 

Bilaga Sampers

Karta Sverigekarta Sampers

Resultat av EVA-kalkyl i tabell

224



TRV 2020/3037 Dokumentdatum 
     2020-06-10

Sidor
3(15)

TM
AL

L 
04

13
 K

on
se

kv
en

su
tre

dn
in

g 
ha

st
ig

he
t v

 2
.0

Bilaga 1

Bakgrund till föreslagen föreskrift
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens utformning. 
Avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk för mötesolycka med svår skadeföljd och 80 km/tim är den 
maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga 
konsekvenser. Därför sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar med måttlig eller betydande trafik2 som 
saknar fysisk mittseparering.

Delsträckorna 1, och 3 i förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim vilket gör att hastigheten föreslås sänkas till 80 km/tim. Delsträcka 7 i 
förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim. 
Hastigheten föreslås därför vara 80 km/tim i avvaktan på ombyggnationen som planeras år 2025. Efter avslutad 
byggnation kommer hastigheten att höjas till 100 km/tim.

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Trafikverket kommer att under år 2020 påbörja etablering av ytterligare Trafiksäkerhetskameror (ATK) utmed 
sträckorna 1 och 3, utöver de mätplatser som finns idag, för att säkerställa en bättre hastighetsefterlevnad. 

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1
Hallands länsgräns –- 2 700 
meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

20,1 0,8 80/90 80

2

2 700 meter söder om väg 
582 trafikplats Gislaved 
södra – 1 000 meter norr 
om väg 586 Bårarydsby

9,8 100 100

3
1 000 meter norr om väg 
586 Bårarydsby – väg 40 
Skogsliden

51,6 50,1 90 80

4
väg 40 Skogsliden – 350 
meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

12,9 100 100

5

350 meter väster om väg 26, 
47 trafikplats Hedenstorp – 
väg 26, 47 trafikplats 
Hedenstorp

0,4 90 90

6
väg 26, 47 trafikplats 
Hedenstorp – väg 185, 1789 
cirkulationsplats Mullsjö

24,2 100 100

7
väg 185, 1789 
cirkulationsplats Mullsjö – 
Västra Götalands länsgräns

16,4 16 90 80

Förslaget resulterar i ökad restid för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Restiden ökar teoretiskt 
med ca 7 minuter på hela sträckan, ungefär hälften av restidsökningen sker på sträckan från väg 586 Bårarydsby 
till väg 40 Skogsliden. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

2 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025
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Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt och flödet av fordon utmed 
vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över delsträckorna för att minska 
plottrigheten3 och, om så är aktuellt, ansöka till beslutande myndighet om förändring. Sådan fördjupning sker 
separat. 

Alternativa lösningar
Eftersom det saknas finansiering för ombyggnation med mittseparering, förutom för delsträcka 7, anpassas 
hastigheten till vägens utformning. Den utformning och trafikering som sträckorna har innebär att de föreslagna 
hastighetsgränserna måste införas.

Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är en omfattande investering och det görs därför noggranna 
prioriteringar. Väg 26 är en nationell väg och det är därmed regeringen som i nationell transportplan beslutar om 
och när vägen ska prioriteras för ombyggnation. Vägen är inte finansierad i gällande nationell plan för 
transportsystemet.

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider. 
Samhällsekonomisk nytta av framförallt ökad trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och 
minskade fordonskostnader överstiger samhällsekonomiska kostnader i form av ökad restid för last- och 
personbilar.

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får köra i skyltad hastighet på berörda delsträckor och andra som vistas eller verkar i 
närheten berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som regleringen medför”.

Effekter som regleringen medför
Hastighetssänkningen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål genom att minska risken för att trafikanter dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhet och miljö är 
ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard eller 
stor miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med 40% om  en mötesolycka sker i 80 km/tim istället för 
90 km/tim. Risken att dödas minskar överlag med ungefär 15% när hastighetsgränsen sänks från 90 till 80 
km/tim. 

Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som ingår i 
TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med vägnummer upp till 
och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser om 
väghållares skyldigheter och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter. 

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens påverkan på 
restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/. Restiden på sträckan beräknas 
öka med 51 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar.  

Föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger 
bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar.

Trafikverket har låtit genomföra en utvärdering4 av hur tillgänglighet i det statliga vägnätet påverkas av ändrade 
hastighetsgränser. Resultatet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna på tillgängligheten och att det 

3 Med plottrighet menas här när hastighetsbegränsningen återkommande höjs/sänks på en begränsad sträcka
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är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till både ökad 
och minskad ekonomisk aktivitet i en region. Högre hastighetsgränser kan leda till en försämrad lokal 
arbetsmarknad och minskad handel då det blir mer effektivt att arbetspendla bort från platsen samt att färdas 
längre bort för inköp. Lägre hastighetsgränser i en region kan leda till att nya affärsmöjligheter uppstår på platsen 
då utpendling blir mindre attraktivt. Utvärderingen belyser dessutom att sänkningar av hastighetsgränser på 
lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än väginvestering för högre 
hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.

EVA5  (Effekter vid VägAnalyser) är ett kalkylverktyg som används för att beräkna och värdera effekter samt 
beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom vägtransportsystemet. Åtgärder som kan analyseras med hjälp av 
EVA är enskilda åtgärder eller kombinationer av åtgärder.

Trafikverket har för väg 26 beräknat effekter av förslaget  i EVA. Kalkylen indikerar samhällsekonomisk 
lönsamhet utifrån gällande beräkningsförutsättningar. Den samhällsekonomiska nyttan av framförallt ökad 
trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger de 
samhällsekonomiska kostnaderna i form av ökad restid för last- och personbilar. Kalkylresultaten är officiella och 
har publicerats på Samhällsekonomiskt beslutsunderlag på Trafikverkets hemsida.

Effekter av hastighetsjusteringar på enskilda sträckor beräknas via EVA-kalkyl. Hastighetsjusteringar sker 
emellertid utifrån ett systemperspektiv där vägarnas utformning avgör vilken hastighet som är möjlig. Därför 
måste effekter på enskilda sträckor betraktas inte enbart som enskilda förändringar utan också i ett större 
perspektiv. Detta görs med hjälp av analysverktygen Sampers (Trafikverket) och Tillgänglighetsindex 
(Tillväxtverket). Analyserna är att betrakta som systemanalyser och visar hur tillgängligheten förändras i olika 
delar av landet givet att alla planerade sänkningar och höjningar fram till år 2025 genomförs. Det är därför 
osäkert att från dessa två analysmetoder dra några långtgående slutsatser avseende effekter till följd av enskilda 
hastighetsförändringar, utan de bör snarare ses som ett komplement till övrig konsekvensbeskrivning för 
sträckan.

Grön markering i kartan för Tillgänglighetsindex innebär att ett område relativt sett får en förbättrad 
tillgänglighet gentemot andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 2018-
2025 sker. På motsvarande sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär marginell förändring av tillgänglighet år 2025 
jämfört med år 2018 relativt sett. Se utförligare förklaring i bilagan om Tillgänglighetsindex.

Grön färg i kartan för Sampers betyder förbättrad tillgänglighet och röd färg försämrad tillgänglighet. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär att skillnaden i tillgänglighet mellan år 2025 
jämfört med år 2018 tolkats som marginell. Se utförligare förklaring i bilagan om Sampers.

Miljö

En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde).

En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 110 till 
ungefär 98 g CO2 /km (för genomsnittlig personbil 2025). På aktuell sträcka innebär det en minskning med ca 45 
ton CO2 per år och kilometer(år 2025).

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till 
vägens utformning vilket innebär att trafiksäkerheten utmed sträckan inte uppnås.

4 Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys, Westin, L. et al, 2011, Trafikverket 2017:088
5 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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Karta Väg 26 Jönköpings län
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Karta Sträckor
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Karta Sträcka 1 – sänkning från 90 till 80 km/tim, ca 0,8 km söder om väg 153 Skeppshult
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Karta Sträcka 3 – sänkning från 90 till 80 km/tim
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Karta Sträcka 7 – sänkning från 90 till 80 km/tim
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Bilaga Tillgänglighetsindex

Tillgänglighetsindex baseras på GIS-analyser av restidsförändring för resor med bil och visar sammanvägd 
förändring av tillgängligheten i ett område relativt andra delar av landet till följd av planerade 
hastighetsjuteringar mellan åren 2018 och 2025. Detta ger en bild av hur ett områdes ”styrka” gentemot andra 
delar av landet kan antas förändras över tid.

Teoretiskt visar Tillgänglighetsindex en rangordning av varje område av landet i olika tillgänglighetsklasser utifrån 
körtid till ett samhälleligt utbud. Det samhälleliga utbudet är uttryckt som:

1. Genomsnittlig restid till närmaste akutsjukhus från varje område
2. Genomsnittlig restid till närmaste vårdcentral från varje område
3. Genomsnittlig restid till närmaste dagligvarubutik från varje område
4. Genomsnittlig restid till närmaste grundskola från varje område
5. Hur många arbetsplatser man når inom 30 minuter från varje område

Kartorna visar förändringar i denna rangordning mellan 2018 och 2025. Det samhälleliga utbudet representeras i 
dessa analyser av storleken på en ort. Underförstått förutsätts i analysen att ju större ort desto större utbud och 
därför mäts körtiden till närliggande orter indelat i olika storleksklasser.

En försämring av indexet (på kartan markerad med röd färg) innebär att ett område förlorar i tillgänglighet relativt 
andra områden. Det innebär att även om ett område antas få kortare körtider, d.v.s. en ökad tillgänglighet, kan 
den relativa tillgängligheten jämfört andra delar av landet försämras (dvs området markeras med röd färg) ifall 
andra områden får ännu kortare körtider. 

Grön markering i kartorna innebär sålunda att ett område relativt sett får en förbättrad tillgänglighet gentemot 
andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 2018-2025 sker. På motsvarande 
sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid. Svagt gul markering i kartan innebär 
oförändrad tillgänglighet år 2025 jämfört med år 2018 relativt sett. Färgerna är inte graderade

En fördjupad beskrivning av den teoretiska metodiken för tillgänglighetsindex hittas på Tillväxtanalys hemsida 
Tillgänglighet till tätorter av olika storlek.
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https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1d7fbce414d2f83fc766851d/1431337406998/WP_PM_2010_10.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2010-12-20-tillganglighet-till-tatorter-av-olika-storlekar-----modellering-genom-indexerad-tillganglighet.html
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Bilaga karta tillgänglighetsindex 
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Bilaga Sampers

Sampers beräknar generaliserad kostnad, som även kallas reseuppoffring, för varje start- och målpunkt, 
färdmedel och reseärende. Den analys som gjorts innehåller alla bilresor (dvs även yrkestrafik). Personbilstrafiken 
är uppdelad på arbetsresor (pendling), tjänsteresor och övriga resor. 

Den generaliserade kostnaden omfattar monetär kostnad och restid viktad med tidsvärde för respektive 
färdmedel och reseärende. De generaliserade kostnaderna aggregeras över målpunkter och färdmedlen till s.k. 
logsumma som även tar hänsyn till hur attraktiva olika målpunkter är för respektive reseärende och hur stor nytta 
individen har av att kunna välja mellan olika färdmedel och målpunkter. För reseärende ”arbete” ingår t ex 
antalet arbetsplatser i målpunkten i attraktiviteten. 

Vid aggregeringen ingår generaliserade kostnaden med minustecken och attraktivitet i målpunkten med 
plustecken. Därmed visar logsumman hur bra tillgängligheten är i en viss startpunkt för ett visst ärende, 
oberoende av färdmedel och målpunkt. Logsumman översätts till penningvärde och aggregeras över ärendena 
med hänsyn till hur ofta resor med olika ärenden sker. Förändringar av logsumman mellan två tillfällen tolkas så 
att en högre logsumma innebär förbättrad tillgänglighet medan en lägre logsumma på samma sätt betecknar 
försämrad tillgänglighet.

Tillgänglighetsförändringarna redovisas som förändringar i kronor per person och dag och blir genom det 
jämförbara över landet och oavsett ärende, färdsätt eller målpunkt för resan.

För den som vill fördjupa sig i metodiken hänvisas till exempelvis Jonas Eliassons skrift; ”Att mäta tillgänglighet 
med logsummor”(Transek) eller Trafikverkets rapport ”Tillgänglighet - Definition, mått och exempel” (publ. 
2018:208).
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqb25hc2VsaWFzc29ua3RofGd4OjIyMjAxZGNiNWE0NTIzYjgtt_och_exempel.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqb25hc2VsaWFzc29ua3RofGd4OjIyMjAxZGNiNWE0NTIzYjgtt_och_exempel.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/54783/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_208_%20tillganglighet_definition_matt_och_exempel.pdf
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Bilaga karta Sampers
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Resultat av EVA-kalkyl

Nedan tabell visar på att den totala samhällsnyttan värderas till 9,4 miljoner kronor/år, genom att sänka 
hastigheten minskas samhällets kostander teoretiskt med 9,4 miljoner.

 
Restid Fordons 

kostnader
Olyckor Utsläpp TotaltVäg Sträcka Förändr.

mkr % mkr % mkr % mkr % mkr %

26 Jönköpings län 90->80 11,3 3,6 -1,4 -0,5 -18,9 -7,9 -0,4 -0,9 -9,4 -1,1
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 26 i Jönköpings län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Hallands länsgräns 2 700 meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

80

2 700 meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

1 000 meter norr om väg 586 
Bårarydsby

100

1 000 meter norr om väg 586 
Bårarydsby

väg 40 Skogsliden 80

väg 40 Skogsliden 350 meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

100

350 meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

väg 26, 47 trafikplats Hedenstorp 90

väg 26, 47 trafikplats Hedenstorp väg 185, 1789 cirkulationsplats 
Mullsjö

100

väg 185, 1789 cirkulationsplats 
Mullsjö

Västra Götalands länsgräns 80

Hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen gäller även av- och påfarterna från och 
till väg 26 i trafikplatserna Gislaved södra, Gislaved norra, Risbro och Bäckebo

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2020, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2019:11) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Elin Isaksson
(Verksamhetsområde Planering)
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From:                                 noreply@trafikverket.se
Sent:                                  Fri, 12 Jun 2020 08:51:09 +0200
To:                                      Region Jönköpings län
Subject:                             Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Jönköpings län
Attachments:                   Trafikforeskrift - forslag.pdf, Konsekvensutredning till forslag om 
hastighetsforeskrift pa vag 26 Jonkopings lan.pdf

Ärendenummer

TRV 2020/3037

Datum

2020-06-12

Mottagare

Enligt sändlista

Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg 26, Jönköpings län samt upphävande av 
Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2019:11) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings 
län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.

Remissvar

Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 18 september 2020. Var vänlig ange 
Trafikverkets diarienummer TRV 2020/3037.

Klicka för att svara

Stefan Johansson

Trafikverket Region Syd

Bilagor

Förslag till föreskrifter
Konsekvensutredning

Karta
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https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/Remissvar/Default.aspx?trafikforeskriftid=e1060947-eaa6-4edb-a208-147fc44050cf&remissid=298cf2a4-9b9f-4616-836a-00d7f890b5b8&remissinstansid=58da077d-cdb2-41eb-a099-52904ec28943


https://gisportal.trafikverket.se/gisportalext/apps/webappviewer/index.html?id=8fd30acedc4c44a
1a739afa4883917f6

Sändlista

Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Handelskammaren Jönköpings län
Jönköpings kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Motormännen
Mullsjö kommun
NTF
Polisregion Öst
Regelrådet 
Region Jönköpings län
Riksförbundet Enskilda Vägar 
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag

Trafikverket

Box 543

291 25 
KRISTIANSTAD

Besöksadress: 
Björkhemsvägen 17, 
KRISTIANSTAD

Texttelefon: 010-123 50 50

Telefon: 0771 - 921 921

trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Direkt: 010-123 60 50

Epost: 
stefan.u.johansson@trafikverket.se
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Trafikverket
  

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län;

TRVTFS :

beslutade den

Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket 
trafikförordningen (1998:1276).

I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket  trafikförordningen 
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg 26 i Jönköpings län vara enligt 
följande.

Vägsträcka
mellan och km/tim

Hallands länsgräns 2 700 meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

80

2 700 meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

1 000 meter norr om väg 586 
Bårarydsby

100

1 000 meter norr om väg 586 
Bårarydsby

väg 40 Skogsliden 80

väg 40 Skogsliden 350 meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

100

350 meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

väg 26, 47 trafikplats Hedenstorp 90

väg 26, 47 trafikplats Hedenstorp väg 185, 1789 cirkulationsplats 
Mullsjö

100

väg 185, 1789 cirkulationsplats 
Mullsjö

Västra Götalands länsgräns 80

Hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen gäller även av- och påfarterna från och 
till väg 26 i trafikplatserna Gislaved södra, Gislaved norra, Risbro och Bäckebo

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2020, då Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS 2019:11) om hastighetsbegränsning på väg 26 i Jönköpings län ska upphöra att 
gälla.

På Trafikverkets vägnar

LENA ERIXON
Elin Isaksson
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 
26, Jönköpings län enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Innehållet i denna konsekvensutredning regleras av Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 26 i Jönköpings län och befintlig föreskrift TRVTFS 2019:11 
kommer då att upphävas.

Väg 26 sträcker sig från Halmstad i Hallands län till Mora i Dalarnas län. Genom Jönköpings län går väg 26 via 
Smålandsstenar, Gislaved, Jönköping och Mullsjö. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan södra Halland och 
Stockholmsregionen via det nordgående vägstråket E4 vid Jönköping, samt förbinder Jönköpingsregionen med 
Västra Götaland och Värmland. Väg 26 är också en viktig regional länk, viktig för arbetspendling, godstransporter 
och kollektivtrafik.

På väg 26 genom Jönköpings län är väg 40 och 47 gästvägar på vissa sträckor.

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen. Den är ett 
etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås 
fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i dess anda innebär att 
vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på sikt dödas eller skadas 
allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och de som använder 
vägtransportsystemet.

Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att fortsätta anpassa 
hastighetsgränserna till vägarnas utformning. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut till 
länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under 2016. Efter det har vissa revideringar skett. Mer information om 
denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till inkomna remissyttranden: 
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-
vag/andradehastighetsgranser/remiss-for-anpassning-av-hastighetsgranserna-pa-vagarna/

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer vilka framgår av Vägars och gators 
utformning, VGU. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som saknar mittseparering ha hastigheten 80 km/tim 
eller lägre.

Från Hallands länsgräns förbi Gislaved och till Skogsliden, där väg 26 möter väg 40, utgörs sträckan av långa 
partier som sänks från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen. Cirka 7 mil av sträckan berörs av 
sänkningen. Även norr om Mullsjö sänks hastigheten fram till och med Västra Götalands länsgräns cirka 1,5 mil 
berörs av sänkningen. 

Trafikverket har nyligen byggt om delar av väg 26 norr om Jönköping, Månseryd – Mullsjö, till en mötesfri 
motortrafikled med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Närmare länsgränsen mot Västra 
Götalands finns framtida planer på en förbättring av trafiksäkerheten och höjd hastighet, dessa åtgärder planeras 
efter 2025.

För sträckan från Skogslid, väg 40, och söder ut mot Halland länsgräns finns inga inplanerade åtgärder för höjd 
hastigehet på väg 26 inom Nationell Transportplan 2018-2029. De prioriteringar som berör geografin återfinns i 
Regional Transportplan Jönköpingslän där Region Jönköping beslutat om investeringar på väg 27 Gislaved - 
Anderstorp – Värnamo och vidare mot E4.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-
konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 
Europeiska Unionen.

Sammanfattning
Trafikverket arbetar systematiskt för att nå nollvisionen. Den föreslagna hastighetsförändringen motiveras av att 
den bidrar till ökad trafiksäkerhet på de aktuella sträckorna och i detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet är 
överordnat konsekvenserna för tillgänglighet enligt Trafikverkets bedömningar. Dessutom leder 
hastighetsanpassningen till minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från vägtrafiken. 

Informationsinsatser och ikraftträdande
Inför föreskrifternas ikraftträdande kommuniceras med berörd allmänhet genom ett pressmeddelande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2020-12-01.

Trafikverkets bedömning är att det inte finns behov av att ta särskild hänsyn när det gäller tidpunkten för 
föreskrifternas ikraftträdande.

Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, som innehåller trafikföreskrifter enligt 
förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. STFS finns i den rikstäckande 
databasen, RDT.

Datum:2020-06-10

………………………………………….

Ida Dessin

Samhällsplanerare

Bilagor
Bilaga 1, Information om bakgrund, konsekvenser, effekter mm

Övriga bilagor:

Karta Väg 26 Jönköpings län

Karta sträckor

Karta sträcka 1 – sänkning från 90 till 80 km/tim, ca 0,8 km söder om väg 153 Skeppshult

Karta sträcka 3 – sänkning från 90 till 80 km/tim

Karta sträcka 7 – sänkning från 90 till 80 km/tim

Bilaga Tillgänglighetsindex

Karta Sverigekarta Tillgänglighetsindex 

Bilaga Sampers

Karta Sverigekarta Sampers

Resultat av EVA-kalkyl i tabell
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Bilaga 1

Bakgrund till föreslagen föreskrift
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens utformning. 
Avsaknad av mötesseparering innebär en förhöjd risk för mötesolycka med svår skadeföljd och 80 km/tim är den 
maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allvarliga 
konsekvenser. Därför sänks hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar med måttlig eller betydande trafik2 som 
saknar fysisk mittseparering.

Delsträckorna 1, och 3 i förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande 
hastighetsbegränsningen 90 km/tim vilket gör att hastigheten föreslås sänkas till 80 km/tim. Delsträcka 7 i 
förslaget uppfyller inte den standard som krävs för den nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim. 
Hastigheten föreslås därför vara 80 km/tim i avvaktan på ombyggnationen som planeras år 2025. Efter avslutad 
byggnation kommer hastigheten att höjas till 100 km/tim.

Utöver detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts som inte påverkar föreskriften i sak.

Trafikverket kommer att under år 2020 påbörja etablering av ytterligare Trafiksäkerhetskameror (ATK) utmed 
sträckorna 1 och 3, utöver de mätplatser som finns idag, för att säkerställa en bättre hastighetsefterlevnad. 

Förslag till hastighetsbegränsningar 
Förslag på hastighetsbegränsningar, förändrade eller oförändrade, för hela vägen redovisas i tabellen. 

# Sträcka Sträckans 
totala längd 
(km)

Justeringens totala 
längd (km)

Hastighet 
(km/tim)

Ny 
hastighet 
(km/tim)

1
Hallands länsgräns –- 2 700 
meter söder om väg 582 
trafikplats Gislaved södra

20,1 0,8 80/90 80

2

2 700 meter söder om väg 
582 trafikplats Gislaved 
södra – 1 000 meter norr 
om väg 586 Bårarydsby

9,8 100 100

3
1 000 meter norr om väg 
586 Bårarydsby – väg 40 
Skogsliden

51,6 50,1 90 80

4
väg 40 Skogsliden – 350 
meter väster om väg 26, 47 
trafikplats Hedenstorp

12,9 100 100

5

350 meter väster om väg 26, 
47 trafikplats Hedenstorp – 
väg 26, 47 trafikplats 
Hedenstorp

0,4 90 90

6
väg 26, 47 trafikplats 
Hedenstorp – väg 185, 1789 
cirkulationsplats Mullsjö

24,2 100 100

7
väg 185, 1789 
cirkulationsplats Mullsjö – 
Västra Götalands länsgräns

16,4 16 90 80

Förslaget resulterar i ökad restid för fordon som får framföras i högsta tillåtna hastighet. Restiden ökar teoretiskt 
med ca 7 minuter på hela sträckan, ungefär hälften av restidsökningen sker på sträckan från väg 586 Bårarydsby 
till väg 40 Skogsliden. 

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

2 Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025
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Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala trafikföreskrifter om hastighet 
eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt och flödet av fordon utmed 
vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över delsträckorna för att minska 
plottrigheten3 och, om så är aktuellt, ansöka till beslutande myndighet om förändring. Sådan fördjupning sker 
separat. 

Alternativa lösningar
Eftersom det saknas finansiering för ombyggnation med mittseparering, förutom för delsträcka 7, anpassas 
hastigheten till vägens utformning. Den utformning och trafikering som sträckorna har innebär att de föreslagna 
hastighetsgränserna måste införas.

Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är en omfattande investering och det görs därför noggranna 
prioriteringar. Väg 26 är en nationell väg och det är därmed regeringen som i nationell transportplan beslutar om 
och när vägen ska prioriteras för ombyggnation. Vägen är inte finansierad i gällande nationell plan för 
transportsystemet.

Kostnader som regleringen medför
De föreslagna föreskrifterna resulterar i något ökade samhällsekonomiska kostnader i form av längre restider. 
Samhällsekonomisk nytta av framförallt ökad trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och 
minskade fordonskostnader överstiger samhällsekonomiska kostnader i form av ökad restid för last- och 
personbilar.

Vilka som berörs av regleringen
Alla som färdas i fordon som får köra i skyltad hastighet på berörda delsträckor och andra som vistas eller verkar i 
närheten berörs av regleringen. Se vidare under rubriken ”Effekter som regleringen medför”.

Effekter som regleringen medför
Hastighetssänkningen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt gällande 
etappmål genom att minska risken för att trafikanter dödas eller skadas allvarligt. Trafiksäkerhet och miljö är 
ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard eller 
stor miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet

Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed 
vägen kommer att minska. Risken att dödas minskar med 40% om  en mötesolycka sker i 80 km/tim istället för 
90 km/tim. Risken att dödas minskar överlag med ungefär 15% när hastighetsgränsen sänks från 90 till 80 
km/tim. 

Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som ingår i 
TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med vägnummer upp till 
och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna innehåller bestämmelser om 
väghållares skyldigheter och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter. 

Tillgänglighet

Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens påverkan på 
restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-
vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nya-hastighetsgranser/Hastighet-och-restid/. Restiden på sträckan beräknas 
öka med 51 sekunder/mil för personbilar, bussar och lätta lastbilar.  

Föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger 
bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar.

Trafikverket har låtit genomföra en utvärdering4 av hur tillgänglighet i det statliga vägnätet påverkas av ändrade 
hastighetsgränser. Resultatet visar att det inte finns en enhetlig bild över effekterna på tillgängligheten och att det 

3 Med plottrighet menas här när hastighetsbegränsningen återkommande höjs/sänks på en begränsad sträcka
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är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång sikt. En sänkning av hastighetsgränsen kan leda till både ökad 
och minskad ekonomisk aktivitet i en region. Högre hastighetsgränser kan leda till en försämrad lokal 
arbetsmarknad och minskad handel då det blir mer effektivt att arbetspendla bort från platsen samt att färdas 
längre bort för inköp. Lägre hastighetsgränser i en region kan leda till att nya affärsmöjligheter uppstår på platsen 
då utpendling blir mindre attraktivt. Utvärderingen belyser dessutom att sänkningar av hastighetsgränser på 
lågtrafikerade vägar kan vara mer motiverade, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än väginvestering för högre 
hastighetsgränser. Detta kan dock skilja sig från plats till plats.

EVA5  (Effekter vid VägAnalyser) är ett kalkylverktyg som används för att beräkna och värdera effekter samt 
beräkna lönsamhet för enskilda objekt inom vägtransportsystemet. Åtgärder som kan analyseras med hjälp av 
EVA är enskilda åtgärder eller kombinationer av åtgärder.

Trafikverket har för väg 26 beräknat effekter av förslaget  i EVA. Kalkylen indikerar samhällsekonomisk 
lönsamhet utifrån gällande beräkningsförutsättningar. Den samhällsekonomiska nyttan av framförallt ökad 
trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger de 
samhällsekonomiska kostnaderna i form av ökad restid för last- och personbilar. Kalkylresultaten är officiella och 
har publicerats på Samhällsekonomiskt beslutsunderlag på Trafikverkets hemsida.

Effekter av hastighetsjusteringar på enskilda sträckor beräknas via EVA-kalkyl. Hastighetsjusteringar sker 
emellertid utifrån ett systemperspektiv där vägarnas utformning avgör vilken hastighet som är möjlig. Därför 
måste effekter på enskilda sträckor betraktas inte enbart som enskilda förändringar utan också i ett större 
perspektiv. Detta görs med hjälp av analysverktygen Sampers (Trafikverket) och Tillgänglighetsindex 
(Tillväxtverket). Analyserna är att betrakta som systemanalyser och visar hur tillgängligheten förändras i olika 
delar av landet givet att alla planerade sänkningar och höjningar fram till år 2025 genomförs. Det är därför 
osäkert att från dessa två analysmetoder dra några långtgående slutsatser avseende effekter till följd av enskilda 
hastighetsförändringar, utan de bör snarare ses som ett komplement till övrig konsekvensbeskrivning för 
sträckan.

Grön markering i kartan för Tillgänglighetsindex innebär att ett område relativt sett får en förbättrad 
tillgänglighet gentemot andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 2018-
2025 sker. På motsvarande sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär marginell förändring av tillgänglighet år 2025 
jämfört med år 2018 relativt sett. Se utförligare förklaring i bilagan om Tillgänglighetsindex.

Grön färg i kartan för Sampers betyder förbättrad tillgänglighet och röd färg försämrad tillgänglighet. Ju klarare 
färg desto större förändring. Svagt gul markering i kartan innebär att skillnaden i tillgänglighet mellan år 2025 
jämfört med år 2018 tolkats som marginell. Se utförligare förklaring i bilagan om Sampers.

Miljö

En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde).

En hastighetssänkning från 90 km/tim till 80 km/tim ger en sänkning av utsläpp av koldioxid från ungefär 110 till 
ungefär 98 g CO2 /km (för genomsnittlig personbil 2025). På aktuell sträcka innebär det en minskning med ca 45 
ton CO2 per år och kilometer(år 2025).

Konsekvenser om regleringen inte kommer till stånd
Om föreslagen reglering av hastighetsbegränsningen inte görs på sträckan så är hastigheten inte anpassad till 
vägens utformning vilket innebär att trafiksäkerheten utmed sträckan inte uppnås.

4 Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys, Westin, L. et al, 2011, Trafikverket 2017:088
5 https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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Karta Väg 26 Jönköpings län
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Karta Sträckor
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Karta Sträcka 1 – sänkning från 90 till 80 km/tim, ca 0,8 km söder om väg 153 Skeppshult
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Karta Sträcka 3 – sänkning från 90 till 80 km/tim
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Karta Sträcka 7 – sänkning från 90 till 80 km/tim
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Bilaga Tillgänglighetsindex

Tillgänglighetsindex baseras på GIS-analyser av restidsförändring för resor med bil och visar sammanvägd 
förändring av tillgängligheten i ett område relativt andra delar av landet till följd av planerade 
hastighetsjuteringar mellan åren 2018 och 2025. Detta ger en bild av hur ett områdes ”styrka” gentemot andra 
delar av landet kan antas förändras över tid.

Teoretiskt visar Tillgänglighetsindex en rangordning av varje område av landet i olika tillgänglighetsklasser utifrån 
körtid till ett samhälleligt utbud. Det samhälleliga utbudet är uttryckt som:

1. Genomsnittlig restid till närmaste akutsjukhus från varje område
2. Genomsnittlig restid till närmaste vårdcentral från varje område
3. Genomsnittlig restid till närmaste dagligvarubutik från varje område
4. Genomsnittlig restid till närmaste grundskola från varje område
5. Hur många arbetsplatser man når inom 30 minuter från varje område

Kartorna visar förändringar i denna rangordning mellan 2018 och 2025. Det samhälleliga utbudet representeras i 
dessa analyser av storleken på en ort. Underförstått förutsätts i analysen att ju större ort desto större utbud och 
därför mäts körtiden till närliggande orter indelat i olika storleksklasser.

En försämring av indexet (på kartan markerad med röd färg) innebär att ett område förlorar i tillgänglighet relativt 
andra områden. Det innebär att även om ett område antas få kortare körtider, d.v.s. en ökad tillgänglighet, kan 
den relativa tillgängligheten jämfört andra delar av landet försämras (dvs området markeras med röd färg) ifall 
andra områden får ännu kortare körtider. 

Grön markering i kartorna innebär sålunda att ett område relativt sett får en förbättrad tillgänglighet gentemot 
andra delar av landet givet att alla antagna justeringar av hastigheter under åren 2018-2025 sker. På motsvarande 
sätt innebär röd markering att ett område förlorar i rang vad gäller körtid. Svagt gul markering i kartan innebär 
oförändrad tillgänglighet år 2025 jämfört med år 2018 relativt sett. Färgerna är inte graderade

En fördjupad beskrivning av den teoretiska metodiken för tillgänglighetsindex hittas på Tillväxtanalys hemsida 
Tillgänglighet till tätorter av olika storlek.
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https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.1d7fbce414d2f83fc766851d/1431337406998/WP_PM_2010_10.pdf
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2010-12-20-tillganglighet-till-tatorter-av-olika-storlekar-----modellering-genom-indexerad-tillganglighet.html
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Bilaga karta tillgänglighetsindex 
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Bilaga Sampers

Sampers beräknar generaliserad kostnad, som även kallas reseuppoffring, för varje start- och målpunkt, 
färdmedel och reseärende. Den analys som gjorts innehåller alla bilresor (dvs även yrkestrafik). Personbilstrafiken 
är uppdelad på arbetsresor (pendling), tjänsteresor och övriga resor. 

Den generaliserade kostnaden omfattar monetär kostnad och restid viktad med tidsvärde för respektive 
färdmedel och reseärende. De generaliserade kostnaderna aggregeras över målpunkter och färdmedlen till s.k. 
logsumma som även tar hänsyn till hur attraktiva olika målpunkter är för respektive reseärende och hur stor nytta 
individen har av att kunna välja mellan olika färdmedel och målpunkter. För reseärende ”arbete” ingår t ex 
antalet arbetsplatser i målpunkten i attraktiviteten. 

Vid aggregeringen ingår generaliserade kostnaden med minustecken och attraktivitet i målpunkten med 
plustecken. Därmed visar logsumman hur bra tillgängligheten är i en viss startpunkt för ett visst ärende, 
oberoende av färdmedel och målpunkt. Logsumman översätts till penningvärde och aggregeras över ärendena 
med hänsyn till hur ofta resor med olika ärenden sker. Förändringar av logsumman mellan två tillfällen tolkas så 
att en högre logsumma innebär förbättrad tillgänglighet medan en lägre logsumma på samma sätt betecknar 
försämrad tillgänglighet.

Tillgänglighetsförändringarna redovisas som förändringar i kronor per person och dag och blir genom det 
jämförbara över landet och oavsett ärende, färdsätt eller målpunkt för resan.

För den som vill fördjupa sig i metodiken hänvisas till exempelvis Jonas Eliassons skrift; ”Att mäta tillgänglighet 
med logsummor”(Transek) eller Trafikverkets rapport ”Tillgänglighet - Definition, mått och exempel” (publ. 
2018:208).
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Bilaga karta Sampers
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Resultat av EVA-kalkyl

Nedan tabell visar på att den totala samhällsnyttan värderas till 9,4 miljoner kronor/år, genom att sänka 
hastigheten minskas samhällets kostander teoretiskt med 9,4 miljoner.

 
Restid Fordons 

kostnader
Olyckor Utsläpp TotaltVäg Sträcka Förändr.

mkr % mkr % mkr % mkr % mkr %

26 Jönköpings län 90->80 11,3 3,6 -1,4 -0,5 -18,9 -7,9 -0,4 -0,9 -9,4 -1,1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 104  
 
Översiktsplan för Tranås kommun 
Diarienummer: RJL 2020/1106 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Tranås kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun.  

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-04 
 Förslag till yttrande daterad 2020-09-15 
 Förslag till Översiktsplan för Tranås kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Översiktsplan för Tranås kommun 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Tranås kommun. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings Län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
ny översiktsplan för Tranås kommun.  

Information i ärendet 
Den 31 mars 2020 beslutade Kommunstyrelsen i Tranås att godkänna det 
upprättade förslaget till ny översiktsplan för samråd. 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är en transparant process med 
återkommande samråd och dialoger. 
Den nya översiktsplanen ska bli helt digital, men ett dokument ska innehålla all 
den information som finns i översiktsplanen för att underlätta utskrift om så 
behövs. 
Tranås kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011. 
I samband med aktualitetsprövningen 5 september 2016 fattades beslut om att ta 
fram en ny översiktsplan. 
Inför arbetet med den nya översiktsplanen togs ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram fram och antogs av kommunfullmäktige 26 juni 
2017. Parallellt med framtagandet av det nya bostadsförsörjningsprogrammet 
pågick Sverigeförhandlingarna samt framtagandet av kommunvisionen 
”Kommunvision 2040- Tranås tar initiativet”. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2020-08-04 
 Yttrande daterad 2020-08-04 
 Förslag till Översiktsplan för Tranås kommun 

 

Beslut skickas till 
Tranås kommun 
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REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör 

Erik Bromander 
Regional sektionschef 
Samhällsbyggnad och Tillgänglighet 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Tranås kommun 
      
            
 

Översiktsplan Tranås kommun 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat samråd. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings Län anser att förslaget till översiktsplan är väl genomarbetat 
och redovisas på ett bra sätt i sitt digitala format. 
Region Jönköpings Län vill särskilt belysa frågorna om den nya stambanan, de 
mellankommunala och regionala frågorna, landsbygdsutvecklingen och 
mötesplatserna. 

Synpunkter på förslaget 
Regionen har tagit del av samrådsförslaget till ny översiktsplan för Tranås 
kommun som ställs ut för samråd mellan 1 maj och 30 september 2020. 
Samrådsförslaget är väl formulerad och väl genomarbetad samt redovisas på ett 
bra sätt i sitt digitala format.  Sådant som grönstruktur, exploatering, 
kommunikationer och ställningstagande i fråga om areella näringar framgår 
tydligt av kartmaterial och den tillhörande beskrivningen. Utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) har samrådsförslaget studerats och här nedan 
redovisas de synpunkter som regionen vill framföra. 
Jönköpings län vill framhålla vikten vid att Tranås kommun beaktar kopplingen 
till befintlig och framtida kollektivtrafik, samt övrig transportinfrastruktur, i 
planeringen för bebyggelseutveckling både på landsbygd (inklusive LIS-områden, 
Landsbygds utveckling i strandnära lägen) och i tätort. Med bebyggelse avses 
både bostäder, förskolor och skolor, samt övriga verksamheter. 

Strukturbilden 
Strukturbilden kan utvecklas med att peka ut viktiga stråk för t.ex. kollektivtrafik 
eller bebyggelseutveckling med mera. 

Nya stambanor 
Kommunen kan med fördel framföra tydligare önskemål om placering av station i 
Tranås tätort samt argumentera för placeringen genom att beskriva vilka positiva 
effekter och möjligheter som kan komma utav den föreslagna placeringen samt 
vilka konsekvenser det kan tänkas få att placera stationen i ett annat läge.  
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Mellankommunala och regionala frågor 
Den nya stambanan för höghastighetsjärnväg med station i Tranås redovisas som 
en mellankommunal fråga som berör flera kommuner. Beskrivningen bör 
utvecklas till att omnämna vilka kommuner som kan tänkas ingår i stationens 
upptagningsområde, förslag på utveckling av kollektivtrafiken mellan Tranås och 
dessa kommuner samt vilka positiva effekter som kan komma utav den nya 
stambanan för höghastighetsjärnväg för kommunerna inom upptagningsområdet. 
 
Landsbygdsutveckling kan vara en mellankommunal fråga som berör flera 
kommuner på båda sidorna av länsgränsen, vilket bör beskrivas i översiktsplanen. 
I samrådsförslaget framgår det att Tranås kommun haft samtal med en 
grannkommun i arbetet med utpekandet av LIS- områden. På samma sätt bör 
arbetet med landsbygdsutveckling och satsningar på landsbygden synkas mellan 
Tranås kommun och de angränsande kommunerna, vilket också bör beskrivas i 
översiktsplanen. Det är önskvärt att den mellankommunala 
landsbygdsutvecklingen sker utmed eller i nära anslutning av en väg med befintlig 
kollektivtrafik. 
 
Översiktsplanen bör tydligare beskriva de samarbeten som kommunen har med 
sina respektive grannkommuner. Dessutom bör behov av framtida samarbeten 
beskrivas på ett sätt så att det tydligt framgår vilken eller vilka kommuner som 
ingår i samarbetet, inom vilket område samarbetet är nödvändigt samt vilka 
fördelar som kan tänkas komma utav samarbetet. Framför allt sådana samarbeten 
som berör eller kan kopplas till fysisk planering är intressanta att belysa i 
översiktsplanen, men även sådana samarbeten som på sikt kan komma att omfatta 
fysisk planering. 

Landsbygdsutveckling 
De områden som kommunen i samrådsförslaget till ny översiktsplan pekar ut för 
landsbygdsutveckling och områden för LIS ligger vida utspritt i kommunen, varav 
några ligger långt ifrån närmaste ort. Detta kan på sikt medföra stora kostnader för 
kommunen, till exempel då kommunen ska dra ut fiber eller vatten och avlopp 
samt tillgodose behovet av renhållning, skolskjuts och hemsjukvård m.m. samt att 
bilberoendet ökar och användandet av kollektivtrafiken begränsas. 
Områden för landsbygdsutveckling och LIS bör därför samlas till utvecklingsstråk 
som bör placeras utmed eller i anslutning till de befintliga kollektivtrafikstråken i 
kommunen. 
Ett större område med landsbygdsutveckling kan pekas ut längs med eller i nära 
anslutning till väg 133. Genom att planera landsbygdsutvecklingen på detta sätt 
kommer de framtida boende på landsbygden inom de utpekade områdena att ha 
god tillgång till kollektivtrafik samtidigt som underlaget för kollektivtrafiken 
förbättras och den mer samlade geografiska spridningen av kommunens invånare 
kan komma att begränsa kommunens framtida utgifter. 
I beskrivningen till en del av områdena för LIS beskrivs såväl vilken del av 
kommunen som området ämnar öka befolkningsunderlaget för samt till vilken ort 
området för LIS kommer att knyta an. Sådana beskrivningar bör finnas för 
respektive område för LIS. 
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Samrådsförslaget har bra och tydliga ställningstaganden gällande areella näringar, 
vilka bör vara vägledande i utpekandet och avgränsningen av 
landsbygdsutveckling och områden för LIS. I samrådsförslaget består de utpekade 
områdena för landsbygdsutveckling och LIS till stor del av jordbruksmark, vilket 
bör ses över för att bättre stämma överens med riktlinjerna för areella näringar. 
I kapitlet om areella näringar beskrivs att värden och avvägningar vid ändrad 
markanvändning ska göras vid varje enskilt fall. Detta bör innebära att de 
områden för landsbygdsutveckling och LIS som pekas ut i översiktsplanen bör 
innehålla en beskrivning av sådana värden och avvägningar för respektive 
område. 

Mötesplatser 
Översiktsplanen bör peka ut och beskriva mötesplatser i såväl Tranås tätort som i 
olika delar av kommunen. Arbetet med mötesplatser handlar om att peka ut 
befintliga och naturliga mötesplatser såväl som att lokalisera behov av var nya 
mötesplatser behöver anordnas för att skapa fysiska förutsättningar för möte 
mellan människor. Mötesplatserna bör beskrivas för att förtydliga varför platsen 
är en mötesplats, för vilka det är en mötesplats samt om och i så fall hur 
mötesplatsen kan eller behöver utvecklas. Tillgängligheten inom samt till och från 
mötesplatserna bör också beskrivas samt åtgärder som är nödvändiga för att öka 
tillgängligheten inom samt till och från mötesplatserna. 
 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson  
1:e vice ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Kristina Athlei  
Regional utvecklingsdirektör 
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Datum 

2020-04-27 

 

 Enligt sändlista 

 

 

Tillväxtavdelningen 

Besöksadress 
573 82 Tranås 

Tfn 0140-681 00  
www.tranas.se 

Förslag till Översiktsplan för Tranås kommun – samråd 

Tranås kommun har upprättat förslag till ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och 
beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda 
miljön ska utvecklas.  

Förslaget till översiktsplan är helt digitalt och består i huvudsak av fyra delar:  

 en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden för kommunens framtida 

utveckling,  

 en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i områden som är särskilt 

berörda,  

 en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som särskilt måste beaktas i 

planeringen, samt 

 en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 

kap 3§.  

Under perioden 2020-05-01 till 2020-09-30 finns det möjlighet för dig som medborgare, 
myndighet, intresseorganisation, förening eller annan intressent att lämna synpunkter på förslaget 
till ny översiktsplan. Samrådsförslaget kan komma att justeras utifrån inkomna synpunkter. Efter 
avslutat samråd och justeringar kommer förslaget att ställas ut på allmän granskning. 

Förslaget till ny översiktsplan hittar du här: www.tranas.se/op  

Boka in oss! 

Om ni är en grupp eller förening som under samrådstiden vill diskutera innehållet eller bara önskar 
en genomgång så kommer vi gärna och träffar er. Antingen kan ni ordna med lokal eller också bokar 
vi något. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner. 

Obs! På grund av den rådande smittrisken kommer vi att avvakta med samrådsmöten och liknande 
aktiviteter där många samlas till efter den 16 augusti. Råder fortfarande restriktioner då kommer vi 
att förlänga samrådstiden. Men boka gärna in oss preliminärt redan nu. 

Synpunkter 

Senast den 30 september 2020 kan du lämna synpunkter till Tranås kommun, Tillväxtavdelningen, 
573 82 Tranås, e-post tillvaxt@tranas.se 

Kontakt 

För frågor kring förslaget till ny översiktsplan kontakta Jimmy Karlsson via telefon 0140-681 68 
eller e-post jimmy.karlsson@tranas.se.  

Mvh 

Jimmy Karlsson, översiktsplanerare 
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Förslag till  

Översiktsplan för Tranås kommun 
Sändlista för samråd  
 
 

 
  

 
Statliga och regionala instanser 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Region Jönköpings län 

Region Östergötland 

Jönköpings länstrafik 

Östgötatrafiken 

SJ 

Polisen 

 

Kommuner 

Aneby kommun 

Ydre kommun 

Boxholms kommun  

Ödeshögs kommun 

Jönköpings kommun 

 

Föreningar och intresseorganisationer 

Tranås Naturskyddsförening 

Stiftelsen Sommen 

Funktionsnedsattas Samarbetsråd i Tranås, FST 

PRO Tranås 

SPF Tranås 

SKPF Tranås 

RPG Tranås 

Svensk Handel i Tranås 

Fastighetsägarföreningen Tranås för Tillväxt, TFFT 

Hyresgästföreningen region sydost 

Landsbygdsrådet 

LRF Tranås kommungrupp 

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand 
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Eldistribution 

Svenska kraftnät 

EON 

Vattenfall Eldistribution 

 

Nämnder, förvaltningar och bolag 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och griftegårdsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Demokratikommittén 

RFF, Rådet för funktionsnedsatta 

Tranås Energi AB 

Tranåsbostäder AB 

Tranås United 

 

Politiska partier 

Socialdemokraterna i Tranås 

Vänstern i Tranås 

Moderaterna i Tranås 

Centern i Tranås 

Liberalerna i Tranås 

Kristdemokraterna i Tranås 

Sverigedemokraterna i Tranås 

Miljöpartiet i Tranås 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 106  
 
Pausbodar till stadstrafiken i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2020/1265 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 ställa sig bakom förslaget om byggnation av nya pausbodar. 

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag 
finns det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. För att 
förbättra arbetsmiljön och i förlängningen öka attraktiviteten för yrket samt 
främja rekrytering föreslås att fem nya pausbodar byggs vid viktiga 
knutpunkter.  
Regionstyrelsen föreslås godkänna byggnation av fem pausbodar till en 
maximal kostnad på 4 486 000 kronor. Regionstyrelsens arbetsutskott har 
översänt ärendet till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö för att 
inhämta synpunkter. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-15 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29.  
 Kopia på avtal om arrende samt karta. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet ställer sig positiva till förslaget. 
 
Carl-Johan Lundberg (M) anmäler att Moderaterna återkommer i ärendet 
vid regionstyrelsens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1

266



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 130-145 

Tid: 2020-06-15 kl. 09:00  

Plats: Sal A, Regionens hus 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 140  
 
Pausbodar till stadstrafiken i Jönköping 
Diarienummer: RJL 2020/1265 

Beslut  
Regionstyrelses arbetsutskott  

 skickar ärendet till nämnd för trafik, infrastruktur och miljö för 
synpunkter 

Regionstyrelsen föreslås  
 Godkänna byggnation av fem pausbodar till en maximal kostnad på 

4 486 000 kronor.  

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag 
finns det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. För att 
förbättra arbetsmiljön och i förlängningen öka attraktiviteten för yrket samt 
främja rekrytering föreslås att fem nya pausbodar byggs vid viktiga 
knutpunkter.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29.  
 Kopia på avtal om arrende samt karta. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Malin Wengholm, M meddelar att Moderaterna återkommer i ärendet vid 
styrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att man beslutar i enlighet med föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1
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Regionstyrelsen 

Pausbodar till stadstrafiken i Jönköping 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  

 Godkänner byggnation av fem pausbodar till en maximal kostnad på 
4 486 000 kronor. 

 

Sammanfattning  
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag finns 
det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. För att förbättra 
arbetsmiljön och i förlängningen öka attraktiviteten för yrket samt främja 
rekrytering föreslås att fem nya pausbodar byggs vid viktiga knutpunkter.  

Information i ärendet 
Jönköpings Länstrafik (JLT) upphandlar stadsbusstrafiken i Jönköping. Idag finns 
det endast enklare lösningar för busschaufförer vid deras raster. Trafikföretaget 
har framfört att dessa lösningar inte är önskvärda arbetsmiljömässigt och det 
försvårar även rekryteringen av kvinnliga chaufförer. När chaufförerna ska ta 
längre rast så sker det i dagsläget genom att en person kör chauffören fram och 
tillbaka till depån med bil, vilket påverkar kostnaden för stadsbusstrafiken.  
 
Nästa avtal för stadsbusstrafiken börjar gälla sommaren 2021. JLT har i 
upphandlingen för det nya avtalet för stadsbusstrafiken skrivit att det troligen ska 
byggas ett antal pausbodar för chaufförer vid viktiga knutpunkter och att 
trafikföretaget får hyra dessa till marknadshyra. Pausboden kommer att innehålla 
ett litet personalrum med pentry samt två wc. Totalt en cirka 18 kvm stor 
byggnad. Vinsterna som uppstår är förbättrad arbetsmiljö samt att man kan 
minska transporttiden för chaufförerna som ska ta sin rast. JLT har valt ut fem 
strategiska ändhållplatser där bussarna stannar för paus. Victoriaplan i Huskvarna 
är inte en hållplats idag, men kommer att bli en ny viktig ändhållplats istället för 
Esplanaden. Övriga fyra placeringar har idag utomhustoaletter, som tas bort när 
pausbodarna finns på plats. Pausboden ansluts till vatten/avlopp samt el. 
 
Pausbodarna placeras enligt arrendeavtalet. Region Jönköpings län arrenderar 
marken av Jönköpings kommun för samtliga pausbodar. Pausbodarna kommer att 
byggas med tillfälliga bygglov, vilket innebär att de får bygglov för 10 + 5 år och 

268



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
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sedan måste de tas bort. Arrendeavtalet är också utformat att löpa 10 + 5 år. 
Någon plan för vad som sker år 16 finns inte.  
 
Kostnadsuppskattningen för fem pausbodar med de förutsättningar som respektive 
placering har uppgår till 4 485 600. Avskrivningstiden är satt till 15 år eftersom 
det är maximal längd på de tillfälliga byggloven. Det ger en årlig kostnad om  
342 958 kronor. Efter investeringsbeslutet kommer JLT att besluta om hyresnivån 
för trafikföretaget.   
 
Pausbodarna planeras för att stå redo sommaren 2021 när nya avtalet för 
stadsbusstrafiken börjar gälla. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29.  
 Kopia på avtal om arrende samt karta. 

Beslut skickas till 
Jönköpings Länstrafik 
Verksamhetsstöd och Service 
Regionledningskontoret Ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Camilla Holm  
Tf ekonomidirektör 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 107  
 
ATTRACT - innovativ arbetspendling för attraktiva 
arbetsgivare i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1762 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja energikontor Norra Småland 2 971 270 kr, 
underförutsättning att övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att uppnå nödvändig 
klimatförändring. Sättet vi reser på måste förändras och vi måste minska 
resorna - inte minst arbetspendlingen. Projektets övergripande mål är att på 
sikt bidra till att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 
minskar, och att länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd 
och hållbar region har bättre förutsättningar att uppnås.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan om stöd 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV  

 2020-08-24 RJL 2020/1762 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

ATTRACT - innovativ arbetspendling för 
attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Beviljar Energikontor Norra Småland 2 971 270 kr, underförutsättning att 
övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansieringen sker ur det statliga anslaget 1:1. 

Sammanfattning  
Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att uppnå nödvändig 
klimatförändring. Sättet vi reser på måste förändras och vi måste minska resorna - 
inte minst arbetspendlingen. Projektets övergripande mål är att på sikt bidra till att 
länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn minskar, och att 
länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd och hållbar region har 
bättre förutsättningar att uppnås.  

Information i ärendet 
Energikontor Norra Småland söker nu som projektägare medfinansiering hos 
Region Jönköpings län till ett projekt för att stimulera innovativ arbetspendling. 
De avser att göra en ansökan i Tillväxtverkets ERUF-utlysning ”Utveckla 
Småland och Öarnas konkurrenskraft” med sista ansökningsdatum 7 september 
2020. Projektet kommer att pågå från januari 2021 till och med april 2023. 
Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att uppnå nödvändig 
klimatförändring. Sättet vi reser på måste förändras och vi måste minska resorna - 
inte minst arbetspendlingen. Behovet finns i viljan att minska koldioxidutsläppen 
men även parkeringsproblematik och bilburen, ofta långväga, arbetspendling. 
Detta innebär stora utmaningar i att rekrytera och behålla personal. 
Undersökningar visar även ett stort majoritetsstöd i att anställda ställer sig 
positiva till att arbetsgivaren underlättar hållbar arbetspendling. Idag finns 
problem med sjukskrivningar till följd av för lite motion och svårigheter att 
kombinera fritid, familj och arbete på grund av geografisk placering. Hållbar 
arbetspendling kan bidra till ett paradigmskifte i arbetslivet och även påverka 
tjänste- och fritidsresor positivt. 
Tidigare länsprojekt Hela RESAN och Bridging the Gap har arbetat med 
tjänsteresor och arbetspendling sedan 2017. Tack vare samlad kunskap, 
utvärderingar och fortsatt behov är det dags för en uppföljning. 
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Projektmålet är nu att 20-30 arbetsgivare i länet har infört insatser som leder till 
sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling, högre attraktivitet som arbetsgivare 
samt att projektresultaten spridits vidare för att inspirera och hjälpa fler aktörer i 
länet.  
 
Projektet har en smalare ansats än tidigare projekt och fokuserar tydligt mot 
arbetspendling. Arbetsmetoden skiljer sig något från tidigare projekt och 
innefattar tre tydliga steg; analys och förankring, införande och utvärdering. Fler 
interna roller utöver miljö ska omfattas hos målgrupperna för att få bättre bäring 
genom organisationerna inte minst HR-funktioner. Området adresseras nu från 
flera olika perspektiv; attraktivitet som arbetsgivare, kompetensförsörjning, ett 
förändrat flexibelt arbetsliv i kristider, hälsa, innovation och lösningar för 
landsbygd.  
 
Projektet ska leda till effekter inom den Regionala utvecklingsstrategins följande 
delstrategier: 

 Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på 
miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser.  

 Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället  

 Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital.   
 Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt 

företagande i hela länet 
 
Region Jönköpings län vill att Energikontoret bereder en plats i styrgruppen för 
Regionen så att effekter kan följas upp löpande. 
 
Medfinansieringen fördelar sig enligt följande; år 2021 1 337 072 kr, år 2022 
1 337 072 kr och år 2023 297 127 kr. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan om stöd 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24 

Beslut skickas till 
Energikontor Norra Småland 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Kristina Athlei 
Regional Utvecklingsdirektör 

Anna Olsson  
Regional sektionschef Hållbar 
utveckling 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Energikontor Norra Småland 
      
            
 

ATTRACT - innovativ arbetspendling för 
attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län 
Energikontor Norra Småland har inkommit med en ansökan om delfinansiering 
för projekt ATTRACT – innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i 
Jönköpings län inför ansökan till den regionala utvecklingsfonden. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län avser medfinansiera projektet ATTRACT – innovativ 
arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län med 2 971 270 kr, 
under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Projektet stödjer flera av de 
delstrategier som finns i den regionala utvecklingsstrategin. Projektets 
övergripande mål är att på sikt bidra till att länets utsläpp av växthusgaser från 
transportsektorn minskar, och att länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, 
jämställd och hållbar region har bättre förutsättningar att uppnås. 

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län vill särskilt lyfta fram vikten av att projektets insatser 
framförallt ger effekter inom följande delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin: 

 Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på 
miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser.  

 Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i 
samhället  

 Attrahera, behålla och utveckla människor, företag och kapital.   
 Säkerställa ett jämställt och jämlikt arbets- och näringsliv samt 

företagande i hela länet 
Region Jönköpings län vill även att Energikontor Norra Småland bereder en plats 
i styrgruppen för Regionen.  
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande nämnd för 
transport, infrastruktur och miljö 

Kristina Athlei  
Regional utvecklingsdirektör 
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Ansökan om stöd 
Allmänna uppgifter 
Projektnamn: ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i 
Jönköpings län 
Ansökansid: 100701 
Ärendeid: 20287650 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
Stödsökande 

Namn: REGION JÖNKÖPINGS LÄN Org.Nr: 232100-0057 
Box 1024 
55111 Jönköping 
Sverige 

 

  
Arbetsställe  
Namn: Inköp Arb.ställenr.: 58694985 
Postadress: 
Östra Storgatan 67 
55321 Jönköping 

Besöksadress: 
Östra Storgatan 67 Entré 1A 
55321 Jönköping 

  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
 
Samverkanspart 

Namn: Länsstyrelsen i Jönköpings län Org.Nr: 202100-2288 
  
Postadress:  
.  
55186 Jönköping  
Sverige  
  

 
Arbetsställe 
 
 

Namn:  Arbetsställenr: 19078500 
  
Postadress: Besöksadress: 
. Hamngatan 4 
55316 Jönköping 55316 Jönköping 

 
 
 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
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Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Effektivare bilar och förnybara bränslen räcker inte för att uppnå nödvändig klimatförändring. Sättet vi 
reser på måste förändras och vi måste minska resorna - inte minst arbetspendlingen. Behovet finns i viljan 
att minska koldioxidutsläppen men även parkeringsproblematik och bilburen, ofta långväga, 
arbetspendling. Detta innebär stora utmaningar i att rekrytera och behålla personal. Undersökningar visar 
även ett stort majoritetsstöd i att anställda ställer sig positiva till att arbetsgivaren underlättar hållbar 
arbetspendling. Idag finns problem med sjukskrivningar till följd av för lite motion och svårigheter att 
kombinera fritid, familj och arbete på grund av geografisk placering. Hållbar arbetspendling kan bidra till 
ett paradigmskifte i arbetslivet och även påverka tjänste- och fritidsresor positivt. 
 
Fortsatt behov i länet 
Tidigare länsprojekt Hela RESAN och Bridging the Gap har arbetat med tjänsteresor och arbetspendling 
sedan 2017. Tack vare samlad kunskap, utvärderingar och fortsatt behov är det dags för en uppföljning. 
Avancerade resvaneanalyser som genom Hela RESAN genomförts i flera av länets offentliga 
organisationer visar att en stor utsläppsfaktor är arbetspendling. Organisationerna önskar fortsatt stöd då 
det upplevs utmanande att förankra beslut och få till nödvändiga förändringar främst pga. bristande 
personalresurser. Farhågor som lyfts är risken att tappa fart i hållbarhetsarbetet, mista etablerade nätverk 
och få svårare med omvärldsbevakning. Nätverk, kunskapshöjande seminarium och arbetsunderlag, 
mallar och verktygslådor underlättar arbetet. Den guide för hållbart resande som Bridging the Gap tagit 
fram och den verktygslåda som Hela RESAN utvecklat är uppskattade sedan innan och utgör en utmärkt 
grund för fortsättning.  
 
Vidareutveckling 
I projektet finns nya angreppssätt för att möta länets utmaningar. Utvärderingar har visat att 
organisationer hellre väljer ut färre och mer fokuserade aktiviteter istället för att arbeta med för många 
insatser parallellt. Tidigare hållbart resande-projekt har upplevts som för breda och omfattande. Många 
organisationer har inte kapacitet att ta sig an allting samtidigt. Därför smalnar projektet av mot 
arbetspendling. Arbetsmetoden skiljer sig något från tidigare projekt och innefattar tre tydliga steg; analys 
och förankring, införande och utvärdering. Detta projekt är också mer konkret. Här inkluderas fler interna 
roller utöver miljö för att få bättre bäring genom organisationerna. Området adresseras från flera olika 
perspektiv; attraktivitet som arbetsgivare, kompetensförsörjning, ett förändrat flexibelt arbetsliv i 
kristider, hälsa, innovation och lösningar för landsbygd. Tack vare det förankras projektet i en större del 
av organisationen - inte minst via HR-funktioner. 
 
Målstruktur 
Projektets mål och delmål syftar till att bemöta problemen länet och arbetsgivarna står inför. Tillhörande 
arbetspaket, indikatorer samt källa och insamling finns beskriven i medföljande bilaga. 
 
Projektmålet är att 20-30 arbetsgivare i länet har infört insatser som leder till sänkta koldioxidutsläpp 
från arbetspendling, högre attraktivitet som arbetsgivare samt att projektresultaten spridits vidare för att 
inspirera och hjälpa fler aktörer i länet.  
 
Delmål 1 är att kunskapsplattform för projektdeltagare har lett till höjd kompetens, ökat intresse för och 
ökat utbyte av erfarenheter kring attraktivitet som arbetsgivare, flexibelt arbetsliv, arbetspendling och 
hållbart resande, samt extern spridning av projektet. 
 
Delmål 2, 3 och 4 är att projektdeltagare har genomfört insatser inom sina respektive områden och utifrån 
projektets rekommendationer tagit ställning till att permanentera och/eller skala upp insatserna. Delmål 2 
berör arbetspendling, delmål 3 flexibelt arbetsliv och delmål 4 är uppmuntran av befintliga goda vanor. 
 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektets övergripande mål är att på sikt bidra till att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn 
minskar, och att länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd och hållbar region har bättre 
förutsättningar att uppnås.  
 
Projektmålet är att 20 - 30 projektdeltagare (arbetsgivare) i länet ska ha infört insatser som ska leda till 
1600 ton sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling och samtidigt ha förstärkt deras attraktivitet som 
arbetsgivare. Målet uppnås genom att stödja arbetsgivare med implementering och utvärdering av insatser 
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inom hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv mot anställda. Detta sker via projektets fyra delmål; 
kunskapsplattform, insatser för arbetspendling, insatser för flexibelt arbetsliv samt att uppmuntra befintlig 
hållbar arbetspendling.  
 
Projektet genomförs med betoning på; 
1. Urval och analys  
2. Genomförande  
3. Utvärdering, spridning och fortsättningsgrund  
 
Projektets aktiviteter beror på deltagarnas urval av insatser. Vissa aktiviteter kan ökas, minskas eller 
strykas helt utifrån behov. Aktiviteterna återfinns under respektive delmål. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Den primära målgruppen är arbetsgivare som med sina insatser i sin tur når ut och påverkar 
förutsättningarna för den sekundära målgruppen, sina anställda. Arbetsgivare som deltar kommer vara; 
 
- Privata arbetsgivare i länet 
- Jönköpings läns kommuner 
- Region Jönköpings län 
 
I synnerhet arbetsgivare som: 
- Har svårigheter att rekrytera eller behålla personal på grund av geografiskt läge 
- Önskar öka förutsättningarna att bli mer attraktiva för bättre kompetensmatchning 
- Tvingas till nya arbetssätt med anledning av Covid-19 och önskar stöd i detta 
- Har en befintlig miljöprofil eller som önskar förstärka denna ytterligare 
- Ingår i Logpoint-nätverket, har koppling till Science Park eller Coompanion Jönköping eller 
Handelskammaren i Jönköping 
- Ingår i Klimatrådet och/eller varit med i tidigare hållbart resande-projekt 
- Är verksamma på landsbygd och i glesbygd 
- Upplever parkeringsproblematik t.ex. i citynära lägen 
- Vill få kännedom om och dra bättre nytta av planerade satsningar inom arbetspendling & flexibelt 
arbetsliv i Jönköpings län 
 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Förväntat resultat är att projektmålet ska ha uppfyllts (se bilaga för projektmål och indikatorer). En 
utsläppsminskning om 1600 ton koldioxid ska därmed ha uppnåtts och medverkande arbetsgivare ska 
uppfattas som mer attraktiva för anställda. Projektets målgrupp har uttryckt en vilja till, men svårigheter 
att på egen hand lyckas med, att främja mer hållbar arbetspendling. Genom projektet förväntas utveckling 
ske inom följande; 
 
1. En accelererad utveckling i länet ska ha skett - arbetsgivare kommer ha kunnat ta fler steg för minskad 
klimatpåverkan, ökad attraktivitet och bättre kompetensförsörjning som de utan projektet hade haft svårt 
att prioritera och resurssätta. Det hade framförallt hade tagit längre tid att få till stånd.  
2. Utvecklingen kommer även leda till ett hos målgruppen större hållbarhetsengagemang i andra frågor än 
bara arbetspendling. 
3. Projektet kommer att ha bidragit till en ökad samverkan och samhandling i frågorna, främst inom länet 
men möjligtvis även över länsgränser.   
4. Ökad kunskap om hur insatser för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv kan se ut utifrån 
Jönköpings läns förutsättningar kommer ha tagits fram och spridits bland arbetsgivare. 
5. Genom kunskapen ska det gett ringar på vattnet i form av en ökad takt i omställningen även hos andra 
än projektdeltagarna. 
 
Utvärderingar kommer ha gett deltagarna en god bild över hur insatserna fungerat, prisbild, om de 
bidragit till ökad mångfald samt hur mycket besparingar i ekonomi och koldioxid de genererat. På så vis 
har projektet genererat en god grund för beslutsfattande och ny kunskap som fler än bara de närmast 
berörda kan ta del av. Intresse och behov av att arbeta vidare med frågorna hos projektdeltagarna samt 
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andra arbetsgivare i länet kommer ha undersökts, vilket eventuellt kan generera ett fortsättningsprojekt 
som når ut till fler länsaktörer och stödjer tidigare deltagare till ytterligare omställning. 
 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Projektet ska på sikt bidra till att länets utsläpp av växthusgaser från transportsektorn minskar och att 
länsmålsättningar kring en attraktiv, tillgänglig, jämställd och hållbar region har bättre förutsättningar att 
nås. Projektet kommer på flera sätt ha bidragit till länets vision om att bli ett klimatsmart Plusenergilän 
senast 2045 (uttryckt i klimat- och energistrategin för Jönköpings län), den Regionala 
Utvecklingsstrategins (RUS:ens) vision om att Jönköpings län år 2035 är Sveriges mest hållbara, 
attraktiva och tillgängliga region samt den europeiska utvecklingsfondens målprogram.  
 
En minskning av klimatbelastande arbetspendling är en förutsättning för att nå Klimat- och 
energistrategins mål om att totala utsläpp av växthusgaser från Jönköpings län senast 2045 är lägre än 1 
ton per invånare och målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn år 2030 är 75 procent lägre 
än 2010. Det ligger också helt i linje med den regionala utvecklingsstrategins vision om en hållbar region 
och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.  
 
Förutom hållbart framgår i RUS:en att länet ska vara attraktivt och tillgängligt. Förväntningen på sikt är 
att projektet ska ha bidragit till att; 
  
- Anställda ska kunna bo i en del av länet men arbeta i en annan. Fler arbetsgivare har ökat sin 
tillgänglighet för medarbetare.  
- Projektets resultat ska ha underlättat kompetensförsörjning i länet genom en ökad attraktivitet hos 
arbetsgivare. 
- De geografiska avstånden ska få mindre betydelse för arbetsmöjligheter vilket kan leda till att fler deltar 
i arbetslivet på lika villkor - oavsett t.ex. tillgång till bil/körkort, familjeförhållanden, upplevd 
könstillhörighet eller fysiska funktionsvariationer.  
- Forskning har visat att distansarbete kan jämna ut könsskillnader i hur kvinnligt respektive manligt 
ledarskap upplevs, något som kan gynna länet och utveckla en mer jämlik region.  
- Genom att vara uppmärksam i utvärderingarna av insatserna finns möjlighet till analys mellan skillnader 
i olika typer av företag och organisationer; baserat på könsuppdelning, bakgrund och åldersfördelning. 
Underlaget kan användas för riktade insatser i länet även på sikt. 
 
RUS:ens vision är också att regionen ska vara smart, kompetent och global. 2020 och framåt finns behov 
av att med innovativa medel stärka upp små- och medelstora företag i den kris som uppstått i Sverige med 
anledning av Covid-19. För att stärka upp en smart och kompetent region förväntas projektet stärka ett 
flexibelt arbetsliv där arbetsgivare blivit mer motståndskraftiga mot kriser, t ex. pandemier. Genom att ha 
stöttat nytänkande offentliga och privata arbetsgivare, som testat nya vägar och erbjudit nya arbetssätt har 
projektet underlättat matchning på arbetsmarknaden och små och medelstora företags konkurrenskraft i 
länet. Ett mer flexibelt arbetsliv och en större tillgång till hållbar arbetspendling förväntas även ge 
smidigare övergång till nytt arbete för krisdrabbade anställda  t.ex. genom att överbygga geografiska 
avstånd. När arbetsgivare utnyttjar digitaliseringsmöjligheterna för distansarbete har avstånden i världen 
också minskat och verksamheterna kan lättare tänka bortom Sveriges gränser. 
 
Slutligen vill vi betona att förväntad effekt på lång sikt också är att frågor om hållbar arbetspendling och 
flexibelt arbetsliv har blivit mer attraktiva och normaliserade för arbetsgivare att arbeta med. Genom att 
bättre förutsättningar erbjudits för de som vill arbetspendla hållbart kan också en normbildande effekt på 
människors vilja ändra sina vanor förväntas; både som arbetstagare och i privatlivet. Detta med bakgrund 
i faktorer som miljö, bättre kombination av arbetsliv och fritid, ekonomi, hälsa och geografisk placering. 
 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektorganisation 
Energikontor Norra Småland kommer vara projektägare och projektledare. Energikontoret och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län är projektkoordinator. Projektkoordinatorerna ansvarar för projektet drivs 
framåt och tar ansvar för att resultat omvandlas till långsiktiga effekter. Koordinatorerna ska bl.a. fylla 
resurser och skapa bättre förutsättningar för måluppfyllnad. De ska aktivt följa projektet, hjälpa till med 
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att förankra projektet, främja samspel med ordinarie verksamhet och sprida projektets resultat. 
Koordinatorerna ansvarar för att projektet utvärderas och att erfarenheterna kommer till god fortsatt nytta. 
 
Energikontoret ansvarar som projektkoordinator för projektledning och projektadministration. 
Projektledaren, på 100 procent, ansvarar för projektets operativa arbete. Länsstyrelsen har även en 
likvärdig 75-procentig tjänst fördelat på en till tre personer. Därtill tillkommer biträdande projektledare, 
kommunikatör och ekonom. Samtliga tre tjänster finns på energikontoret.  
 
En styrgrupp ska bildas med aktörer med nära koppling och behov av projektets resultat. Styrgruppen 
består även av medlemmar som representerar arbetet med hållbart resande i länet. Bred regional 
fördelning är en framgångsfaktor. Styrgruppen fattar beslut som rör projektet, följer projektets utveckling 
och ansvarar för ekonomi och målstyrning. Arbetet är strategiskt och proaktivt och i nära dialog med 
projektledningen. Uppdelningen mellan det strategiska arbetet som styrgruppen ansvarar för och det 
operativa arbetet som projektledning och projektmedarbetare utför ska vara tydlig. Styrgruppen ser till att 
projektet genomförs på ett korrekt sätt, följer det som står i beslutet om stöd, följer lagar och regler samt 
fastställer att miljöaspekterna integreras. Vid projektavslut sprider och förankrar styrgruppen projektets 
resultat. Styrgruppen ska även kontinuerligt följa, aktivt ta del och lära av utvärderingarna. I början av 
projektet bör en referensgrupp bildas med experter och nyckelpersoner. Denna referensgrupp kan ge råd 
och fundera som ett stöd.  
 
Arbetssätt 
Projektet har utvecklats genom LFA-metoden (Logical Framework Approach) som även återkommer i 
styrning och uppföljning. För projektstyrning används interna system som plattform för kollaborativ 
planering, genomförande och uppföljning av projektet, delmål och aktiviteter. Ett lämpligt 
projektstyrningsverktyg kräver att samtliga samverkansparter, samarbetspartners och deltagare har 
tillgång till och använder systemet. Systemet bör bland annat innehålla en funktion för 
dokumenthantering, aktivitetsdelning och kommunikation mellan projektdeltagare. Detta blir extra 
nödvändigt då olika organisationer inte delar samma typ av serverstruktur.  
 
Metodiken är att på systematiskt bas skapa större samverkan kring gemensamma nyckelfrågor inom 
hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv. Genom projektets tre olika faser  analys, genomförande och 
utvärdering  skapas förändring. Resultat används till rekommendationer och fortsatt arbete på sikt. 
Projektet är tekniskt sett uppdelat i flera nivåer kopplat till projektets budget och struktur. Som deltagare 
finns tre nivåer att välja på; 0 för följedeltagare (tillgång till delmål 1 kunskapsplattform), nivå 1 på 
basnivå (fritt välja 1-3 åtgärder) och nivå 2 utökade insatser (fritt välja 4-7 insatser). De tre olika nivåerna 
kostar olika mycket beroende på storlek och offentlig kontra privat verksamhet. Miljöavdelningen, 
Länsstrafiken i Jönköping och andra eventuella intressenter i Region Jönköpings län inkluderas i 
totalfinansieringen från Region Jönköpings län.  
 
Företag kan tillkomma även efter projektet startat men betalar då extra för detta. Projektet vänder sig 
främst till små- och medelstora företag men öppnar även upp för större projekt för extra dragkraft. Där är 
de större aktörerna tänkta att fungera som stöd åt de mindre. Större företag betalar även tillägg baserat på 
antalet anställda för en mer jämn fördelning. 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektet kommer att tillföra mycket utöver deltagarnas ordinarie verksamhet. I Hela RESAN har en av 
de största lärdomarna varit att resursbrist internt är det som sätter stopp för utveckling. Genom att stärka 
stödet till organisationerna inom insatser för hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv så kan projektet 
tillåta organisationerna att våga ta steget. Genom projektet kan även värdefull kunskap från 
forskningsaktörer implementeras. Ambitionen är att stödja upp arbetsgivare i delar de känner sig osäkra 
inför eller inte har expertkunskap inom själva. 
 
Gällande Energikontor Norra Smålands medverkan så skiljer sig projektet inte nämnvärt från ordinarie 
verksamhet då kontoret utvecklar och driver projekt i samverkan med andra som huvudverksamhet. 
 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Hållbarhetsaspekterna genomsyrar projektets hela karaktär. När geografiska avstånd får mindre betydelse 
för arbetsmöjligheter får fler möjlighet att delta i arbetslivet på lika villkor - oavsett t.ex. tillgång till 
bil/körkort, familjeförhållanden, upplevd könstillhörighet eller fysiska funktionsvariationer. Det blir 
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därmed enklare att nå ut till grupper där tillgång till bil är mindre; t ex. nyexaminerade, personer utan 
körkort eller de som pga. värderingar eller ekonomi inte vill ha bil. Genom att arbetsgivare erbjuder 
lösningar för de som tvingas pendla långt mellan bostad och arbete kan arbetsgivare bibehålla kompetens 
genom att erbjuda ett arbetsliv som är mer nytänkande och inkluderande. Forskning har även visat att 
distansarbete kan hjälpa till att jämna ut könsskillnader i hur kvinnligt respektive manligt ledarskap 
upplevs.  
 
Genom att vara uppmärksamma i utvärderingarna av insatserna finns det möjlighet att analysera 
skillnader mellan olika typer av företag och organisationer, könsuppdelning, bakgrund och 
åldersfördelning. Underlaget kan senare användas för riktade insatser där de ger bäst effekt. Detta främjar 
även strategin för en tillgänglig region utifrån länets utvecklingsstrategi.  I projektet kommer även 
utvärdering och lärande ingå där hållbarhetsaspekterna såsom miljö, jämställdhet och mångfald följs upp. 
I projektgruppen kommer vi att sträva efter en god representation utifrån mångfald och jämställdhet. 
 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Jönköping 
 
 
 
 
Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Kunskapsplattform - 
A1:1 
Kunskapsspridning, 
nätverkande och 
samverkan genom 
digitala verktyg 

Kunskapsspridning, nätverkande och 
samverkan stärks genom olika digitala 
verktyg såsom digital plattform där 
projektdeltagarna kan samlas. 
Projektet tar också vidare en hemsida 
(www.resval.se) skapad ur tidigare 
projekt för att tillgängliggöra 
lösningar inom hållbart resande från 
andra parter nationellt. Hemsidan kan 
även användas för spridning 
projektresultat. 

2021-01-07 - 
2023-04-28 

35 000 

Kunskapsplattform - 
A1:2 Rådgivning, 
omvärldsbevakning 
och samarbete 
nationellt 

Projektet ger råd/stöd till 
projektdeltagare, omvärldsbevakar 
området och utforskar samarbeten 
med liknande initiativ i länet såväl 
som nationellt och internationellt. 

2021-01-07 - 
2023-02-28 

0 

Kunskapsplattform - 
A1:3 
Kunskapshöjande 
aktiviteter och 
konferenser 

Deltagande på och anordnande av t.ex. 
seminarium, kunskapsträffar, 
konferenser och studiebesök för 
projektgrupp och projektdeltagare. 

2021-01-07 - 
2023-02-28 

618 481 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Kunskapsplattform - 
A1:4 Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Kommunikation och resultatspridning 
bland projektdeltagare såväl som 
externt, för att säkerställa att 
erfarenheter från projektet kommer 
en vidare grupp till del. Bl.a. genom 
nyhetsbrev, webb, sociala medier och 
andra lämpliga kanaler. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

170 000 

Arbetspendling - A2:1 
Kartläggning och 
analys 

Kartläggning och analys av behov och 
önskemål hos deltagarna genom 
enkäter och intervjuer. Utnyttja 
tidigare kunskaper inom området, t 
ex. projekt, resvaneundersökningar, 
och insatser i länet och närliggande 
län. 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

280 941 

Arbetspendling - A2:2 
Val av insatser och 
intern förankring 

Med kunskapsbatteri, tidigare 
erfarenhet och undersökningar som 
grund, ringa in de insatser deltagarna 
vill implementera i sina respektive 
organisationer och stötta igenom 
intern förankring. Avgränsa urvalet 
till ett begränsat antal insatser per 
deltagare beroende på deltagarnivå. 
Inom arbetspaket 2 finns idag valbara 
insatser som förmånscykel, personliga 
tjänstecyklar, cykelvänlig arbetsplats, 
kollektivtrafikkort som löneavdrag, 
samåkningsplattform, 
personalrabatter och konditionstest, 
men fler kan tillkomma utifrån 
deltagarnas önskemål. 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

0 

Arbetspendling - A2:3 
Implementering 

Implementera utvalda insatser under 
begränsad tid hos deltagarna. Vid 
behov, samordna insatser för bättre 
genomslagskraft. 

2021-09-01 - 
2022-09-30 

1 425 000 

Arbetspendling - A2:4 
Utvärdering och 
rekommendationer 

Utvärdera effekterna av insatser som 
genomförts med på förhand bestämda 
indikatorer. Ta fram 
rekommendationer och arbeta 
tillsammans med deltagarna för att 
säkerställa beslutsfattande om 
lyckade insatser på sikt. 

2022-10-03 - 
2023-02-28 

0 

Arbetspendling - A2:5 
Framtida behov 

Undersöka potential och öka 
förutsättningarna för kvarlevande 
nätverk och kunskapsspridning även 
efter projektslut. Här ligger extra 
fokus på att ta fram underlag för 
efterlevnad även efter projektslut och 
som fortsättning för de som önskar ta 
insatserna vidare. 

2022-10-03 - 
2023-04-30 

0 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:1 Kartläggning och 
analys 

Kartläggning och analys av behov och 
önskemål hos deltagarna genom 
enkäter och intervjuer. Utnyttja 
tidigare kunskaper inom området, t 
ex. projekt, resvaneundersökningar, 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

0 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

och insatser i länet och närliggande 
län. 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:2 Val av insatser 
och intern förankring 

Med kunskapsbatteri, tidigare 
erfarenhet och undersökningar som 
grund, ringa in de insatser deltagarna 
vill implementera i sina respektive 
organisationer och stötta igenom 
intern förankring. Avgränsa urvalet 
till ett begränsat antal insatser per 
deltagare beroende på deltagarnivå. 
Inom delmål 3 finns idag valbara 
insatser som att utnyttja pendlingstid 
till arbetstid, erbjuda stöd för effektivt 
distansarbete samt införande av 
arbetshubbar/co-working spaces, 
men fler kan tillkomma utifrån 
deltagarnas önskemål. 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

0 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:3 Planering 
arbetshubbar 

Se över bästa geografiska lägena och 
förutsättningarna för att inrätta 
arbetshubbar i länet. Sker i nära 
samarbete med de deltagare som 
visar intresse för frågan. Samarbeta 
med andra aktörer för att därefter gå 
vidare och införa arbetshubbar under 
en begränsad tid, exempelvis 
samarbete med aktörer som 
Coompanion Jönköping, Science Park 
Jönköping och Gröna Kronoberg, där 
den senare organisationen har god 
erfarenhet från tidigare projekt. 

2021-01-07 - 
2021-08-31 

0 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:4 Stödmaterial för 
flexibelt arbetsliv 

Ta fram underlag och vägledningar för 
arbete på distans, pendlingstid som 
arbetstid och flexibla arbetstider för 
att underlätta pendling. Baserat på 
forskning och deltagarnas egna 
förutsättningar. Samarbeta med 
forskningsaktörer och facklig 
verksamhet för att dra nytta av 
tidigare forskning och 
rekommendationer. Detta används 
som underlag för deltagare och andra 
som önskar införa insatser inom 
området. 

2021-01-07 - 
2021-08-31 

472 436 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:5 Implementering 

Implementera av deltagarna utvalda 
insatser under begränsad tid. 

2021-09-01 - 
2022-09-30 

250 000 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:6 Utvärdering och 
rekommendationer 

Utvärdera effekterna av insatser som 
genomförts med på förhand bestämda 
indikatorer. Ta fram 
rekommendationer och arbeta 
tillsammans med deltagarna för att 
säkerställa beslutsfattande om 
lyckade insatser på sikt. 

2022-10-03 - 
2023-02-28 

0 

Flexibelt arbetsliv - 
A3:7 Framtida behov 

Undersöka potential och öka 
förutsättningarna för kvarlevande 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

0 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

nätverk och kunskapsspridning även 
efter projektslut. Här ligger extra 
fokus på att ta fram underlag för 
efterlevnad även efter projektslut och 
som fortsättning för de som önskar ta 
insatserna vidare. 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:1 Kartläggning 
och analys 

Kartläggning och analys av behov och 
önskemål hos deltagarna genom 
enkäter och intervjuer. Utnyttja 
tidigare kunskaper inom området, t 
ex. projekt, resvaneundersökningar, 
och insatser i länet och närliggande 
län. 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

0 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:2 Val av insatser 
och intern förankring 

Med tidigare erfarenhet och 
undersökningar som grund, ringa in 
de uppmuntringskampanjer 
deltagarna vill implementera i sina 
respektive organisationer och stötta 
igenom intern förankring. Avgränsa 
urvalet till ett begränsat antal insatser 
per deltagare beroende på 
deltagarnivå. 

2021-01-07 - 
2022-09-30 

0 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:3 Stödmaterial 
kring 
personalförmåner och 
rabatter hållbart 
resande 

Undersöka möjligheter till, och ta 
fram underlag kring, rabatter, 
personalförmåner och liknande 
incitament till de som väljer att resa 
hållbart, då t.ex. skattemässiga 
regelverk kring detta ofta upplevs 
som snåriga. 

2021-01-07 - 
2021-08-31 

0 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:4 Implementering 

Implementera utvalda kampanjer 
under begränsad tid hos deltagarna. 
Vid behov samordna insatser för 
bättre genomslagskraft. 

2021-09-01 - 
2022-09-30 

800 947 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:5 Utvärdering och 
rekommendationer 

Utvärdera effekterna av insatser som 
genomförts med på förhand bestämda 
indikatorer. Ta fram 
rekommendationer och arbeta 
tillsammans med deltagarna för att 
säkerställa beslutsfattande om 
lyckade insatser på sikt. 

2022-10-03 - 
2023-02-28 

0 

Uppmuntringsinsatser 
- A4:6 Framtida behov 

Undersöka potential och öka 
förutsättningarna för kvarlevande 
nätverk och kunskapsspridning även 
efter projektslut. Här ligger extra 
fokus på att ta fram underlag för 
efterlevnad även efter projektslut och 
som fortsättning för de som önskar ta 
insatserna vidare. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

0 

Lärande, resultat och 
spridning - A5:1: 
Projektledarskap 

Extern utvärderare levererar 4 
delrapporter samt en slutrapport till 
projektet, men ge kontinuerlig input 
2021 och 2022 där projektledningen 
och dess projektledarskap utvärderas. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

0 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Lärande, resultat och 
spridning - A5:2: 
Utvärdering och 
lärande 

Extern utvärderare levererar 4 
delrapporter samt en slutrapport till 
projektet, men ge kontinuerlig input 
2021 och 2022 så att lärdomar 
kommer projektet till del så snart 
detta är möjligt. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

210 000 

Lärande, resultat och 
spridning - A5:3: 
Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Kommunikation och resultatspridning 
bland projektdeltagare såväl som 
externt, för att säkerställa att 
erfarenheter från projektet kommer 
en vidare grupp till del. Bl.a. genom 
nyhetsbrev, webb, sociala medier och 
andra lämpliga kanaler. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

0 

Lärande, resultat och 
spridning - A5:4: 
Projektavslut 
(fortsättning) 

Undersöka potential och öka 
förutsättningarna för kvarlevande 
nätverk och kunskapsspridning även 
efter projektslut. Här ligger extra 
fokus på att ta fram underlag för 
efterlevnad även efter projektslut och 
som fortsättning för de som önskar ta 
insatserna vidare. 

2021-01-07 - 
2023-04-30 

0 

 
 
 
Mina kontakter 

Namn: Cecilia Jönsson 
Telefonnummer: 0102424097 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: cecilia.jonsson@rjl.se 
Roll: Ekonomi 

 
Namn: Jepser Agrelius 
Telefonnummer: 0102236220 
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: jesper.agrelius@lansstyrelsen.se 
Roll: Projektledare 

 
Namn: Lydia Olofsgård 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer: 0761452902 
E-postadress: lydia.olofsgard@rjl.se 
Roll: Övrigt 

 
Namn: Mattias Bodin 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer: 0764281470 
E-postadress: mattias.bodin@rjl.se 
Roll: Projektledare 
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Anvisning budgetmall: Planeringsbudget med schablon 15-20% för indirekta kostnader

Mallen är ett arbetsverktyg för att planera ekonomin i det projekt ni avser att ansöka om stöd för.
Mallen kan även användas vid begäran om budgetändring för projekt som enligt beslutet om stöd ska redovisa faktiska kostnader.

Alla registreringar görs i de vita fälten. I de tonade fälten görs automatiska beräkningar.

Lägga till ytterligare rader
Om ni behöver lägga till ytterligare rader i mallen, ta bort excelbladets skydd  under fliken "granska"/"ta bort bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ni behöver då
kontrollera att formler som t ex automatiska summeringar och liknande fortfarande stämmer.

Samverkansprojekt med olika procentsatser för indirekta kostnader inom projektet
Om budgeten gäller ett samverkansprojekt där procentsatsen för indirekta kostnader varierar mellan parterna: ta bort excelbladets skydd under fliken "granska"/"ta bort
bladets skydd" (lösenord behöver ej anges). Ange belopp för indirekta kostnader direkt i cellerna på rad 37.

Intäkter
Om ni kommer att ha intäkter anger ni dem som positiva belopp.
Summa intäkter kommer automatiskt att räknas av från kostnaderna.
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Planeringsbudget med 15% eller 20% indirekta kostnader
version 1.0. 191015 2(2)

PLANERINGSBUDGET för projekt inom Eruf med 15% eller 20% schablon för indirekta kostnader

Projektnamn:

Ärende-ID: Procent för indirekta kostnader: 15%

Kostnader 2021 2022 2023 20XX Totalt Medfinansiering 2021 2022 2023 20XX Totalt
Personal 1 464 000 1 507 920 517 719 0 3 489 639 Offentlig kontantfinansiering 1 747 072 1 747 072 297 127 0 3 791 270
A. Projektledare & admin 480 000 494 400 169 744 1 144 144 Jönköpings kommun 212000-0530 20 000 20 000 0 40 000
B. Bitr projektledare 240 000 247 200 84 872 572 072 Tranås kommun 212000-0597 10 000 10 000 0 20 000
C. Kommunikatör 240 000 247 200 84 872 572 072 Gislaveds kommun 212000-0514 20 000 20 000 0 40 000
D. Ekonomi 96 000 98 880 33 949 228 829 Eksjö kommun 212000-0589 10 000 10 000 0 20 000
E. Projektledare för Samverkanspart (LST) 360 000 370 800 127 308 858 108 Vaggeryds kommun 212000-0522 10 000 10 000 0 20 000
F. Projektmedarbetare RJL 48 000 49 440 16 974 114 414 Sävsjö kommun 212000-0563 10 000 10 000 0 20 000
Externa tjänster 1 074 086 1 074 086 238 686 0 2 386 858 Värnamo kommun 212000-0555 10 000 10 000 0 20 000
Licenser för IT-plattformar som resval.se 15 750 15 750 3 500 35 000 Habo Kommun 212000-1611 2 500 2 500 0 5 000
Konferensavgifter 49 923 49 923 11 094 110 941 Vetlanda kommun, ej bekräftade 212000-0571 10 000 10 000 0 20 000
Seminarier och kunskapsträffar 120 393 120 393 26 754 267 540 Följekommun 1-3 7 500 7 500 0 15 000
Utvecklingstjänst IT-konsult 126 423 126 423 28 094 280 941 RJL Centralt, ej 1:1-medel 300 000 300 000 0 600 000
Friskvårdsuppmuntran 175 500 175 500 39 000 390 000 Region Jönköpings län RU/Tim 1 337 072 1 337 072 297 127 2 971 270
Upphandling forskare/konsult flexibelt arbetsliv 212 596 212 596 47 244 472 436 0
Cykelfrämjande insatser  126 000 126 000 28 000 280 000 0
Tekniskt/praktiskt stöd för omställning arbetspendling 153 000 153 000 34 000 340 000 Offentliga bidrag i annat än pengar 449 900 449 900 0 0 899 800
Extern utvärderare  94 500 94 500 21 000 210 000 Jönköpings kommun 212000-0530 81 800 81 800 163 600
Resor och logi 27 000 27 000 6 000 0 60 000 Tranås kommun 212000-0597 40 900 40 900 81 800
Resor och logi till konf och dyl  27 000 27 000 6 000 60 000 Gislaveds kommun 212000-0514 81 800 81 800 163 600

0 Eksjö kommun 212000-0589 40 900 40 900 81 800
0 Vaggeryds kommun 212000-0522 40 900 40 900 81 800

Investeringar, materiel och lokaler 817 176 817 176 181 595 0 1 815 947 Sävsjö kommun 212000-0563 40 900 40 900 81 800
Kommunikationsmaterial (trycksaker, annonser osv.)  76 500 76 500 17 000 170 000 Värnamo kommun 212000-0555 40 900 40 900 81 800
Seminariekostnader 81 000 81 000 18 000 180 000 Habo Kommun 212000-1611 10 225 10 225 20 450
Kollektivtrafikfrämjande material, ej investering 270 000 270 000 60 000 600 000 Vetlanda kommun, ej bekräftade 212000-0571 40 900 40 900 81 800
Cykelfrämjande material, ej investering 92 250 92 250 20 500 205 000 Följekommun 1-3 30 675 30 675 61 350
Hyra av lokaler/utrustning arbetshubbar  63 000 63 000 14 000 140 000 0
Utrustning för flexibelt arbetsliv, ej investering 49 500 49 500 11 000 110 000 Total offentlig finansiering 2 196 972 2 196 972 297 127 0 4 691 070
Material uppmuntringskampanjer, ej investering 184 926 184 926 41 095 410 947 Privat kontantfinansiering 128 800 128 800 0 0 257 600

0 Företag 1-8, Nivå 2 80 000 80 000 160 000
Enhetskostnader (i ändringsbudget) 0 0 0 0 0 IKEA 556329-6044 5 000 5 000 10 000

0 Jönköping Energi 556015-3354 5 000 5 000 10 000
0 Företag 1-5, Nivå 1 25 000 25 000 50 000
0 Företag 1-2, följeföretag 5 000 5 000 10 000
0 Tillägg 1 stort företag, Ex 1270 anställda 6 350 6 350 12 700
0 Tillägg 1 stort företag, ex 490 anställda 2 450 2 450 4 900

Schablonkostnader 981 261 1 010 698 347 006 0 2 338 966 0
Lönebikostnader 662 314 682 183 234 216 0 1 578 713 Privata bidrag i annat än pengar 496 935 496 935 0 0 993 870
Indirekta kostnader 318 947 328 515 112 790 0 760 253 Företag 1-8, Nivå 2 327 200 327 200 654 400
Summa kostnader 4 363 523 4 436 881 1 291 006 0 10 091 410 Företag 1-5, Nivå 1 102 250 102 250 204 500
Intäkter 50 000 50 000 0 0 100 000 Företag 1-2, följeföretag 10 225 10 225 20 450
Beräknad intäkt efter projektstart 50 000 50 000 100 000 SMUAB  556394-3397 16 360 16 360 32 720

0 IKEA 556329-6044 20 450 20 450 40 900
Summa faktiska kostnader 4 313 523 4 386 881 1 291 006 0 9 991 410 Jönköping Energi 556015-3354 20 450 20 450 40 900
Offentliga bidrag i annat än pengar 449 900 449 900 0 0 899 800 Total privat finansiering 625 735 625 735 0 0 1 251 470
Jönköpings kommun 212000-0530 81 800 81 800 0 0 163 600 Summa medfinansiering 2 822 707 2 822 707 297 127 0 5 942 540
Tranås kommun 212000-0597 40 900 40 900 0 0 81 800
Gislaveds kommun 212000-0514 81 800 81 800 0 0 163 600
Eksjö kommun 212000-0589 40 900 40 900 0 0 81 800 Stöd 2021 2022 2023 20XX Totalt
Vaggeryds kommun 212000-0522 40 900 40 900 0 0 81 800 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2 437 651 2 511 009 993 879 0 5 942 540
Sävsjö kommun 212000-0563 40 900 40 900 0 0 81 800
Värnamo kommun 212000-0555 40 900 40 900 0 0 81 800
Habo Kommun 212000-1611 10 225 10 225 0 0 20 450 Summa total finansiering 5 260 358 5 333 716 1 291 006 0 11 885 080
Vetlanda kommun, ej bekräftade 212000-0571 40 900 40 900 0 0 81 800
Följekommun 1-3 30 675 30 675 0 0 61 350

0

  Förstudie

  Personalintensivt projekt

  Faktiska kostnader
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 108  
 
Förstudie - En kartläggning över byggbranschen i 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2020/1756 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Energikontor Norra Småland, 197 326 kr, under 
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker ut det statliga anslaget 1:1 

Sammanfattning  
Syftet med förstudien är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter 
som bygg- och fastighetssektorn har för att kunna bygga med minskad 
klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på 
resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21 
 Ansökan om stöd 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2020-08-21 RJL 2020/1756 

 
  
  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

Förstudie - En kartläggning över 
byggbranschen i Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö  

1. Beviljar Energikontor Norra Småland, 197 326 kr, under förutsättning att 
övrig medfinansiering infrias.  

2. Finansiering sker ut det statliga anslaget 1:1 
 

Sammanfattning  
Syftet med förstudien är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som 
bygg- och fastighetssektorn har för att kunna bygga med minskad klimatpåverkan, 
bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och 
cirkulära materialflöden. 

Information i ärendet 
Energikontor Norra Småland söker nu medfinansiering hos Region Jönköpings 
län till en förstudie. De avser att göra en ansökan i Tillväxtverkets ERUF-
utlysning ”Utveckla Småland och Öarnas konkurrenskraft” med sista 
ansökningsdatum 7 september 2020. Förstudien pågår från januari till september 
2021. 
Bygg- och fastighetssektorn svarade 2017 för cirka 32 procent av Sveriges totala 
energianvändning och 19 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Uppvärmning 
och byggprocessen står för majoriteten av dessa. Forskning som granskat 
byggprocessen visar att klimatbelastningen under byggprocessen är lika stor som 
vid drift av att flerfamiljshus av betong under 50 år. Samtidigt pekar EU:s 
färdplan för hållbar ekonomi i EU ut att utformningen av byggnader behöver ligga 
i linje med den cirkulära ekonomin. Jönköpings län har målsättningen att senast 
2030 halvera klimatpåverkan för nybyggnad och ombyggnad jämfört med 2016 
samt att sektorn ska bidra till att länets totala energianvändning effektiviseras med 
50 % till 2030. 
Förstudiens mål är att ta fram förslag på nya projekt- och affärsidéer samt 
samarbeten för målgruppen som bidrar till byggande och renovering med minskad 
klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på 
resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden i länet. Förstudiens delmål 
innebär att göra en kartläggning av aktörer och samverkansformer inom bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län samt att kartlägga nuläge och möjligheter till 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/1756 

 

förbättring hos målgruppen med avseende på minskad klimatpåverkan, bättre 
energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära 
materialflöden. Ett ytterligare delmål är att sprida resultat från förstudien och 
identifiera framtida projekt. 
Denna förstudie behövs för att identifiera viktiga förbättringsområden och möjliga 
åtgärder för att kunna stötta aktörerna och få till en snabbare förändringstakt i 
länet. Inför denna förstudieansökan har ett flertal aktörer kontaktats, t.ex 
byggföretag, bostadsbolag, arkitektfirmor, avfallsbolag och fackförbund. Samtliga 
tycker att det går att göra mer och att det finns förbättringsområden. Det rör allt 
från behovet av samarbetspartners och samverkansformer, till nya 
affärsmöjligheter, vikten av hållbara upphandlingar, avtalsskrivningar, 
minimering av råmaterial, klimatberäkning av byggnader, digitalisering, ökad 
användning av träkonstruktioner, återbruk av byggmaterial och cirkulära 
affärsmodeller, hantering av restprodukter och avfall och kompetensutveckling 
inom ett flertal områden. Förstudien bidrar till följande delstrategier i den 
regionala utvecklingsstrategin: 

 Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på 
miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

 Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle. 
 Skapa förutsättningar för individuellt och kollektivt ansvarstagande för en 

hållbar konsumtion 
 Skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i 

livets alla skeenden. 
 
Den sökta medfinansieringen på 197 326 kr gäller för 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21 
 Ansökan om stöd 

 

Beslut skickas till 
Energikontor Norra Småland 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
Kristina Athlei  Anna Olsson 
Regional utvecklingsdirektör Sektionschef hållbar utveckling
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FÖLJEBREV 1(1) 

 2020-09-15 RJL 2020/1756 

 

     
     
Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
                      

Energikontor Norra Småland 
      
            
 

Förstudie - En kartläggning över 
byggbranschen i Jönköpings län 
Energikontor Norra Småland har inkommit med en ansökan om delfinansiering 
för förstudien En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län inför 
ansökan till den regionala utvecklingsfonden. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län avser medfinansiera förstudien En kartläggning över 
byggbranschen i Jönköpings län med 197 326 kr, under förutsättning att övrig 
medfinansiering infrias. Projektet stödjer flera av de delstrategier som finns i den 
regionala utvecklingsstrategin.  

Synpunkter på förslaget 
Region Jönköpings län vill särskilt lyfta fram vikten av att förstudiens insatser 
bidrar till följande delstrategier i den regionala utvecklingsstrategin 

 Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på 
miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

 Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle. 
 Skapa förutsättningar för individuellt och kollektivt ansvarstagande för en 

hållbar konsumtion 
 Skapa attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer för människor i 

livets alla skeenden. 
 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Leif Andersson 
1:e vice ordförande Nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö 

Kristina Athlei  
Regional utvecklingsdirektör 
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Ansökan om stöd 

1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Förstudie- En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län 
Ansökansid: 81039 
Ärendeid: 20287411 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 

1.2 Stödsökande 
Namn: REGION JÖNKÖPINGS LÄN Org.Nr: 232100-0057 
Box 1024 
55111 Jönköping 
Sverige 

 

  
Arbetsställe  
Namn: Inköp Arb.ställenr.: 58694985 
Postadress: 
Östra Storgatan 67 
55321 Jönköping 

Besöksadress: 
Östra Storgatan 67 Entré 1A 
55321 Jönköping 

  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja 
 
Hemsida https://rjl.se/energikontoret 
 
 

1.3 Samverkanspart 
 
 

1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  935-2683 
Detaljerad info:  
 

1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 

SYFTE Syftet med förstudien är att se på de utmaningar och de möjligheter som bygg- och 
fastighetssektorn har för att kunna bygga med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet 
samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. Andelen 
trähusbyggnationer i Jönköpings län är exempelvis lägre jämfört med närliggande län. Här vill 
förstudien utreda vad aktörer i bygg- och fastighetssektorn behöver för att öka det hållbara 
byggandet och renoverandet så att Jönköpings län blir ett hållbart, attraktivt och 
kompetensförsörjt län. NULÄGE OCH BAKGRUND Bygg- och fastighetssektorn svarade 2017 
för cirka 32 procent av Sveriges totala energianvändning och 19 % av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Uppvärmning och byggprocessen står för majoriteten av dessa. Forskning som 
granskat byggprocessen visar att klimatbelastningen under byggprocessen är lika stor som vid 
drift av att flerfamiljshus av betong under 50 år. Samtidigt pekar EU:s färdplan för hållbar 
ekonomi i EU ut att utformningen av byggnader behöver ligga i linje med den cirkulära 
ekonomin. Jönköpings län har målsättningen att senast 2030 halvera klimatpåverkan för 
nybyggnad och ombyggnad jämfört med 2016 samt att sektorn ska bidra till att länets totala 
energianvändning effektiviseras med 50 % till 2030. VAD SAKNAS? Framtida 
genomförandeprojekt ska bidra till att utveckla bygg- och fastighetssektorn i länet. Kraven på 
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minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet och ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk 
och cirkulära materialflöden blir allt högre i alla typer av byggprojekt. Att företagen som finns i 
sektorn håller sig uppdaterade om dessa aspekter är en förutsättning för att bibehålla 
konkurrenskraft och på lång sikt hålla verksamheten vid liv. En förstudie behövs för att 
identifiera viktiga förbättringsområden och möjliga åtgärder för att kunna stötta aktörerna och 
få till en snabbare förändringstakt i länet. Inför denna förstudieansökan har ett flertal aktörer 
kontaktats. Samtliga tycker att det går att göra mer och att det finns förbättringsområden. Det 
rör allt från behovet av samarbetspartners och samverkansformer, till nya affärsmöjligheter, 
vikten av hållbara upphandlingar, avtalsskrivningar, minimering av råmaterial, klimatberäkning 
av byggnader, digitalisering, ökad användning av träkonstruktioner, återbruk av byggmaterial 
och cirkulära affärsmodeller, hantering av restprodukter och avfall och kompetensutveckling 
inom ett flertal områden. Kontakterna med aktörerna visar på behovet av samordning inom 
länet och att det finns stora möjligheter att dela erfarenheter och kunskap. OMVÄRLD OCH 
SAMVERKAN Det finns inga för oss kända projekt som undersöker eller har undersökt den 
helhet och bredd som denna förstudie avser att göra. Det finns däremot olika aktörer och 
nätverk, både regionala och nationella, som knyter an till olika delar i denna tänkta förstudie. 
Exempel på aktörer och nätverk där samarbete eller deltagande finns redan idag är Smart 
Housing Småland, Trähusskolan (via Länsstyrelsen), TMF, Trä- och möbelföretagen , 
Informationscentrum för hållbart byggande och renovering, ICHB, CSR Småland , Campus 
Värnamo och Tranås Utbildningscentrum (TUC), Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) och 
Träcentrum. DET REGIONALA NÄRINGSLIVET Inför denna ansökan har olika aktörer, bl.a. 
arkitekter, beställare, byggentreprenörer, facklig verksamhet, förvaltare och akademi kontaktats 
för att få kunskap om nuläge och framtida behov. Ansökan bygger på de behov som dessa 
aktörer identifierat samt behov som Energikontor Norra Småland identifierat i samband med 
olika projekt, t.ex. ENBYGG och Regionala Noder. De kontaktade aktörerna och nätverken är 
intresserade av att delta i, och ser behov av en förstudie. Följande aktörer har kontaktats, 
SKANSKA, Vätterhem, Riksbyggen, June Avfall &amp; Miljö, Normans, Pålssons Bygg, Smart 
Housing Småland, Tengbom Arkitekter, bsv arkitekter &amp; ingenjörer, Jönköping University, 
Byggnads Jönköping 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 

Denna förstudie handlar om att inhämta kunskaper om och kartlägga aktörer i bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län samt se på vilka behov och möjligheter aktörerna har för att 
bygga mer hållbart. ÖVERGRIPANDE MÅL På 5-10 års sikt har förstudiens förslag till projekt 
och samarbeten skapat affärsmöjligheter hos små och medel-stora aktörer i bygg- och 
fastighetssektorn som bidrar till byggande och renovering med minskad klimatpåverkan, bättre 
energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära 
materialflöden i länet. PROJEKTMÅL Vid projektslut har förstudien genererat förslag på nya 
projekt- och affärsidéer samt samarbeten för målgruppen som bidrar till byggande och 
renovering med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på 
resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden i länet. DELMÅL Förstudiens delmål 
innebär att göra en kartläggning av aktörer och samverkansformer inom bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län. Kartlägga nuläge och möjligheter till förbättring hos 
målgruppen med avseende på minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat 
fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. Sprida resultat från 
förstudien, identifiera projekt- och affärsidéer samt möjliga samarbeten i samverkan med 
målgruppen och andra aktörer. AKTIVITETER Förstudiens aktiviteter är främst att göra 
litteraturstudier och genomföra intervjuer med målgruppen. En viktig aktivitet är att sprida 
resultat från förstudien till privata och offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. 
Aktiviteterna är kopplade till den länsgeografiska klimat- och energistrategin och den Regionala 
utvecklingsstrategin samt till Energikontor Norra Smålands framtagna profilområdesstrategi. 
För att nå projektets mål kommer vi att samla kunskap, erfarenheter, förmågor och intressen 
kring byggprojekt med minskad klimatpåverkan och med bättre energieffektivitet som är 
resurseffektiva samt samla information kring återbruk och cirkulära materialflöden som finns 
idag. En styrgrupp kan vara aktuell i ett kommande större projekt men att det inom ramen för 
den här förstudien kommer att finnas olika personer inom bygg- och fastighetssektorn som 
hjälper till att validera information, dessa personer kallas i förstudien referenspersoner. 
MÅLGRUPP Den primära målgruppen för förstudien är privata och offentliga aktörer inom 
bygg- och fastighetssektorn, med tyngdpunkt på små och medelstora företag. EFFEKTER 
Förväntade effekter på lång sikt är att aktörer inom bygg- och fastighetssektorn inom 
Jönköpings län bygger hållbara byggnader, exempelvis fler byggnader i trä med lokalt 
producerad trävara samt att återbruk och cirkulära materialflöden beaktas. Förstudien 
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förväntas att leda till framtida projekt och samarbeten med aktörer i bygg- och fastighetssektorn 
i Jönköpings län. Framtida genomförandeprojekt ska bidra till att utveckla bygg- och 
fastighetssektorn i länet med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet och ökat fokus 
på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. Förstudiens genererade förslag på 
nya projekt- och affärsidéer kommer att beakta hållbarhet ur olika aspekter, såsom ekonomiska, 
miljömässiga och sociala. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 

Förstudien vänder sig till såväl privata som offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i 
Jönköpings län, som vi kallar för den primära målgruppen i förstudien, men där tyngdpunkten 
kommer att ligga på små och medelstora företag. En sekundär målgrupp för förstudien är 
politiker, näringslivsbolag och fackförbund som har viktiga funktioner och möjligheter att ta 
beslut samt föra ut betydelsefull information i sina organisationer. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 

Vid projektslut har förstudien genererat förslag på nya projekt- och affärsidéer samt samarbeten 
för målgruppen som bidrar till byggande och renovering med minskad klimatpåverkan, bättre 
energieffektivitet samt med ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära 
materialflöden i länet. Den primära målgruppen får kunskaper kring de områden som tas upp i 
förstudien, med nuläge och framtida möjligheter. Vi ser också att kunskapen kring lokala och 
regionala nätverk om aktörer leder till samarbeten aktörer emellan. De olika resultaten och 
analyserna som fås i förstudien används som underlag för att värdera möjligheten att gå vidare 
med projekt eller affärsidéer hos målgruppen. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 

På 5-10 års sikt har förstudiens förslag till projekt och samarbeten skapat affärsmöjligheter hos 
små och medel-stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn som bidrar till byggande och 
renovering med minskad klimatpåverkan, bättre energieffektivitet samt med ökat fokus på 
resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden i länet. Förstudien kopplar aktiviteterna 
till den länsgeografiska klimat- och energistrategin och den Regionala utvecklingsstrategin samt 
till Energikontorets framtagna profilstrategi. Förstudien bidrar till att nå uppsatta regionala 
mål. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 

Personal från Energikontor Norra Småland projektleder och äger förstudien samt ansvarar för 
att genomföra aktiviteterna och för att förstudien framskrider enligt plan. Förstudien har också 
en ekonomi- och en kommunikatörsresurs. Projektet kan bemannas med befintlig personal, 
någon nyanställning är inte aktuell. Energikontorets verksamhet går inte att jämföra med en 
traditionell arbetsplats, där var och en har dedikerade uppgifter över längre tid. I en utpräglad 
projektorganisation sker ständiga förändringar genom att projekt avslutas och nya tillkommer. 
Bemanning av denna förstudie kommer på så sätt att ske genom att tid frigörs för någon eller ett 
par av våra projektledare, där arbetsuppgifter i andra projekt har avslutats eller minskats. 
Energikontoret kommer alltså att bemanna projektet med tre olika roller: ekonom, 
kommunikatör och projektledare. Projektledaren är ansvarig för att projektet genomförs på det 
beskrivna sättet. Energikontor Norra Småland har den kompetens och de resurser som behövs 
för att genomföra ett regionalfondsprojekt. Energikontoret har övergripande kunskaper om 
byggnation, miljö och cirkulär ekonomi, delar som ingår i definitionen av hållbart byggande och 
renovering. Energikontoret har en uppenbar fördel i sin vana av att driva liknande 
projekt/förstudier och har ett brett kontaktnät som underlättar genomförandet. 
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Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 

Projektet kommer att tillföra en lägesbild över bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län och 
vilka möjligheter och hinder aktörerna har för att arbeta för minskad klimatpåverkan, bättre 
energieffektivitet och ökat fokus på resurseffektivitet, återbruk och cirkulära materialflöden. 
Denna lägesbild finns inte i dagsläget hos Energikontor Norra Småland och är en 
grundförutsättning för att utvecklas inom profilområdet Hållbart byggande och renovering. 
Arbetad tid i förstudiearbetet kommer att bokföras separat med ett unikt projektnummer. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 

Vad gäller hållbarhetsapekten MILJÖ så handlar hela förstudien om miljö utifrån: återbruk av 
material vid t.ex. rivning istället för deponering, cirkularitet för smart planerade kretslopp, 
träbyggnation för lägre koldioxidutsläpp samt resurseffektivitet. Mångfald: Vad gäller 
JÄMLIKHET och MÅNGFALD så eftersträvar vi att intervjua både kvinnor och män i 
kartläggningarna som ska göras, samt att aktivt söka kontakter för samverkansgrupper och 
nätverk så att en bra fördelning av män och kvinnor uppnås. Förstudien kommer aktivt söka 
kontakt med olika yrkesroller och aktörer inom förstudiens omfattning, för att få en så bred 
täckning som möjligt av kunskapsområdena och behoven. Resultaten från förstudien kommer 
att vara tillgängligt digitalt för lätt åtkomst. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 

Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 

Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 

Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 
 
 

1.6 Tid och aktivitetsplan 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Delmål 1 - Färdigställd 
kartläggning av 
aktörer och 
samverkansformer 
inom bygg- och 
fastighetssektorn i 
Jönköpings län. 

Lokalisera aktörer inom bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län. 
Fokus på att kartlägga privata aktörer 
inom området, men även lokalisera 
offentliga aktörer, eftersom de är 
stora beställare av nybyggnation och 
ombyggnation, samt fristående 
nätverk, t.ex. 
näringslivsorganisationer. Syftet är att 
få en bra bild över sektorn i 
Jönköpings län och undersöka vilka 
behov aktörerna har och vilka frågor 
som är mest väsentliga att arbeta 
inom. Förstudien vill samtidigt 
identifiera vilka samverkansforum 
och former som sektorns aktörer 
befinner sig inom idag, både för att 

2021-01-04 - 
2021-03-04 

79 152 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

underlätta intressentkartläggningen 
och så att dessa kan nyttjas när 
förstudiens resultat ska spridas och 
resultera i nya projekt och satsningar. 

AP 1.1 
Aktörskartläggning 

Kartläggning och sammanställning av 
aktörer 

2021-01-04 - 
2021-03-04 

39 652 

AP 1.2 Aktörers 
samverkan 

En kartläggning över 
samverkansformer lokalt, regionalt 
och nationellt. 

2021-01-04 - 
2021-03-04 

39 500 

Delmål 2- Färdigställd 
kartläggning av nuläge 
och möjligheter till 
förbättring avseende 
minskad 
klimatpåverkan, bättre 
energieffektivitet samt 
med ökat fokus på 
resurseffektivitet, 
återbruk och cirkulära 
materialflöden i länet. 

I förstudien tittar vi på aktörernas 
behov för en ökad hållbar byggnation. 
Utifrån inledande kontakter som togs 
inför förstudien har områdena 
trähusbyggnation, miljöcertifiering av 
byggnader och cirkulära 
affärsmodeller valts ut som områden 
att titta närmare på. Fler områden kan 
tillkomma efter diskussion med 
målgruppen. Kartläggningen kommer 
även se hur möjligheterna till 
förbättring inom de utpekade 
områdena bidrar till stärkt 
konkurrenskraft bland små och 
medelstora företag. 

2021-02-01 - 
2021-06-30 

236 500 

AP 2.1 Kartläggning av 
nuläge 

Informationsinhämtning om, samt 
sammanställning av, aktörernas 
nuläge samt aktörernas egen 
uppfattning om möjligheter till 
förbättring. 

2020-02-01 - 
2021-06-30 

47 300 

AP 2.2 
Trähusbyggnation 

Här tittar förstudien på vikten av 
materialval ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Granskning av 
forskning och studier som ex. jämför 
trähusbyggnation med 
betongbyggnation granskas för att få 
en bild över materialvalens betydelse 
för byggnadens klimat-påverkan. 
Faktorer som brand, hållfasthet, fukt, 
akustik och buller kommer att 
studeras eftersom det är vanligt att 
aktörer tvekar att bygga med trä på 
grund av dessa faktorer. 

2021-02-01 - 
2021-06-30 

47 300 

AP 2.3 
Miljöcertifierade 
byggnader 

Miljöcertifiering som drivkraft för 
bättre energiprestanda studeras. Även 
vikten av miljöcertifiering för att möta 
framtida kundkrav hos boende och 
hyresgäster. 

2021-02-01 - 
2021-06-30 

47 300 

AP 2.4 Cirkulära 
affärsmodeller 

Kunskapssammanställning av 
metoder för design och planering för 
cirkulära materialflöden, digitala 
verktyg och tjänster samt återbruk 
och återvinning av byggmaterial. 

2021-02-01 - 
2021-06-30 

47 300 

AP 2.5 Kartläggning av 
möjligheter till 

Sammanställning av möjligheter till 
förbättring som identifierats i 

2021-02-01 - 
2021-06-30 

47 300 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

förbättring arbetspaket 2 som förankrats med 
referenspersoner. 

Delmål 3 - Projekt- och 
affärsidéer samt 
samarbeten har i 
samverkan med 
målgrupp och andra 
aktörer identifierats 
och resultatet av 
förstudien har spridits 
i länet. 

Det tredje och sista steget i förstudien 
är att ihop med målgruppen 
identifiera fullskaliga projekt eller nya 
affärsidéer, samt att sprida de resultat 
som tagits fram. 

2021-06-01 - 
2021-09-06 

79 000 

AP 3.1 Identifiering av 
projekt- och 
affärsidéer samt 
samarbeten 

Identifiering av projekt- eller 
affärsidéer utifrån kartlagda 
möjligheter till förbättring, samt 
identifiering av samarbeten. 
Avstämning och förankring av 
projekt- och affärsidéer med 
referenspersoner. 

2021-06-01 - 
2021-09-06 

26 300 

AP 3.2 Hitta 
samverkansparter för 
kommande 
utlysningar 

För att komma till handling ska de 
samverkansparter som är 
intresserade av samarbeten och 
projekt identifieras, som gör att vi kan 
bygga hållbara byggnader och skapa 
cirkulära flöden inom bygg- och 
fastighetssektorn. 

2021-06-01 - 
2021-09-06 

26 300 

AP 3.3 Spridning av 
resultat inklusive 
identifierade projekt- 
och affärsidéer 

Resultatspridning av förstudiens 
slutsatser. 

2021-06-01 - 
2021-09-06 

26 300 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2021         Totalt 

Personal: Löner 223 110         223 110 

Externa tjänster: 
Externa tjänster, 
föreläsare/konsult 6 000         6 000 

Resor och logi: 
Kostnad för resor 16 000         16 000 

Schablonkostnader: 
Lönebikostnader 
och OH 149 542         149 542 

           

           

           

           

           

           

Summa kostnader 394 652         394 652 

Projektintäkter         

           

           

Summa faktiska 
kostnader 394 652         394 652 

Bidrag annat än pengar          

Summa bidrag i 
annat än pengar          0 

Summa totala 
kostnader 394 652         394 652 

 
 

Finansiering 
            
Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt bidrag 
annat än pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Tillväxtverket: 
Tillväxtverket 197 326         197 326 

           

           

           

           

           

           

           

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 197 326 

  
      197 326 

Total offentlig 
finansiering 197 326         197 326 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering 

   
      0 

Summa 
medfinansiering 197 326         197 326 

Stödfinansiering 
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Finansiering 2021         Totalt 

Stödfinansiering 197 326         197 326 

 
 

 
Sammanställning 
Stödandel av faktiska kostnader 50,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 50,00% 
Stödandel av total finansiering 50,00% 
Andel annan offentlig finansiering 50,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 

1.9 Mina kontakter 
Namn: Jessica Strrid 
Telefonnummer: 072- 554 62 08 
Mobiltelefonnummer: 072- 554 62 08 
E-postadress: jessica.strid@rjl.se 
Roll: Projektledare 
 

1.10 Dokument 
Filnamn: Riskanalys EU-projekt.xlsx 
Beskrivning: Riskanalys 
Uppladdningsdatum: 2020-06-01 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2020-07-03 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö §§ 92-
112 
Tid: 2020-09-01 kl. 08:30  

Plats: Regionens hus, sal B 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 98  
 
Nationell trafikplan och planering 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden. 

1. Att en politisk referensgrupp tillsätts för det fortsatt arbetet med 
nationell, regional transportplan och statlig 
transportinfrastrukturplanering. 

2. Den politiska referensgruppen består av presidiet i nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö, samt ytterligare 3 representanter från 
PKS. 

Sammanfattning  
Erik Bromander informerar om processen för nationell-, regional 
transportplan och statlig transportinfrastrukturplanering. 
Information om arbetet med höghastighetståg och direktiv till trafikverket, 
planeringsram m m. Regionfullmäktige fastställer slutlig regional 
transportplan. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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