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Regionstyrelsen
Datum: 2018-05-15
Tid: 09:00-16:00
Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande
Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Henrietta Serrate (S)
Daniel Liffner (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Göran Giselsson (M)
Sven Sunesson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Håkan Engdahl (-)
Yngve Filipsson (L)
Ersättare

Charlotta Svanberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Peter Freij (S)
Ragnar Lindberg (S)
Eva Johnsson (KD)
Joakim Pohlman (S)
Emelie Öberg (S)
Tryggve Svensson (V)
Kjell Jormfeldt (MP)
Viktor Emilsson (M)
Pernilla Tornéus (M)
Mikael Johansson (M)
Patrik Davidsson (C)
Golnoush Keshavarzi Lundén (C)
Martina Ericsson (SD)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
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Caroline Palmqvist, HR-direktör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Anna Widströmer, regionjurist
Johan Jarl, nämndsekreterare
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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 17 maj 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 9 maj 2018.

3

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
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4

Informationsärende Människorättsarbetet i Region
Kronoberg
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Susann Swärd, människorättsstrateg

5

Månadsrapport april 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 maj, och delges regionstyrelsen vid
sammanträdet.

6

Centrala kollektivavtal 2018 (18RGK744)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal
som lokalt kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de
centrala parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
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Sammanfattning

Personalutskottet har berett följande nya eller ändrade centrala
kollektivavtal, för beslut av regionstyrelsen:
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har
slutit en ny överenskommelse med samtliga berörda
arbetstagarorganisationer om traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller
tills vidare från och med 2018-01-01. I samband med överenskommelsen
så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt
2014 en överenskommelse med OFR:s förbudsområde
Allmänkommunal verksamhet och Akademiker Alliansen om
bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till att stärka
övergången från studier till arbete och stimulera framtida
kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta och OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters
syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om
ändringar och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-0401 tillförs bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en väl
fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala
arbetet. Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande
regelverk om arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om
arbetstidsförläggningen framhålls och att denna med fördel kan föras
inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor
som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggning. Bilagan gäller
från och med 2018-01-11.
Beslutsunderlag

• § 112 RSAU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelser
• § 14 RSPU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om bestämmelser
för studentmedarbetare och ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16.
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 Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T,
Studentmedarbetare och HÖK 16
 Cirkulär18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
 Cirkulär18:10 Bilaga 1
 Cirkulär18:10 Bilaga 2
 Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbatere
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på
förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

7

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-VäxjöKalmar.
Sammanfattning

Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och
möjliggör snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och
arbete för dess invånare. Sedan trafiken startade med Öresundsbrons
öppnande år 2000 har systemet vuxit och är idag en viktig förutsättning
för tillväxten av funktionella arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att
tillsammans upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart
för den nya trafiken är planerad till december 2019 och det nya avtalet
sträcker sig fram till december 2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den
regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att
besluta om allmän trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de
intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och
genom att besluta om allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett
ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
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Beslutsunderlag

 §113 RSAU Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för
Öresundstågsupphandling
 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
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Förstudie - Småländsk superbuss
(17RK1179)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt
superbusskoncept. Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018.
Studien har varit finansierad genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare
höjning av den kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional
expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för
vidare studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan
Smålandslänen gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör
inbegripa utvecklade tankar om superbusskoncept.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

§114 RSAU Förstudie - Småländsk superbuss
Förslag till beslut - Förstudie Småländsk superbuss
Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk Superbuss
Slutrapport - Sammanfattning och förslag regionalt superbusskoncept
i Smålandslänen
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 Krösabussen - Förstudie av ett regionalt superbusskoncept för
Smålandslänen
 Bytespunkter tillgängliga för alla - förstudie
 Bytespunkters funktioner - förstudie
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Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
från Lena Myrskog, Region Kronoberg
(18RGK573)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta
en diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en
intraprenad vid bröstenheten och mammografienheten, i syfte att
bibehålla en välfungerande verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av
intraprenad i enlighet med förslagsställarens intentioner.
Beslutsunderlag

• §115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg
• Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
• Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
• Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
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10 Svar på skrivelse - Planera för palliativa
platser från Suzanne Frank (M) och
Roland Gustbée (M) (18RGK568)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M).
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och
Roland Gustbée (M).
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för
de patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika
behov som ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det
saknas palliativa vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att
patienter i ett palliativt skede vårdas på vanliga vårdavdelningar
tillsammans med andra patienter vilket försvårar vårdpersonalens
möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank och Roland
Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i
planering av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska
pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och
erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med
allmän palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda
boenden eller i hemmet. En mindre andel patienter har behov av
specialiserad palliativ vård som utförs av palliativa rådgivningsteamet
som är ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens
i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård
tillsammans med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets
kommuner. Inom ramen för detta arbete utvecklas den palliativa vården i
länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu
pågår en utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett
cancercentrum i Region Kronoberg där också förutsättningarna för den
palliativa vården kommer att redovisas. Utredningen ska återrapporteras
till hälso- och sjukvårdsnämnden senast i juni 2018.
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Beslutsunderlag

 §116 RSAU Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser från
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M)
 Förslag till beslut - Planera för palliativa platser
 Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser
 Skrivelse till Regionstyrelse - Planera för palliativa platser

11 Remissyttrande – Handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne (18RGK546)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Region Skåne.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande
över Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria
drivmedel i Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom
drivmedelsområdet som kan utföras av olika aktörer för att det skånska
transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en
handlingsplan för fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer
var en viktig del för att nå de uppställda målen.
Beslutsunderlag

• §117 RSAU Remissyttrande – Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne
• Förslag till beslut - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
• Remissvar - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
• Följebrev till remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
• Remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
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12 Regiondagar 2019 (17RK2390)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta samt
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en
återkommande samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer.
Regiondagarna 2019 föreslås genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den
regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.
Beslutsunderlag

 §118 RSAU Regiondagar 2019
 Förslag till beslut - Regiondagar 2019

13 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut

 18RGK21-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2018Upphandling av vacciner
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• 18RGK21-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2018 Upphandling av Konduktiv pedagogik.
• 18RGK21-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2018 upphandling av rehabiliteringsresor utomlands- psoriasis.
• 18RGK21-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2018Utredning av gällande driftsnormer
• 18RGK21-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2018Engångsinstrument för laparoskopisk och öppen kirurgi
• 18RGK21-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2018Utlandsrekrytering av specialistläkare och sjuksköterskor
• 18RGK29-16 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 16/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK29-17 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 17/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK29-18 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 18/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK29-19 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK29-20 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK25-17 Regionj uristens delegationsbeslut nr 17/2018Bruksvärdsprövning i hyresnämnden
• 18RGK25-18 Regionj uristens delegationsbeslut nr 18/2018Överprövning av upphandling
• 18RGK15-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2018Samråd detaljplan Najaden 11, Tingsryds tätort, Tingsryds kommun
• 18RGK34-9 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 9/2018. Ärende:
Utseende av ombud till årsstämma för Växjö Småland Airport AB
2018-04-16.
• 18RGK29-21 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 21/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK29-22 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 22/2018 Avskrivning av fordran
• 18RGK15-12 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 12/2018Samråd detaljplan för Moheda 4:206 m.fl., Toffelvägen, Moheda ort,
Alvesta kommun
• 18RGK15-13 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 13/2018Samråd detaljplan för Lekeryd 3:21 m.fl. (Lekeryd), Alvesta kommun
• 18RGK15-14 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 14/2018Samråd detaljplan för del av Älmhult 3:1., Haganäsparken, Älmhults
kommun
• 18RGK21-20 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2018Intraokulära linser
• 18RGK26-2 FoU-chefsbeslut nr 2/2018. Ärende: Fördelning av
medel för forskningsprojekt samt utvecklings- och förbättringsprojekt
våren 2018.
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 18RGK21-19 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2018Behandling och träningshjälpmedel
 18RGK34-10 Regionstyrelsens ordförandesbeslut nr10/18Överprövning av Region Kronobergs upphandling av inomhusnät för
Rakel- och mobiltelefoni

14 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar

• Cirkulär 18:12 Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL.
• Cirkulär 18:17 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år
2018.
• 18RGK708-1 Skrivelse - Barnmorskor på BB / Förlossning i
Region Kronoberg.
• 18RGK708-2 Svar på skrivelse från Barnmorskor på BB /
Förlossning i Region Kronoberg.
• 18RGK109-6 § 27 HSN Informationsärende: Månadssammandrag
februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
• 18RGK110-1 § 30 RUN Månadssammandrag 2018 regionala
utvecklingsnämnden.
• 18RGK111-1 § 18 TN Månadssammandrag 2018 trafiknämnden.
• 18RGK112-3 § 25 KN Månadssammandrag februari 2018.
• 18RGK112-2 Månadssammandrag KN februari 2018.
• 18RGK411-4 Protokoll bolagsstämma Ryssby Gymnasiet AB,
2018-03-20.
• 18RGK135-9 Protokoll Bolagstämma - Destination Småland
2018-04-13.
• 18RGK109-8 Månadssammandrag februari 2018 hälso- och
sjukvården
• 15RK284-30 Protokoll årsstämma, 2018-04-18
• Cirkulär 18:18 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
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15 Övriga beslutsärenden

16 Övriga informationsärenden
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§112

Centrala kollektivavtal 2018 –
Överenskommelser (18RGK744)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Personalutskottet har berett följande nya eller ändrade centrala kollektivavtal, för beslut
av regionstyrelsen:
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en ny
överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om traktamentsavtal
TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I samband med
överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till att
stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta
fram Centrala parters syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och
tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala
parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan
innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö och
arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att denna

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor som kan vara
underlag för dialog om arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.
Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 §14 RSPU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om Traktamentsavtal
TRAKT T, Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare och
ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16  Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T, Studentmedarbetare och
HÖK 16
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl
fungerande arbetstidsförläggning
 Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbatere
 Cirkulär18:10 Bilaga 1
 Cirkulär18:10 Bilaga 2
 Cirkulär18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-30

§14

Centrala kollektivavtal 2018 –
Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T,
Överenskommelse om bestämmelser
för studentmedarbetare och
ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård (18RGK744)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en ny
överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om traktamentsavtal
TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I samband med
överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till att
stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta
fram Centrala parters syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och
tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala
parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-30

Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan
innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö och
arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att denna
med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor som kan vara
underlag för dialog om arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T, Studentmedarbetare och
HÖK 16
 Cirkulär18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
 Cirkulär18:10 Bilaga 1
 Cirkulär18:10 Bilaga 2
 Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbetere
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl
fungerande arbetstidsförläggning

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK744
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2018-04-19

Regionstyrelsens personalutskott

Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om
bestämmelser för studentmedarbetare och ändringar och
tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen
besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Sammanfattning
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en
ny överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om
traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I
samband med överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT
04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till
att stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida
kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet
innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters syn på arbetstid.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK744
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2018-04-19

Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar
och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan
Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet.
Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om
arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen
framhålls och att denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet.
Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt
exempel på ett antal frågor som kan vara underlag för dialog om
arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
Cirkulär 18:10 Bilaga 1
Cirkulär 18:10 Bilaga 2
Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbetare
Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på
förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning
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CIRKULÄR 18:10

Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Johannes Isaksson, Jeanette Hedberg, Carina Rajala
Nyckelord: TRAKT T, TRAKT 04, traktamente,
resetillägg, beloppsberäkning

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena
sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra,
har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T.
Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.
I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Nedan följer en kort redovisning i punktform avseende ändringar och tillägg.







Avtalet gäller tillsvidare och ersätter TRAKT 04 och eventuella andra lokala
överenskommelser som har slutits med stöd av TRAKT 04.
Viss redigering har genomförts i avtalet. Förändringarna innebär inte någon
materiell förändring.
Ändring har gjorts för att åstadkomma en automatisk följsamhet till framtida
förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Detta innebär att beloppen i
framtiden kan förändras utan att förhandlingar avseende TRAKT T behöver
upptas. SKL kommer att informera om framtida förändringar av beloppen.
Med avtalet följer information om gällande belopp fr.o.m. 2018-01-01.
Informationen är formellt sett inte en del av avtalet.
De centrala parterna är överens om att uppta förhandlingar om reglerna i
gällande regelverk avseende traktamentsbelopp ändras.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

CIRKULÄR 18:10
2018-03-23

Rekommendation till beslut
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region, eller
kommunalförbund att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning
som framgår av bilaga 1. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till
arbetstagarorganisation som begär det.
För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed lokalt
kollektivavtal TRAKT T.
Frågor
Frågor om innehållet kan ställas till SKL: Johannes Isaksson och Carina Rajala.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Jeanette Hedberg

Johannes Isaksson
Bilagor:
TRAKT T i lydelse fr.o.m. 2018-01-01, med bilagor.
Information om beloppsberäkning fr.o.m. 2018-01-01.
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TRAKT T
I lydelse fr.o.m. 2018-01-01

Innehåll
Förhandlingar om Traktamentsavtal - TRAKT T ................................................. 3
Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T ............................................... 7
Riktlinjer ................................................................................................................ 9
Redogörelse för traktamentsavtalet ..................................................................... 10

31 3 17 03— SKL Kommentus AB
Ersätter 31 3 17 02

Förhandlingar om Traktamentsavtal - TRAKT T
Parter
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan
samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.
§ 1 Innehåll
Parterna träffar detta kollektivavtal TRAKT T, nedan kallat avtalet. Till avtalet
hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1-2
a) Avtal om traktamente och resetillägg TRAKT T, med tillhörande bilaga
(bilaga 1)
b) Redogörelse för traktamentsavtalet (bilaga 2)
§ 2 Ändringar och tillägg
I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om.
Parterna är överens om att uppta förhandlingar i det fall att skatteregler för traktamentsbelopp förändras.
§ 3 Tvisters handläggning
Uppstår tvist som rör tolkning och tillämpning av detta avtal och av överenskommelse som slutits med stöd av detta ska ärendet handläggas i den ordning
som föreskrivs i Kommunalt huvudavtal (KHA).
§ 4 Rekommendation om lokalt kollektivavtal TRAKT T
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region,
eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta
TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av
bilaga 1.
Parterna är överens om att sådant lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till
stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till arbetstagarorganisation, som begär det.
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För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed
lokalt kollektivavtal TRAKT T.
§ 5 Giltighet och uppsägning
1. Detta kollektivavtal, TRAKT T, ersätter 2018-01-01 TRAKT 04 i lydelse
fr.o.m. 2012-01-01 och gäller från och med detta datum tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.
Säger central part upp TRAKT T upphör lokalt kollektivavtal att gälla vid
samma tidpunkt som TRAKT T om inte annat överenskoms mellan centrala parter.
2. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal.
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§ 6 Avslutning
Förhandlingen förklaras avslutad.
Vid protokollet
Johannes Isaksson
Justeras
För Sveriges Kommuner och Landsting
Agneta Jöhnk
För Arbetsgivarförbundet Pacta
John Nilsson
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
Lenita Granlund
För OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Eva-Lotta Nilsson

Markus Furuberg

För OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Torbjörn Bidebo

Annelie Söderberg

För OFR:s förbundsområde Läkare
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Peter Wursé
För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Ingrid Lindgren Andrén

Elisabeth Ollesdotter

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer
Ann Garö
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Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T
1. Vissa definitioner
Förrättning
tjänstgöring som arbetstagare beordrats fullgöra på annat ställe än tjänstestället.
Flerdygnsförrättning
förrättning som medför övernattning utom bostaden.
Tjänsteställe
enligt definition i inkomstskattelagen. För arbetstagare som regelmässigt tjänstgör på flera arbetsplatser kan vid förhandlingar mellan de lokala parterna fastställas att arbetstagaren ska ha flera tjänsteställen.
Anmärkning
Parterna är ense om att bestämmelserna om tjänsteställe inte innebär annat än att nuvarande praxis ska tillämpas även i fortsättningen. Detta gäller även när ett geografiskt
område är tjänsteställe.

Vanliga verksamhetsorten
enligt definition i inkomstskattelagen.
Tjänsteresa
av förrättning direkt föranledd resa.
2. Traktamenten m.m.
Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren ersättning för logikostnad och traktamenten enligt de bestämmelser som
anges i inkomstskattelagen och med Skatteverkets vid var tidpunkt gällande
schablonbelopp
Traktamenten kan reduceras enligt de principer som anges i inkomstskattelagen.
Beloppen för traktamenten vid tjänsteresa i Sverige enligt detta avtal förändras
vid samma tidpunkt som maximibeloppet för avdrag för förhöjda levnadsomkostnader enligt inkomstskattelagen ändras.
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Anmärkning
Det är endast ökningen av levnadskostnaderna som ska beaktas. Exempel på ökade
levnadskostnader är utgift för logi, ökad kostnad för mat och dryck samt diverse småutgifter
såsom telefonsamtal och tidningar

3. Resetillägg
Resetillägg utges, såvida inte de lokala parterna enas om annat, när traktamente
utges.
Resetilläggen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen.
Resetillägg kan reduceras med hälften av det belopp som traktamente för aktuell
dag reduceras med.
Beloppen för resetillägg förändras vid samma tidpunkt som traktamente enligt
följande:
- Resetillägget för hel dag reduceras med belopp motsvarande 50 % av det
belopp som traktamentet för hel dag höjs med och
- resetillägget för halv dag reduceras med belopp motsvarande 50 % av det
genomsnittliga belopp som traktamentet för hel och halv dag höjs med.
Anmärkning
Resetillägg är att betrakta som en övergångsbestämmelse i samband med träffande av
Traktamentsavtal – 91.

4. Utlandsresor
Parterna är överens om att arbetsgivaren vid utlandsresor bör tillämpa bestämmelserna i inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar i tillämpliga delar.
5. Riktlinjer för lokala bestämmelser
Riktlinjer (mall) för lokala bestämmelser om färdsätt, reseräkning m.m. enligt
bilaga 1.
6. Lokalt kollektivavtal
Lokalt kollektivavtal som träffas på grundval av TRAKT T ska ansluta till inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar för avdrag för ökade levnadskostnader m.m. Riktlinjer (lokalt fastställda).
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Riktlinjer (lokalt fastställda)
Tillämpningsområde
Arbetstagare, undantag
Resekostnadsersättning
Tåg, flyg, blankett etc.
Färdväg
Anses påbörjad respektive avslutad
Färdsätt
Minsta totala kostnad
Övrigt
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Redogörelse för traktamentsavtalet
Bakgrund
Vid förhandlingarna om TRAKT 91 kom parterna överens om att de traktamenten som betalas enligt det centrala traktamentsavtalet skulle följa de principer
som anges i skattelagstiftningen. Traktamentsbeloppen vid inrikes tjänsteresa
fastställdes också till samma belopp som det då gällande högsta skattefria traktamentet enligt skattelagstiftningen. 1994 kompletterades avtalet med en överenskommelse som innebär att traktamentsersättningen enligt TRAKT utgår med
samma belopp som maximibeloppet för avdrag för förhöjda levnadsomkostnader
vid tjänsteresa enligt skattelagstiftningen.
Resetillägget enligt punkt 3 utgår som en skattepliktig löneförmån vid sidan av
traktamentet och en minskning av detta sker succesivt då Skatteverkets schablonbelopp för traktamenten höjs.
Vid förhandlingar om TRAKT T gjordes justeringar i avtalet för att åstadkomma
en automatisk följsamhet till kommande förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Samtidigt gjordes viss redigering. Dessa ändringar har inte inneburit någon materiell förändring av avtalet.
Parterna noterade att eventuellt kommande beloppsjusteringar i enlighet med avtalets beräkningsprincip (punkt 2 och 3) kan göras utan att nya förhandlingar behöver upptas. Arbetsgivarorganisationen har i sådant fall en skyldighet att informera arbetstagarorganisationerna innan förändringar införs.

Skillnaden mellan traktamente och lön
Traktamentsersättningar som betalas enligt det centrala traktamentsavtalet är
ingen löneförmån utan avsikten är att traktamentet ska täcka de eventuella merkostnader som en arbetstagare kan ha haft under en tjänsteresa.
Huvudregeln enligt inkomstskattelagen är att alla ersättningar och förmåner som
en arbetsgivare utger till en arbetstagare är skattepliktiga, såvida det inte särskilt
reglerats att just den förmånen är skattefri.
Enligt 1 § 12 kapitlet i inkomstskattelagen får en skattskyldig dock minska den
beskattningsbara inkomsten med vissa utgifter.
Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor är avdragsgilla om de uppkommit i
samband med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten och inte
överstiger ett maximibelopp vid inrikes resa eller ett normalbelopp vid utrikes
resa. Maximibelopp och normalbelopp fastställs av Skatteverket enligt de principer som anges i inkomstskattelagen. Det innebär att ersättningar enligt
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TRAKT T betalas ut endast vid förrättning som medfört övernattning utanför
verksamhetsorten.
Om traktamenten eller andra ersättningar som arbetsgivaren betalar överstiger
det högsta skattefria traktamentet enligt skattelagstiftningen ska den överskjutande delen behandlas som lön. Det innebär att resetillägget som kan betalas
enligt TRAKT T behandlas som lön.
För att en ersättning inte ska beskattas krävs att alla förutsättningar för skattefrihet enligt skattelagstiftningen uppfylls. Det innebär att olika former av lokalt
överenskomna ersättningar som ibland betalas till arbetstagare i samband med
att de gjort endagsresor alltid ska behandlas som lön även om ersättningen kallas
för ”traktamente”.

Definitioner
Vissa begrepp som används i TRAKT T definieras i inkomstskattelagen.
Tjänsteställe
Enligt 8 § 12 kapitlet inkomstskattelagen är tjänstestället den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på
arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige
hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.
För vissa arbetstagare är tjänstestället inte en viss angiven adress utan ett
geografiskt område t.ex. kommun.
Enligt bestämmelserna i TRAKT T kan de lokala parterna träffa överenskommelse om att arbetstagare som regelmässigt arbetar på flera arbetsplatser ska ha
flera tjänsteställen.
Vanliga verksamhetsorten
Enligt 7 § 12 kapitlet inkomstskattelagen är vanlig verksamhetsort ett område
inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe.
Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från
den skattskyldiges bostad.
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Minskat traktamente om arbetstagaren fått fria måltider
I samband med resor i arbetet kan kostnaderna för måltider bli högre än då
arbetstagaren vistas på hemorten. För att täcka eventuella merkostnader får
arbetstagaren traktamente. Traktamentet är en schablonersättning. Därför
behöver arbetstagaren inte styrka sina utgifter.
Om en eller flera måltider under tjänsteresan bekostas av annan än arbetstagaren
ska traktamentet reduceras. Ett exempel på detta är när ändamålet med resan är
ett studiebesök och värden för studiebesöket bjuder på lunch. Ett annat exempel
är när arbetstagare reser till en annan ort för att gå på en kurs för vilken arbetsgivaren betalar en avgift som även inkluderar måltider och logi. I båda dessa fall
har arbetstagaren sluppit utgifter för en eller flera måltider.
Enligt § 2 i TRAKT T ska traktamentet minskas enligt de principer som anges i
17 § 12 kapitlet inkomstskattelagen. Dessa finns närmare utvecklade i Skatteverkets föreskrifter och meddelanden. Där anges bl.a. att traktamentet alltid ska
minskas om någon annan än den skattskyldige (arbetstagaren) betalat måltiden.
Enligt Skatteverkets anvisningar är en måltid som arbetsgivaren betalar också
skattepliktig (kostförmån). Det spelar ingen roll om måltiden erhålls på den
vanliga arbetsplatsen eller i samband med en tjänsteresa inom eller utom riket.
Det finns dock vissa undantag. Dessa redovisas i nedanstående tabell.
Reducering av
traktamente

Kostförmån
(Beskattningsbara
inkomsten ökas)

Kost i samband med tjänsteresa

ja

ja

Obligatorisk hotellfrukost

ja

nej

Obligatorisk kost på allmänna
kommunikationsmedel

nej

nej

Extern representation

ja

nej

Måltid – Bjuden av affärskontakt

ja

nej

Intern representation

ja

nej

12

Nattschablon
Om arbetstagaren inte kan styrka sina logikostnader kan arbetsgivaren betala ut
nattschablon enligt Skatteverkets schablonbelopp.
Observera att nattschablon utbetalas endast för nätter som arbetstagaren övernattat på annan plats än bostaden. Tidig avresa (före kl. 06.00) eller sen återkomst
(efter kl. 00.00) berättigar inte till nattraktamente. I dessa fall har ju
arbetstagaren inte haft några extrakostnader för övernattning.

Tjänsteresa till utlandet
Vid utlandsresor bör arbetsgivaren tillämpa Skatteverkets bestämmelser i tilllämpliga delar. Det innebär att arbetsgivaren bör, om det inte finns anledning till
annan bedömning, utbetala traktamentsersättning med det belopp för respektive
land som anges i Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för ökade
levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Ett exempel på omständigheter som medför att det kan finnas anledning att
frångå den rekommenderade ersättningsnivån är när resan ingår i ett ”paketarrangemang” som inkluderar även måltider.
För att arbetsgivaren ska kunna betala ut traktamenten vid tjänsteresa till utlandet måste det även här vara fråga om en tjänsteresa förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Om den anställde uppehåller sig i flera länder under samma dag kan traktamente betalas ut med normalbeloppet för det
land där den längsta tiden av dagen (06.00–24.00) har tillbringats. Här bortses
från restid m.m. med flyg och båt. Om den anställde vistats största delen av
tjänsteresetiden i Sverige under avrese- eller hemkomstdagen, motsvaras skattefri ersättning av maximibeloppet för inrikes resa.
För logikostnader gäller samma regler som vid inrikes tjänsteresa, nämligen
faktisk logikostnad eller, om logikostnaden inte kan visas, 50 procent av
normalbeloppet (dagtraktamentet) per natt för det land där natten tillbringas.
Normalbeloppen för respektive land fastställs av Skatteverket. Beloppen framgår av Skatteverkets allmänna råd som bl.a. finns på Skatteverkets hemsida.

Reseräkning
Numera finns inte några överenskommelser mellan parterna eller andra
regleringar rörande reseräkning. Det kan dock vara lämpligt att ange vilka
regler som ska gälla för reseräkningar.
Enligt praxis ska arbetstagare ange ersättningsanspråk med anledning av förrättning i reseräkning. Reseräkningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att
13

kunna bedöma vilka ersättningar som ska utbetalas. Exempel på sådana uppgifter är resans ändamål, tid för avresa och återkomst och färdmedel.
Reseräkning bör avlämnas snarast efter det att en förrättning avslutats. Med
”snarast” avses normalt inom en månad. Anledningen till att reseräkning ska
lämnas utan onödigt dröjsmål är att arbetsgivaren ska ha en rimlig möjlighet att
kontrollera uppgifterna i reseräkning.
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Beloppsberäkning fr.o.m. 2018-01-01
Traktamentsbelopp 2018 enligt Skatteverkets schablon vid
flerdygnsförrättning utom den vanliga verksamhetsorten
Natt 00.00–06.00
avser logi

Halv dag

Hel dag 06.00–24.00

mer än 1 timme av
tiden ovan

mer än 4 timmar, påbörjats
före kl. 20.00 (avresedag)
resp. avslutats efter
kl. 10.00 (hemresedag)

mer än 18 timmar eller
påbörjats före kl. 12.00
(avresedag) resp. avslutats
efter kl. 19.00
(hemresedag)

115:-

230:161:-2

115:-1

Resetillägg 2018, enligt punkt 3.

Halv dag
mer än 4 timmar

Hel dag
mer än 18 timmar

11:-

100:-

1 Utges inte då arbetsgivaren bekostat logi.
2 Efter tre månader vid tjänsteresa mer än tre månader på en och samma ort.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§113

Beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Sammanfattning

Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör snabba
och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare. Sedan
trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit och är idag
en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella arbetsmarknadsregioner i södra
Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans upphandla
trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är planerad till
december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december 2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i avtalstecknande
krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som
kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och genom att besluta om allmän
trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Öresundstågsupphandling

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Regionstyrelsen

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för
Öresundstågsupphandling

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.

Sammanfattning
Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner
som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och genom att besluta om
allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett ansvar att tillhandahålla den
beslutade trafiken.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag- Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-10

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
Ärende
Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
Inför upphandlingen av ovanstående linjer har så kallat samråd inför upphandling
(SIU) genomförts i syfte att bland annat utröna intresse för att driva kommersiell
tågtrafik på de sträckor som planeras för upphandling. SIU genomfördes den 16
maj 2017 och ingen av de närvarande tågoperatörerna svarade att de var
intresserade av att köra denna avtalstrafik kommersiellt.
Beslut om allmän trafikplikt har föregåtts av en överenskommelse mellan de sex
berörda länen i Sydsverige som omfattas av öresundstågstrafiken.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra vilka sträckor den allmänna
trafikplikten ska omfatta. Varje part fattar därefter beslut om trafikplikt för trafik i
sitt eget län samt till viktiga målpunkter (stationer) i intilliggande län, vilket detta
ärendet syftar till.

Vad är allmän trafikplikt?
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik. Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett
verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i
trafikförsörjningsprogrammet.
Begreppet allmän trafikplikt innebär att Region Kronoberg genom att besluta om
allmän trafikplikt iklär sig ett ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
Beslut om allmän trafikplikt kan bara gälla regional kollektivtrafik. Det innebär
sådan trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att
tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och med
hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Beslut om allmän
trafikplikt ska vidare kunna härledas ur aktuellt trafikförsörjningsprogram.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-10

Genomförande
Genom att fatta beslut om trafikplikt på den föreslagna sträckan tar Region
Kronoberg ansvar för att långsiktigt erbjuda invånarna goda resmöjligheter med
den snabbhet som tågtrafik innebär, vilket vi kan göra genom att vara en del av ett
sammanhållet tågsystem i södra Sverige.
Öresundstågstrafiken ligger helt i linje med Region Kronobergs
trafikförsörjningsprogram och utgör ryggraden i den sydsvenska kollektivtrafiken.
Trafiken möjliggör daglig pendling, bidrar till att knyta samman orter och regioner
och bidrar till minskad klimatpåverkan. Tågtrafiken bidrar till utveckling i länet och
är en viktig faktor för att orter, bygder samt näringslivet ska kunna växa och
utvecklas.Trafiken kompletteras på flera sträckor i södra Sverige av tågtrafik med
en tätare uppehållsbild, exempelvis Krösatåg och Pågatåg.
Öresundstågstrafiken har sedan starten utvecklats mycket positivt. Resandet i
tågsystemet i Kronoberg ökar varje år och under 2017 var ökningen hela 7 %.
Sträckan Växjö-Kalmar trafikeras idag av 10-12 dubbelturer/vardag. På denna
sträcka kompletteras trafiken av SJ:s regionaltågstrafik mellan Kalmar och
Göteborg.
Sträckan mellan Växjö-Hässleholm trafikeras av 17 dubbelturer/vardag, med
förstärkning från Älmhult och söderut. På sträckan finns också Krösatågstrafik
och från Alvesta och söderut tillkommer SJ:s fjärrtågstrafik samt Snälltåget. Under
helger är turutbudet lägre.
I nuläget föreslås utbudet ligga kvar på denna nivå, men trafikutbudet och/eller
kapaciteten kan komma att förändras om andra resbehov uppstår.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Beslut om allmänn trafikplikt medför inte några ekonomiska konsekevenser.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta om allmän trafikplikt för de sträckor i Kronoberg,
samt till målpunkt i angränsande län, som under avtalsperioden förväntas trafikeras
med Öresundståg;


Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-10

Linjekarta, Öresundståg 2018
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§114

Förstudie - Småländsk superbuss
(17RK1179)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT), Regionförbundet i
Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region Jönköpings län deltagit i en
förstudie om ett småländskt superbusskoncept. Studien har pågått mellan augusti 2017
och maj 2018. Studien har varit finansierad genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den
kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för vidare studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan Smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade tankar om
superbusskoncept.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förstudie Småländsk superbuss
 Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk Superbuss
 Slutrapport - Sammanfattning och förslag regionalt superbusskoncept i
Smålandslänen
 Krösabussen - Förstudie av ett regionalt superbusskoncept för Smålandslänen
 Bytespunkter tillgängliga för alla - förstudie
 Bytespunkters funktioner - förstudie

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1179
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Regionstyrelsen

Förstudie Småländsk superbuss

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den
kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för vidare
studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan Smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.

Anna Fransson
Region Kronoberg

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk superbuss
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1179
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Informationsärende- Förstudie Småländsk superbuss
Ärende
Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Från varje län har företrädare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt
ansvarig för regional transportinfrastrukturplanering deltagit.
Projektet har haft som mål att ge svar på möljande frågor;
-

Är det möjligt att få till stånd ett regionalt superbusskoncept mellan större
orter i Småland som saknar tågförbindelser?
Vilka orter ska i så fall ett sådant regionalt superbusskoncept angöra?
Hur ska stationer och stationsmiljöer utformas för att vara attraktiva för
potentiella resenärer?

Projektet har indentifierat tre stråk som alla passerar en gräns till ett annat
smålandslän. Dessa tre stråk bedöms intressanta att studera vidare.




(Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)
Växjö-Åseda-Högsby-Oskarshamn (-Gotland)
(Jönköping )Nässjö -Västervik(-Gotland)

Ovanstående sträckor saknar förbindelse med tågtrafik, vilket har varit en viktigt
utgångspunkt för projektet.
Bakgrund

OECD tryckte i sin analys av Småland-Blekinge 2012 på behovet av att stärka de
interna förbindelserna i det studerade området. Bättre interna kommunikationer
bedömdes som en central åtgärd för att stimulera tillväxt och utveckling i samtliga
studerade län. Rekommendationerna har därefter utvecklats vidare inom ramen
för det sydsvenska samarbetet. De sex sydligaste regionerna och länen i landet
(Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) framhåller i ett
gemensamt positionspapper "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige" från
2016 att den interregionala tillgängligheten måste förbättras för att åstadkomma
ett sammanknutet Sydsverige.
Den flerkärniga strukturen poängteras i den sydsvenska studien som en tillgång
och dessutom viktig utgångspunkt för planeringen av det framtida
transportsystemet för området. En säker och komfortabel kollektivtrafik anges
som en nyckelfaktor för att förbättra dels sambanden mellan de större orterna
(tillväxtmotorer och regionala kärnor), dels mellan dem och deras omland. Den

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1179
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

regionala tågtrafiken lyfts fram som ryggraden i ett utvecklat kollektivtrafiksystem.
För orter som saknar direktförbindelse med järnväg anges högklassig expresstrafik
med buss, så kallade regionala superbusskoncept, som ett alternativ.
Vad är ett Superbusskoncept?

Superbussar används som gemensam beteckning för avancerade
busstrafiklösningar som hittills mest tillämpats i stadsmiljö. Här tillämpas
konceptet på regional nivå för trafik mellan större orter på längre avstånd.
Ett regionalt superbusskoncept berör och är beroende av insatser inom flera olika
discipliner som samhällsplanering, transportinfrastruktur, fordon och stödsystem
samt trafikering. Det kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning
av den kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med
buss. Kännetecknande för ett framgångsrikt superbusskoncept är;
 Identitet – hög synlighet, eget varumärke och design.
 Komfort – restiden kan användas för arbete, studier eller vila tack vare
bekväma bussar och mjuk linjeföring med långa kurvradier och rak
inkörning till stationer.
 Prioritet – ostörd färd mellan stationerna borgar för korta restider och hög
pålitlighet.
 Strukturbildande – stabilitet och långsiktighet i linjestruktur ger samspel
med planering av bebyggelse och servicefunktioner.
 Tydlighet – stationer och anslutningsvägar av hög kvalitet gör systemet lätt
att förstå och använda.
Projektet har producerat två delrapporter:



Bytespunkter tillgängliga för alla
Bytespunkters funktioner

Därtill finns också en arbetsplan, en slutrapport samt en projektsammanfattning
Mer om superbusskonceptet och om projektets resultat finns att läsa i
ovanstående rapportens som finns bifogade detta ärende. Rapportena kommer
också att publiceras på Region Kronobergs hemsida.
Genomförande
Projektet har enats om att har en fortsatt god dialog mellan smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.. Under hösten 2018 träffas parterna igen med syftet
att diskutera kring vad som har sagts i respektive organisation när projektet har
avrapporterats men också diskutera hur tankarna med ett småländskt
superbusskoncept eventuellt skulle kunna tas vidare.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Inga ekonomiska effekter av förslaget.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1179
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås att notera informationen till protokollet

Förstudie av förutsättningarna för regionalt
superbusskoncept i Smålandslänen

Slutrapport
Sammanfattning och förslag

Yvonne Aldentun & Per Ålind
2018-04-19

2018-04-26
Sidan 1 (15)

1.

Förord

De tre Smålandslänen - Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län - har i en förstudie analyserat
förutsättningarna för ett regionalt superbusskoncept. Superbusskonceptet kombinerar åtgärder
inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att
åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.
Projektets målsättning har varit att ta fram en gemensam målbild för snabb busstrafik i
Smålandslänen med regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort. Där ingår
också att peka ut orter för bytespunkter och vilka funktioner bytespunkterna ska vara
förknippade med.
Denna rapport, Slutrapport – sammanfattning och förslag, utgör avslutningen av projektet. I
rapporten beskrivs hur projektet genomförts, resultat från olika delrapporter sammanfattas och
diskuteras kort. Därefter följer arbetsgruppens förslag hur ett regionalt superbusskoncept, eller
regional BRT (Bus Rapid Transit) kan utvecklas vidare. Förslagen kommer att fortsatt diskuteras
och förankras i såväl referensgruppen och som den målgrupp som framgår av arbetsplanen.
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Information och dokumentation från projektet finns på:
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Kalmar i april 2018
Framsidesbild hämtad ur ”Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT, K2 november 2016.
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2.

Projektets genomförande

Projektet Förstudie av förutsättningarna för regionalt superbusskoncept i Småland har
genomförts under perioden augusti 2017 – april 2018. En stor del av arbetet i projektet har
bedrivits i en mindre arbetsgrupp. En referensgrupp har varit knuten till projektet.
Referensgruppen har deltagit dels i ett inledande inspirationsseminarium i augusti dels i ett
avslutande möte i april. Referensgruppen har också delgetts information under projektperioden.
Såväl arbetsgrupp som referensgrupp har representation från såväl infrastruktur- som
kollektivtrafikplanering på regional nivå i samtliga de tre Smålandslänen. Projektet har
delfinansierats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Förstudien ska ge svar på följande frågor:
 Är det möjligt att få till stånd ett regionalt superbusskoncept mellan större orter i
Småland som saknar tågförbindelser?
 Vilka orter ska i så fall ett sådant regionalt superbusskoncept angöra?
 Hur ska stationer och stationsmiljöer utformas för att vara attraktiva för potentiella
resenärer?
Frågeställningarna har hanterats i ett antal delrapporter:
 Bytespunkter tillgängliga för alla
 Bytespunkters funktioner
 Krösabussen - Ta plats i en kollektivtrafikdriven samhällsutveckling!
Dessutom finns en arbetsplan, inkl. kommunikationsplan, som noggrannare beskriver projektets
genomförande liksom målgrupp till vilka projektets resultat ska kommuniceras. Delar av
avrapporteringen kommer att ske efter projektperiodens slut och i samband med lämpliga,
befintliga mötesfora. Värt notera är att en delredovisning lämnats till den arbetsgrupp inom
OECD som för närvarande arbetar med en översyn av 2012 års studie av sydöstra Sverige1.
Materialet från projektet finns tillgängligt på KLT:s webbplats: https://www.klt.se

3.

Sammanfattande resultat

I avsnitten nedan sammanfattas kort resultaten från de olika delstudierna. För fördjupad
information och fler källhänvisningar hänvisas till respektive delrapport.

3.1 Bytespunkter tillgängliga för alla
I lagen om (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik finns bestämmelser om hur
kollektivtrafik ska anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder.
Tillgänglighetsaspekterna i kollektivtrafiken rör emellertid långt mycket större resenärsgrupper
än enbart funktionshindrade. Tillgänglighet är därför centralt i all planering och utformning av
kollektivtrafiken och dess interaktion med infrastruktur och bebyggelse.
En enklare sammanställning av de regler och den kunskap som finns om tillgänglighetsaspekter
på allmän plats, dock inte i byggnader, har gjorts för att dessa ska kunna beaktas i den fortsatta
diskussionen kring bytespunkternas utformning och funktion. Ambitionen är att så långt det är
möjligt skapa bytespunkter som fungera för alla.

1

OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige
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Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen om enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.
Trafikverket har i uppgift att förverkliga den förda funktionshinderpolitiken, bl.a. med hänsyn till
Boverkets föreskrifter. Trafikverket har därför med ledning av föreskrifterna tagit fram en
exempelsamling kring enkelt avhjälpta hinder på statens allmänna vägar. Den berör ledning för
synskadade, övergångsställen, gångpassager, gångytor, ljushetskontraster, belysning,
rastplatser, markbeläggning, biluppställningsplatser, ramper och trappor.
Trafikverket har också tagit fram en broschyr med kriterier och krav på kvalitetsnivåer för att
uppfylla en rekommenderad lägsta nivå på tillgänglighet för bussterminaler och bytespunkter
som ökar möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna använda
systemet2. Bytespunkterna har där delats in i fyra klasser (stor bytespunkt, bytespunkt > 20
påstigande/dag, bytespunkt tätort 1-20 påstigande/dag och bytespunkt landsbygd 1-20
påstigande per dag) och kraven anpassats därefter.
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen.
Enligt 2 kap. 10 § i lagen om kollektivtrafik ska ett regionalt trafikförsörjningsprogram innehålla
en redovisning av bl.a:
 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.
Trafikverkets rekommendationer i Användbar kollektivtrafik för personer med
funktionsnedsättning tjänar som utgångspunkt för tillgänglighetsfrågorna vid bytespunkter i det
fortsatta arbetet inom projektet.

3.2 Bytespunkters funktioner
BRT, Bus Rapid Transit, är en beteckning för avancerade busstrafiklösningar, vanligtvis i
stadsmiljö. BRT-konceptet har vuxit fram i trafiktäta miljöer med ett stort antal resande, t.ex. i
Curitiba (Brasilien), och flera orter i Nederländerna och i Frankrike. I Sverige har en expertgrupp
för kollektivtrafik, X2AB, respektive Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, K2, i dialog med myndigheter och kollektivtrafikbranschen tagit fram Guidelines
för BRT i stadstrafik3 och i regional trafik4.
Först ut att praktisera konceptet i Sverige har Skåne varit där ett BRT-koncept används på en
stadslinje i Malmö. Regional BRT är under uppbyggnad i ett antal utvalda stråk i Skåne.
Införandet av ett regionalt superbusskoncept i Skåne5 syftar till att utveckla en högkvalitativ
busstrafik i de delar av regionen som idag saknar järnvägsförbindelser. Det regionala
superbusskonceptet i Skåne omfattar stråk genom både urbana områden och landsbygd.

2

Trafikverket 2010. Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11263/RelatedFiles/100367_anvandbar_kollektivtrafik_for_personer_med_funktionsnedsattning.pdf
3

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (X2AB, 2015)
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/brt_broschyr_x2ab_jan_2015.pdf
4
Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT (K2, 2016)
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/guidelines_regional_brt_webb_20161201.pd
f
5
Planera för nya stationssamhällen – införandet av Regionalt Superbusskoncept i Skåne (Region Skåne 2016)
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapmsuperbuss_slutversion-lagupplost.pdf
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Kännetecknande för Regional BRT är:






Prioritet. Ostörd färd mellan stationerna. Bussprioritering där bussens framfart annars
riskerar att hindras av annan trafik. Prioriteringen borgar för korta restider och mycket
hög pålitlighet.
Komfort. Möjlighet att använda restiden till att exempelvis jobba, vila eller läsa – tack
vare bekväma bussar och mjuk linjeföring.
Tydligt. Lätt att förstå och använda. Stationer och anslutningsvägar med hög kvalitet.
Strukturbildande. Stabilitet och långsiktighet bidrar till att fler vågar satsa på ny
bebyggelse och servicefunktioner i närheten av stationerna. Samspel med
bebyggelseplaneringen.
Identitet. Hög synbarhet, egen identitet, design och varumärke.

3.2.1 BRT i en Smålandskontext
BRT i stadsmiljö skiljer sig från BRT i regional trafik. Förutsättningarna för regional BRT skiljer
sig också åt mellan olika landsdelar inom Sverige beroende på avstånd och befolkningstäthet.
Den trafiktäthet som beskrivs i standarden för regional BRT: minst timmestrafik hela dygnet, alla
dagar, är ouppnåelig i flera delar av landet.
Det är därför inte möjligt att följa standarden för regional BRT i alla dess delar i en småländsk
kontext. Men fortfarande är det viktigt att även en småländsk BRT inkluderar åtgärder inom
såväl samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att bibehålla
BRT-konceptets kärnvärden. För att lyckas med det är det viktigt att involvera flera aktörer tidigt
i arbetet med att utveckla ett regionalt BRT – och där är kommunerna är nyckelspelare!
Ett regionalt superbusskoncept i Smålandslänen har därför ett delvis annorlunda syfte än ett
regionalt BRT i Skåne som huvudsakligen binder ihop olika delar av Skåne (kopplingar över
länsgräns till Småland förekommer). I den småländska kontexten är det den
regionsammanbindande effekten mellan de största orterna (tillväxtmotorer och regional kärnor)
tillsammans med förkortade restider som är överordnat och förväntas bidra till regionförstoring
och vidgade arbetsmarknader.
3.2.2 Tågstationens attraktionsvärden
Vad är det som gör en tågstation attraktivare än en bytespunkt för bussar? I BRT-konceptet
försöker man överföra en del av de ingredienser eller funktioner som förknippas med en god
stationsmiljö för tåg till en stationsmiljö för bussar. Figur 2 nedan pekar på en del sådana
funktioner. Figur 3 visar hur en del av dessa funktioner överförts till en stationsmiljö för BRT i
stadsmiljö.
Skåne har tagit fram en rapport kring utformningen av superbusstationer6. Där indelas
superbussarnas stationer i tre klasser med hänsyn till:
- Antal resenärer per vardagsmedeldygn
- Hållplatsens betydelse/funktion i trafiksystemet

6

Utformning av Superbusstationer. Trivector 2012. Rapport 2012:39.
https://www.skane.se/Public/Protokoll//Regionala%20tillv%C3%A4xtn%C3%A4mnden/2012-1019/12.%20Superbussar%20i%20nordo%CC%88stra%20Ska%CC%8Ane/12-3.pdf
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Trafikverket försöker i sin rapport om BRT7 definiera begreppet BRT och redovisar olika
ansatser som gjorts för att beskriva BRT. En metod som beskriver ett antal faktorer som BRT
förknippas med bedöms intressant. Den är framtagen av Institute for Transportation and
Development Policy (ITDP), se figur 4 nedan.

Figur 2. Stationsmiljö för tåg i Laufen, Schweiz. De röda ringarna pekar på funktioner som
bidrar till stationsmiljöns attrakti vitet. (Foto: Stephan Bösch)

Figur 3. Bilden visar en BRT-station i stadsmiljö i Zürich, Schweiz som har flera av de
funktionerna som normalt förknippas med en tågstation. (Foto: Stephan Bösch)

7

Bus Rapid Transit – ett kollektivt färdsätt med framtid. Trafikverket 2013. (Rapport 2013:104)
https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11264/RelatedFiles/2013_104_Bus_Rapid_Transit_ett_kollektivt_fardsatt_med_framtid.pdf
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Figur 4 Faktorer som
förknippas med BRT och
dess inbördes betydelse
enligt ITDP.

-

3.2.3 Regionala BRT-stationer i Småland
Nedan ges ett förslag, för diskussion och utveckling, kring vilka funktioner som bör finnas på
stationer i ett regionalt superbusskoncept i Småland. Utgångspunkten har varit att
grundläggande faktorer som namn, stationsmiljöer utformning och grafiska element bör
samordnas över länsgränserna för att ett gemensamt BRT-koncept för Smålandslänen ska bli
verklighet i praktiken. Tabellen inbegriper de krav på kvalitetsnivån för bussterminal eller stor
bytespunkt i Trafikverkets (TRV) rekommendationer för tillgänglighetsanpassning för personer
med funktionsnedsättning (markerade med x).
I förslaget redovisas både en basnivå med grundläggande funktioner som ska finnas på
samtliga stationer samt en påbyggnadsnivå avseende såväl utrustning som utformning. Den
senare kan i första hand bli aktuell för större orter med både stort resandeunderlag och där
byten till annan linjetrafik kan förväntas bli betydande. Ett syfte med att ange två nivåer är även
att inspirera till att utveckla stationerna lite extra utifrån lokala önskemål.
Tabell 1. Förslag på funktioner som ska finnas på en BRT -station i Smålandslänen.
Funktion

TRV

Kommentar

Utrustning som ska finnas med samma utformning eller layout på samtliga stationer
(basnivån)
Tydlig stationsskylt och logotype
Realtidsinformation
Tydlig klocka
Statisk information - busslinjer, tider, biljettköp,
X
Överskatta inte mobilen!
kontakt för upplysning/störningsinformation.
Tidtabellsinformation ska vara belyst och
tillgänglig för funktionshindrade.
Telefonnummer för upplysning/
X
störningsinformation i blindskrift
Karta över närområdet
Utrustning som ska finnas på samtliga stationer men där detaljutformningen kan tillåtas
variera beroende på resandeunderlag, ortsstorlek med mera
Väderskydd
X
Bänk med ryggstöd och armstöd
X
God belysning vid stationsläget
Tydliga informationsskyltar inom
Skyltning till parkeringar, anslutande
hållplatsområdet
kollektivtrafik, riktning mot stad etc.
Utrustning där behovet får bedömas från fall till fall
Toalett
Bemannad servicefunktion

Om långt till annan service
Trygghetsskapande
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Fysisk utformning som ska vara densamma på samtliga stationer (basnivån)
Angöringsplats för minst två bussar
X
Anläggning som gör att personer kan
(plattform med full längd och jämn belagd yta)
röra sig trafiksäkert mellan
hållplatslägena
Plattformsbredd minst 3,5 m bred (påstigning),
X
2,25 m (avstigning)
Plattform 16 cm eller högre
X
Nivåfritt insteg
Kontrasterande kantremsa av plattor eller
X
motsvarande taktil/visuell effekt
Taktilt och visuellt ledstråk på plattformen
X
Maximalt 5 % lutning till och från hållplatsen (i
X
dess närhet)
Anslutande gång- och cykelbana
Närliggande säker cykel- och bilparkering
Belysning och förankringsmöjlighet för
cykel
Gångbana med jämn yta mellan hållplatser,
X
cykelparkering och bilparkering (i dess närhet)
Anslutning till annan kollektivtrafik
Belysning vid stationsområdet
X
Fysisk utformning utöver basnivån som kan bli aktuell beroende på resandeunderlag,
ortsstorlek med mera flera faktorer
Angöringsplats för fler än två bussar
X
Anläggning som gör att personer kan
(plattform med full längd och jämn belagd yta)
röra sig trafiksäkert mellan
hållplatslägena
Mindre än 5 % lutning till och från hållplatsen (i
X
dess närhet)
Direkt anslutning till gång- och cykelbana
Säker cykel- och bilparkering enbart avsedd för
Belysning, tak och förankringsmöjlighet
superbussresenärer i direkt anslutning till
för cykel
stationen
Gångbana med jämn yta mellan hållplatser,
X
cykelparkering och bilparkering
Direktanslutning till annan kollektivtrafik

Varje stationsläges egna förutsättningar måste tas tillvara och utvecklas och ytornas storlek
anpassas efter miljö och väghastighet.

3.3 Krösabussen - Ta plats i en kollektivtrafikdriven samhällsutveckling!
3.3.1 Regionala resandemönster
De största reseströmmarna i Småland/Öland/Blekinge utgörs huvudsakligen av in- och
utpendling till sydöstra Sveriges fyra större städer - Jönköping, Kalmar, Karlskrona och Växjö från omkringliggande tätorter. Däremot är resandeutbytet mellan de största orterna mer
begränsat med undantag av relationen Kalmar – Växjö.
De största strömmarna med bilresor går också till och från Kalmar, Växjö, Jönköping och
Karlskrona från omkringliggande orter. Mycket stora strömmar går mellan Jönköping och Habo,
Nässjö respektive Vaggeryd samt mellan Kalmar och de närmaste större tätorterna, som
Färjestaden, Lindsdal och Smedby. Från Växjö går stora bilströmmar till framför allt Rottne,
Ingelstad och Alvesta. Det finns betydande biltrafik även på relativt långa pendlingssträckor,
som Kalmar - Oskarshamn, Kalmar - Växjö och Jönköping - Värnamo. Se figur 5.
Kollektivtrafikströmmarna mellan regionens orter liknar i mångt och mycket bilströmmarna – fast
på en mycket lägre nivå, se figur 6. De i jämförelse med biltrafiken relativt små strömmarna av
kollektivtrafik även mellan de större städerna och omkringliggande orter visar på en stor
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potential att öka andelen kollektivresenärer. Inte minst då det finns ett starkt känt samband
mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre med bil.
Kollektivtrafikströmmarna mellan regionens orter liknar i mångt och mycket bilströmmarna – fast
på en mycket lägre nivå, se figur 6. De i jämförelse med biltrafiken relativt små strömmarna av
kollektivtrafik även mellan de större städerna och omkringliggande orter visar på en stor
potential att öka andelen kollektivresenärer. Inte minst då det finns ett starkt känt samband
mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre med bil. Se figur 6.

Figur 5. Invånarnas resor med bil mellan orter i
regionen

Figur 6. Invånarnas resor med kollektivtrafik
mellan orter i regionen

Källa: Tra fikverket. Res van eun dersökning i syd ös tra
Sverige. Blekinge, Småland och Öland. Ra pport, 2012 -12-11
Ver 2.3

Källa: Tra fikverket. Res van eun dersökning i syd ös tra
Sverige. Blekinge, Småland och Öland. Ra pport, 2012 12-11 Ver 2.3

Andelen arbetsresor skiljer sig mellan olika stråk. Stråk med stor andel arbetsresor (mer än 40
procent) är exempelvis Eksjö – Vetlanda, Jönköping – Vaggeryd, Kalmar - Nybro och Växjö Rottne. Det genomgående mönstret är att resorna i huvudsak sker inom den egna
arbetsmarknadsregionen. Ett undantag är relationen Kalmar – Växjö.
3.3.2 Avgränsning av potentiella stråk
OECD pekade i sin analys av Småland-Blekinge8 på behovet att utöka pendlingsområdena
genom att förbättra förbindelserna mellan de mest dynamiska delarna samt integrera dessa i
gemensamma arbetsmarknadsområden, något som bedömdes särskilt viktigt inte minst för den
framtida utvecklingen i områdets mer perifera delar. Väl fungerande förbindelser mellan de olika
delregionerna i sydöstra Sverige är därför avgörande för att förbättra det mänskliga, sociala,
utbildningsmässiga och ekonomiska samspelet. Se tabell 2 nedan.

8

OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige.
8

Förstudie av förutsättningarna för regionalt superbusskoncept i Småland - Sammanfattning

2018-04-26
Sidan 9 (15)

Tabell 2. Fyra bilder av södra Sverige.

De tre Smålandslänen är idag fördelade på tio
arbetsmarknadsregioner. Vissa är befolknings- och
utvecklings-mässigt stora som de tre
residensstäderna medan andra är små och beroende
av ett mer eller mindre kontinuerligt utbyte med
närliggande större kommuner.

I en gemensam utredning för de sex sydligaste länen och
regionerna i landet pekades totalt 27 tillväxtmotorer och
regionala kärnor ut som bedöms särskilt viktiga för den
regionala utvecklingen. Av dessa är tolv belägna i
Smålandslänen.

De ortsrelationer där det idag finns väl fungerande
tågförbindelser omfattats inte av förstudien. Det går
tillbaka till syftet med ett kommande regionalt
superbusskoncept som är att komplettera befintliga
möjligheter till regionalt resande med tåg. Såväl
komforten som restiderna med buss kommer generellt
sett heller aldrig att kunna konkurrera med tågets .

Kartan över restid med kollektivtrafik visar på den stora
betydelse järnvägen haft för att åstadkomma korta
restider och därmed skapa incitament för ökat utbyte
mellan olika tillväxtcentra. Samtidigt ger den en tydlig bild
av var det i linje med OECDs förslag är angeläget att ge
bättre möjlighet till resande med kollektivtrafik för att
knyta samman arbetsmarknaderna.

3.3.3 Presentation av prioriterade stråk
Den sammanvägda analysen i förstudien har lett fram till att totalt 15 stråk identifierats som
tänkbara för någon form av regionalt superbusskoncept, se bilagan till Krösabussen! Av dessa
har de tre nedanstående prioriterats för mer detaljerade studier i närtid avseende detaljerad
linjesträckning samt upplägg av tidtabeller och turtäthet. (För fördjupad information om de tre
prioriterade stråken, urvalskriterier, restider och restidskvoter hänvisas till rapporten
Krösabussen!)
9
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(Jönköping-)NässjöVästervik(-Gotland)
(Jönköping-)VärnamoLjungby-Markaryd
(-Helsingborg)
Växjö-Oskarshamn
(-Gotland)

(Jönköping –)Nässjö - Västervik(- Gotland)
Stråket omfattar en sträcka av totalt lite drygt 130 kilometer utmed riksväg 40 i Jönköpings och
Kalmar län. Det stråk som studerats mer ingående i förstudien har sin västliga ändpunkt i
Nässjö/Eksjö. För den berörda norra delen av Kalmar län och även för den aktuella östra delen
av Jönköpings län finns ett behov av en direkt kollektivtrafikkoppling till Jönköping. Den
möjlighet som finns idag till byte till tåg i Eksjö eller Nässjö bedöms inte vara ett attraktivt val för
potentiella resenärer från de nämnda delarna av stråket. Det är anledning till att Jönköping
anges på kartbilder och till del även omfattats av gjorda analyser.
Ett av målen med stråket är att förbättra de östra delarnas inklusive Gotlands koppling till Södra
Stambanan och i förlängningen även till regioncentrat Jönköping. Vidare är en inriktning att
förbättra tillgängligheten för boende i den mellersta och jämförelsevis glest befolkade delen av
stråket till de större orterna. I öster har stråket sommartid en fortsatt koppling till Visby och
Gotland via färjetrafiken i Västervik.
Totalt berörs fyra kommuner (Eksjö, Nässjö, Vimmerby och Västervik) direkt av stråket.
Sammanlagt har nio större orter med drygt 63 000 invånare direkt anknytning till stråket. De
största orterna är Västervik (21 000), Nässjö (18 000) och Eksjö (10 000). Resandet är störst i
de båda ytterändarna och särskilt då i den del i väster som delvis ligger utanför stråket. Ett
betydande resande sker också mellan Vimmerby och Västervik. Värt notera är det
förhållandevis stora resandeutbytet mellan de två metropolerna i ”Astrid Lindgren land”
Mariannelund och Vimmerby.
För samtliga studerade relationer gäller att över 60 procent av samtliga resor sker med bil.
Stråket trafikeras idag av genomgående kollektivtrafik med buss (linje 325). Längst i väster
(Eksjö – Nässjö - Jönköping) finns även regelbunden tågtrafik (Krösatåg).
Kollektivtrafiken med buss har för närvarande svårt att konkurrera med bilen restidsmässigt. I
nästan samtliga studerade relationer tar bussresan 20 procent längre tid eller mer jämfört med
bilen. Restiden med buss mellan stråkets ändpunkter är till och med mer än 50 procent längre
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än bilrestiden. Det är bara i relationen Vimmerby – Västervik som bilresan bara går något (10
procent) snabbare än bussen.
Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede
som stationsorter: Eksjö, Mariannelund, Nässjö, Vimmerby och Västervik. Dessutom finns
behov av minst ytterligare en station mellan Mariannelund och Eksjö. Fördjupade studier krävs
för att avgöra bästa platsen/platserna för stationslokalisering på den sträckan. Matning med
ordinarie regional trafik, och då inte minst en uppgraderad linje 325, förutsätts ske till respektive
station.
(Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)
Stråket löper genom tre kommuner längs lite drygt 90 kilometer på Europaväg 4 i Jönköpings
och Kronobergs län. Ett huvudsyfte med stråket är att det ska ge möjlighet till utökad pendling
mellan större orter i den södra delen av Jönköpings län (Värnamo med flera) och den västra
delen av Kronobergs län (Ljungby, Markaryd, Strömsnäsbruk med flera). Pendlingsutbytet
mellan dessa orter är för närvarande begränsat.
Det skulle innebära att stråket kan bidra till att knyta samman tre idag separata
arbetsmarknadsregioner (Ljungby, Markaryd och Värnamo). Kännetecknande för de tre största
orterna i respektive arbetsmarknadsregion är även deras beroende av inpendling för att klara
kompetensförsörjningen i det egna näringslivet. För stråket finns idag en förlängning med tåg
(Krösatåg) till Jönköping och en tänkt förlängning vidare mot norra Skåne och Helsingborg.
Totalt har fem större orter med tillsammans knappt 45 000 invånare direkt anknytning till stråket.
De två största orterna (Värnamo 19 000) och Ljungby (16 000) står för runt 80 procent av det
totala invånarantalet. Resandet mellan de olika arbetsmarknadsområdena liksom över
kommun- och länsgräns är begränsat. Exempelvis uppgår resandet mellan Ljungby och
Värnamo till förhållandevis blygsamma 800 resor per dygn. Den starkaste av de studerade
relationerna är mellan Lagan och Ljungby i Ljungby kommun (1 600 resor/dygn).
Bilen är det klart dominerande transportslaget (minimum runt 75 procent av samtliga resor) i alla
analyserade relationer i stråket. Genomgående busstrafik över länsgräns saknas för
närvarande, vilket kan vara en bidragande orsak till de långa restiderna gentemot bil (mer än 20
procent längre) mellan studerade orter i Jönköpings och Kronobergs län. Däremot är
busstrafiken restidsmässigt konkurrenskraftig gentemot bilen på delsträckan mellan Ljungby
och Markaryd (ungefär 10 procent längre).
Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede
som stationsorter: Lagan, Ljungby, Markaryd, Strömsnäsbruk och Värnamo. I ett första
uppbyggnadsskede bedöms en station per ort som tillräcklig. Matning med ordinarie regional
trafik förutsätts ske till respektive station.
Växjö-Oskarshamn(-Gotland)
Stråket innefattar en sträcka av totalt 127 kilometer utmed riksväg 37 i Kalmar och Kronobergs
län. Riksvägarna 23, 34 och 47 ingår också delvis i stråket på de avsnitt där deras sträckning
sammanfaller med den för riksväg 37. I öster har stråket en fortsatt koppling till Visby och
Gotland via färjetrafiken i Oskarshamn.
Ett av målen med stråket är att förbättra de östra delarnas inklusive Gotlands koppling till
järnvägsnätet (Södra Stambanan via Kust till kustbanan) och till region centrat Växjö. Vidare är
en inriktning att förbättra tillgängligheten för boende i den mellersta och jämförelsevis glest
befolkade delen av stråket till de större orterna.
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Totalt berörs fyra kommuner (Högsby, Uppvidinge, Oskarshamn och Växjö). Sammanlagt har
sex större orter med sammanlagt knappt 95 000 invånare anknytning till stråket. Av det totala
invånarantalet svarar Växjö för omkring 70 procent (66 000). Oskarshamn är den enda övriga
orten i stråket med fler än 5 000 invånare (19 000). Två av de mindre orterna i Kronobergs län
(Braås och Åseda) bedöms vara särskilt beroende av inpendling för att klara
kompetensförsörjningen i det egna näringslivet.
Resandet är störst i ytterändarna av stråket och särskilt då i den västra delen, där Växjö utgör
en stark målpunkt för boende i såväl Braås som Rottne och Åseda (fler än 1 000 resor varje
dygn). Ett förhållandevis stort resande finns även mellan Högsby och Oskarshamn (över 500
resor/varje dygn). I samtliga analyserade relationer står bilen för klart över 60 procent av alla
resor.
Stråket trafikeras idag med en genomgående busslinje som inte är konkurrenskraftig gentemot
bilen vad gäller restid. I den östra delen av stråket inklusive passagen av länsgränsen är
restiden med bussen omkring 50 procent längre än restiden med bil. Restiden med buss i den
västra delen är något mer gynnsam (cirka 20 procent längre än med bil).
Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede
som i behov av en station: Braås*), Högsby, Oskarshamn, Växjö och Åseda. I ett första
uppbyggnadsskede bedöms fem stationer som tillräckliga. Matning med ordinarie regional trafik
förutsätts ske till respektive station.
*)

Station lokaliserad till Eke-terminalen

3.3.4 Principer för val av stationslägen
Stationslägen för ett regionalt superbusskoncept bör likt en järnvägsstation ses som ett centrum
för service, arbetsplatser och bostäder i en ort. Principen ”Bäst för flest” bör vara vägledande
vid utveckling av ett stationsläge. En station ska kunna nås till fots eller per cykel från de
centrala delarna av ett samhälle. Anslutningsresor med lokalbuss är erfarenhetsmässigt oftast
ett mindre attraktivt alternativ för att transportera sig till stationen. Väsentligt vid planeringen är
även att beakta att en bra placerad station kan bidra till att binda ihop en stad eller ort.
Det är vidare viktigt att bostäder och arbetsplatser finns i nära anslutning till stationen och att
tillkommande verksamhetsområden och bostäder lokaliseras så stationsnära som möjligt
(stationsnärhetsprincipen). En station har normalt ett influensområde (= område där samtliga
boende och yrkesverksamma kan räknas in i underlaget för trafiken till/från stationen) som
omfattar området inom en radie av en kilometer. På motsvarande sätt kan runt hälften av de
boende och yrkesverksamma inom en radie mellan en och två kilometer från stationen räknas
in i underlaget. Stationsnära arbetsplatser har i det sammanhanget generellt sett visat sig kunna
ha en större inverkan på färdmedelsval än stationsnära bostäder.
I det fall en helt ny station ska anläggas är det viktigt att beakta dess möjliga roll som en portal
eller entré till orten. Järnvägen och tågtrafiken har historiskt sett varit strukturbildande för olika
samhällens utveckling och haft den funktionen. Samma utgångspunkt borde i princip kunna
vara tillämpbar för det tåg på gummihjul som ett regionalt superbusskoncept består av.
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Mottot ”Tänk tåg – kör buss” bör
tillämpas oavsett om det är ett centralt
eller mer externt placerat stationsläge
som övervägs. En god framkomlighet är
a och o för att korta restiden och öka
komforten, två faktorer som är mycket
betydelsefulla för att trafiken ska kunna
attrahera resenärer.
I det fall en central lokalisering blir
aktuell är det som nämnts tidigare
väsentligt att arbeta enligt riktlinjerna
”rakt – gent - prioriterat" för att
åstadkomma en optimal linjeföring. Den
allmänna inriktningen bör vara att
Regional superbusstation i Knislinge. Foto: Joel Hansson, K2
bussens marschfart inte ska sänkas
alltför mycket vid passage genom orter. Farthinder måste undvikas helt liksom alltför skarpa
kurvradier (rekommendationen är att radien aldrig är mindre radie än 40 meter).
Stationer lokaliserade till mer externa lägen ger överlag bättre förutsättningar att åstadkomma
en rak linjeföring och koppling till parkeringsmöjligheter för bil. Utmaningen i de fallen är att
koppla stationen och stationsmiljön till orten genom bra matning med ordinarie linjetrafik samt
möjlighet till snabb och säker anslutning med gång-och cykeltrafik.
Den följande matrisen sammanfattar översiktligt de behov som är viktigast att tillgodose vid ett
centralt respektive ett externt stationsläge.
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För Jönköping, Kalmar och Växjö är en lokalisering centralt i direkt anslutning till eller i
stadskärnan det självklara förstahandsvalet. Inriktningen bör vara att stationen integreras i den
befintliga kollektivtrafikanläggningen för buss- och tågtrafik.

4.

Summering och förslag

De tre Smålandslänen har i den gemensamma förstudien av ett regionalt superbusskoncept
haft möjlighet att bättre lära känna varandras förutsättningar. Likheterna mellan länen är stora.
Alla länen har en tydlig och stark tillväxtmotor, flera regionala kärnor och flera
arbetsmarknadsregioner. Samtliga län strävar efter en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och
färre arbetsmarknadsregioner. Gemensamt är också behovet av att korta restider och få fler
direktförbindelser i hela sydöstra Sverige.
Avstånden mellan tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna i Småland är ofta ganska långa.
Restiderna med bil mellan ytterpunkterna i de tre stråk som föreslagits för vidare utredning
uppgår till 66 minuter (Värnamo – Markaryd), 98 minuter (Växjö – Oskarshamn) och 109
minuter (Nässjö – Västervik). Restidskvoten (restiden kollektivtrafik/bil) är i de ovanstående
relationerna mellan 1,33 och 1,82.
Det finns därmed flera utmaningar med att knyta samman de olika orterna; det faktiska
avståndet, ett förhållandevis lågt befolkningsunderlag och de längre restiderna med
kollektivtrafik jämfört med bil. De långa restiderna i den befintliga kollektivtrafiken hänger bland
annat samman med flera stopp, linjeföring och ibland en låg vägstandard.
Motivet för att med kollektivtrafik stärka sambanden mellan de tre Smålandslänen ska ses ur ett
regionalt utvecklingsperspektiv. OECD pekade i sin analys av Småland-Blekinge 2012 på
behovet av att stärka de interna förbindelserna i det studerade området. Bättre interna
kommunikationer bedömdes som en central åtgärd för att stimulera tillväxt och utveckling i
samtliga studerade län.
En gemensam vision för den länsöverskridande kollektivtrafiken bör därför formuleras och bli en
del i samtliga berörda läns trafikförsörjningsprogram där resultatet från detta arbete utgör en
första pusselbit. Ett gemensamt upplägg och standard för ett regionalt BRT gör konceptet
tydligare och starkare.
De stråk som föreslagits för fördjupad utredning har alla ett pärlband av orter mellan
ändpunkterna. Stråken kan med avseende på resandeunderlaget vara svaga i delsträckor eller i
”mitten” av stråket, dvs. den del som befinner sig längst bort från två ändpunktsorter. Från
perspektivet lokal och regional utveckling bedöms potentialen hos de aktuella stråken trots det
som stora.
I ett fortsatt arbete med de föreslagna stråken bör kommuner och andra berörda involveras på
ett tidigt stadium. Det är viktigt inte minst för att integrera frågor kring infrastruktur, fordon,
trafikering och informationsteknik i samhällsplaneringen på lokal och regional nivå. Det är också
en förutsättning för att kunna omsätta den inneboende drivkraft som finns i BRT-konceptet i en
orts- och samhällsutveckling.
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4.1 Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen föreslår att följande insatser genomförs som fortsättning på och
vidareutveckling av den genomförda förstudien (Ansvarigt organ för respektive moment
anges inom parentes):






Förbättring och effektivisering av länsgränsöverskridande busstrafik i de föreslagna
prioriterade stråken inom ramen för gällande trafikavtal genomförs(Regionala
trafikorganisatörer).
Ett utkast till program för en fördjupad studie och analys av de tre föreslagna prioriterade
superbusstråken tas fram (Regionala organ för planering av transportinfrastruktur samt
Regionala kollektivtrafikmyndigheter).
Dialogmöte med berörda intressenter (kommuner, Trafikverket med flera) genomförs i
vart och ett av de föreslagna prioriterade stråken (Regionala organ för planering av
transportinfrastruktur, Regionala kollektivtrafikmyndigheter samt Regionala
trafikorganisatörer).
Fortsatt dialog kring utveckling av en gemensam utvecklingsvision för regionala
superbusskoncept och annan länsgränsöverskidande kollektivtrafik i sydöstra Sverige
som underlag bland annat inför uppdatering av regionala trafikförsörjningsprogram
(Regionala kollektivtrafikmyndigheter och Regionala trafikorganisatörer).
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Förord
Regionala kollektivtrafikmyndigheter samt regionala organ för planering av transportinfrastruktur i
Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län har tillsammans genomfört en förstudie av förutsättningarna
för ett regionalt superbusskoncept i Smålandslänen. Ett superbusskoncept kännetecknas av att det
kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och
trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.
Förstudien har haft som huvudsyfte att formulera en gemensam målbild för en sådan busstrafik med
Smålandslänen som utgångspunkt. Regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort
har värderats högt.
En central aspekt är att ett sådant system i första hand koncentreras till stråk som binder samman
viktiga målpunkter i regionen Småland och Öarna som idag saknar tågtrafik. Där har också ingått att
peka ut lämpliga plaster för bytespunkter, i det här fallet betecknade stationer, samt ange vilka
funktioner dessa ska vara förknippade med.
Med bytespunkt menas platser i trafiknätet där byte av färdsätt och/eller färdmedel kan ske.
Projektet har bland annat analyserat fysiska funktioner vid bytespunkterna och dess samspel med
omgivande trafiknät och bebyggelse. Informationskedjan för att planera och genomföra en resa har
däremot inte ingått i projektet.
I denna delrapport redovisas förslag på dels vilka stråk som bör prioriteras för utbyggnad av ett
småländskt superbusskoncept, dels vilka orter som i en första fas bör få en station knuten till
trafikkonceptet.
Det praktiska arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med följande representanter:







Yvonne Aldentun, Landstinget i Kalmar län
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län
Erik Andersson, Region Jönköpings län
Pär Hansson, Region Kronoberg
Emil Hesse, Region Jönköpings län
Daniel Malmqvist, Region Kronoberg

Per Ålind har svarat för sammanställningen av arbetsgruppens slutsatser och förslag.
Nästa fas i arbetet med att etablera ett regionalt superbusskoncept mellan de större orter
(tillväxtmotorer och regionala kärnor) i Smålandslänen som saknar järnvägsförbindelser är att
komplettera med förslag på detaljupplägg av stråk (trafikerade väg- och gatusträckor) och trafikering
(turutbud och turtäthet).
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Inledning
OECD tryckte i sin analys av Småland-Blekinge 20121 på behovet av att stärka de interna
förbindelserna i det studerade området. Bättre interna kommunikationer bedömdes som en central
åtgärd för att stimulera tillväxt och utveckling i samtliga studerade
län. Rekommendationerna har därefter utvecklats vidare inom
ramen för det sydsvenska samarbetet. De sex sydligaste regionerna
och länen i landet (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Skåne) framhåller i ett gemensamt positionspapper att den
interregionala tillgängligheten måste förbättras för att åstadkomma
ett sammanknutet Sydsverige2.
Den flerkärniga strukturen poängteras i den sydsvenska studien som
en tillgång och dessutom viktig utgångspunkt för planeringen av det
framtida transportsystemet för området. En säker och komfortabel
kollektivtrafik anges som en nyckelfaktor för att förbättra dels
sambanden mellan de större orterna, dels mellan dem och deras
omland. Den regionala tågtrafiken lyfts fram som ryggraden i ett
utvecklat kollektivtrafiksystem. För orter som saknar
direktförbindelse med järnväg anges högklassig expresstrafik med
buss, så kallade regionala superbusskoncept, som ett alternativ.
Det långsiktiga målet med ett sådant småländskt superbusskoncept
bör följaktligen vara att ge möjlighet till utveckling av platser, orter, städer och regioner genom att de
kan komplettera och dra nytta av varandra.
Utgångspunkten för denna förstudie var att den skulle ge svar på tre frågor:




Är det möjligt att få till ett sådant regionalt superbusskoncept mellan de större orter i de tre
Smålandslänen som saknar tågförbindelse?
Vilka orter ska i så fall ett sådant regionalt superbusskoncept angöra?
Hur ska stationer och stationsmiljöer utformas för att vara attraktiva för potentiella
resenärer?

I den här rapporten redovisas resultaten av de två första punktsatserna ovan.

1

OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige.
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur &
transport 2016.
2
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Vad är ett superbusskoncept?
Superbussar används som gemensam beteckning för avancerade busstrafiklösningar som hittills mest
tillämpats i stadsmiljö. Här tillämpas konceptet på regional nivå för trafik mellan större orter på
längre avstånd.
Ett regionalt superbusskoncept berör och är beroende av insatser inom flera olika discipliner som
samhällsplanering, transportinfrastruktur, fordon och stödsystem samt trafikering. Det kan något
förenkalt sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den kvalitet som idag erbjuds av regional
och interregional expresstrafik med buss. Kännetecknande för ett framgångsrikt superbusskoncept
är3
 Identitet – hög synlighet, eget varumärke och design.
 Komfort – restiden kan användas för arbete, studier eller vila tack vare bekväma bussar och
mjuk linjeföring med långa kurvradier och rak inkörning till stationer.
 Prioritet – ostörd färd mellan stationerna borgar för korta restider och hög pålitlighet.
 Strukturbildande – stabilitet och långsiktighet i linjestruktur ger samspel med planering av
bebyggelse och servicefunktioner.
 Tydlighet – stationer och anslutningsvägar av hög kvalitet gör systemet lätt att förstå och
använda.

Foto: Joel Hansson, K2

Inriktningen på lång sikt blir således att skapa ett strukturbildande alternativ med hög resestandard
mellan orter där regional tågtrafik saknas. Väsentligt är helhetsgreppet kring kollektivtrafikens olika
kvalitetsfaktorer, i stället för att ensidigt fokusera på exempelvis fordon och trafikering. Om de som
arbetspendlar ska kunna färdas längre sträckor (inom den acceptabla tidsramen 60 minuter ”dörr-tilldörr”) utan att restiden blir för lång krävs snabba förbindelser av hög kvalitet.
Utmärkande för ett superbusskoncept är vidare att det utgår från tågets strategiska fördelar:
 Snabba komfortabla resor med möjlighet att till exempel arbeta under resans gång.
 Prioriterat körfält (bana) som möjliggör hög framkomlighet, regularitet och punktighet.
3

K2. 2016. Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT.
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Korta stationsuppehåll med snabb på- och avstigning genom färdbevis som köps i förväg och
visering ombord.
Stationslägen med hög nåbarhet ger närhet till viktiga målpunkter i staden.
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Regionala resandemönster
De största reseströmmarna (mer än 10 000 resor per dygn) i Småland/Öland/Blekinge utgörs
huvudsakligen av in- och utpendling till sydöstra Sveriges fyra större städer (Jönköping, Kalmar,
Karlskrona och Växjö) från närmast kringliggande tätorter. Däremot är resandeutbytet mellan de
största orterna mer begränsat med undantag av relationen Kalmar – Växjö.

Invånarnas resor mellan
orter i regionen
Källa: Trafikverket.
Resvaneundersökning i sydöstra
Sverige. Blekinge, Småland och
Öland. Rapport, 2012-12-11 Ver
2.3

Stor andel bilresor och låg andel kollektivtrafik
De största strömmarna med bilresor överensstämmer med bilden av det samlade resemönstret i
regionen och utgår från de större städerna – Kalmar, Växjö, Jönköping och Karlskrona – till och från
omkringliggande orter. Mycket stora strömmar går mellan Jönköping och Habo, Nässjö respektive
Vaggeryd samt mellan Kalmar och de närmaste större tätorterna, som Färjestaden, Lindsdal och
Smedby. Från Växjö går stora bilströmmar till framför allt Rottne, Ingelstad och Alvesta.
Det finns betydande biltrafik även på relativt långa pendlingssträckor, som Kalmar - Oskarshamn,
Kalmar - Växjö och Jönköping - Värnamo.
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Invånarnas resor med bil mellan
orter i regionen
Källa: Trafikverket. Resvaneundersökning i
sydöstra Sverige. Blekinge, Småland och
Öland. Rapport, 2012-12-11 Ver 2.3

Kollektivtrafikströmmarna mellan regionens orter liknar i mångt och mycket bilströmmarna – fast på
en mycket lägre nivå. De i jämförelse med biltrafiken relativt små strömmarna av kollektivtrafik även
mellan de större städerna och omkringliggande orter visar på en stor potential att öka andelen
kollektivresenärer. Inte minst då det finns ett starkt känt samband mellan tillgången till bra
kollektivtrafik och viljan att resa mindre med bil4.

Invånarnas resor med
kollektivtrafik mellan orter i
regionen
Källa: Trafikverket. Resvaneundersökning
i sydöstra Sverige. Blekinge, Småland och
Öland. Rapport, 2012-12-11 Ver 2.3

4

Dickinson, J. & Wretstrand, A. Att styra mot ökad kollektivtrafikandel. K2 Research 2015:2.
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Lågt resandeutbyte mellan olika arbetsmarknadsregioner
Andelen arbetsresor skiljer sig mellan olika stråk. Stråk med stor andel arbetsresor (mer än 40
procent) är exempelvis Eksjö – Vetlanda, Jönköping – Vaggeryd, Kalmar - Nybro och Växjö - Rottne.
Det genomgående mönstret är att
resorna i huvudsak sker inom den
egna arbetsmarknadsregionen. Ett
undantag är relationen Kalmar –
Växjö.

Arbetsresor mellan orter i
regionen.
Andelen arbetsresor (procent)
anges med blå siffra
Källa: Trafikverket. Resvaneundersökning
i sydöstra Sverige. Blekinge, Småland och
Öland. Rapport, 2012-12-11 Ver 2.3
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Avgränsning av potentiella stråk
OECD pekade i sin analys av Småland-Blekinge5 på behovet att utöka pendlingsområdena genom att
förbättra förbindelserna mellan de mest dynamiska delarna samt integrera dessa i gemensamma
arbetsmarknadsområden, något som bedömdes särskilt viktigt inte minst för den framtida
utvecklingen i områdets mer perifera delar. Väl fungerande förbindelser mellan de olika
delregionerna i sydöstra Sverige är därför avgörande för att förbättra det mänskliga, sociala,
utbildningsmässiga och ekonomiska samspelet.

Många arbetsmarknadsregioner idag
De tre Smålandslänen är idag fördelade på tio
delregioner. Vissa är befolknings- och
utvecklingsmässigt stora som de tre
residensstäderna medan andra är små och
beroende av ett mer eller mindre kontinuerligt
utbyte med närliggande större kommuner.
Funktionella analysregioner i Sydsverige.
Källa: Ramböll Sverige AB för Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg
och Regionförbundet i Kalmar län. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18.

Tillväxtmotorer och regionala kärnor
I en gemensam utredning för de sex sydligaste länen
och regionerna i landet pekades totalt 27 orter ut
som centra för regional tillväxt och utveckling6. Av
dessa är följande tolv belägna i Småland:
- Jönköping
- Kalmar
- Växjö

Tillväxtmotorer och regionala kärnor i Sydsverige.
Källa: Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Region
Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport 2016.

5
6

- Alvesta (del av Växjö tillväxtmotor)
- Ljungby
- Nybro (del av Kalmar tillväxtmotor)
- Nässjö
- Oskarshamn
- Tranås
- Värnamo
- Västervik
- Älmhult

OECD. 2012. Territorial Reviews, Småland - Blekinge, Sverige.

Ramböll Sverige AB för Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Systemanalys för Sydsverige.
2015-06-18.
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De tre först nämnda betecknas som tillväxmotorer medan de övriga karakteriseras som regionala
kärnor. En regional kärna definieras i den ovan nämnda utredningen som en ort med minst 14 000
invånare. Samma källa definierar en tillväxtmotor som en regional kärna med starkare befolkningsoch sysselsättningstillväxt än genomsnittet för länet, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt
för omlandet.

Glesa bygder utanför befolkningscentra
Ett av Smålands kännetecken och därtill adelsmärken är de många små samhällena fördelade över
landskapets yta. Det innebär i sig stora utmaningar vad gäller att knyta samman orter över
förhållandevis långa avstånd. Samtidigt är befolkningstätheten mycket låg i stora delar av framför allt
de centrala delarna av området. Prognosen för befolkningsutvecklingen är allt annat än ljus för
merparten av de berörda kommunerna. Befolkningen förväntas utifrån gällande premisser minska i

Befolkningstäthet i Sydsverige (tillvänster) och Befolkningsprognos till 2030 för Sydsverige (till höger).
Källa: Ramböll Sverige AB för Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18.

samtliga delar av regionen som ligger utanför influensområdena för de tre tillväxtmotorerna eller
inte berörs av transportkorridoren Södra Stambanan/E4. En liten positiv faktor i sammanhanget är
att befolkningstätheten i princip följer transportstråken. Notabelt är att områden med något högre
befolkningstäthet överlag har en tydlig koppling till järnvägsnätet.

Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har som en del i uppdraget att främja tillväxt och utveckling tagit initiativ till att peka ut vilka
vägar som är viktigast för olika trafikslags tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv (röd karta).
Avsikten är att värna och vid behov utveckla tillgängligheten för de valda funktionerna. En av dessa funktioner
är kollektivtrafik med buss (gul karta).

Funktionellt prioriterat vägnät i sydöstra Sverige.
Bilden ovan är en sammanfattning för samtliga analyserade
transporslag medan den högra bilden visar prioriterat nät för
busstrafik.
Källa: Trafikverket. Funktionellt prioriterat vägnät. 2016-03-04

12

Kollektivtrafikresandet främst kopplat till tåget
De ortsrelationer mellan tillväxtmotorer och regionala
kärnor där det idag finns väl fungerande tågförbindelser
har inte omfattats av förstudien. Det går tillbaka till
syftet med ett kommande regionalt superbusskoncept
som är att komplettera befintliga möjligheter till
regionalt resande med tåg. Såväl komforten som
restiderna med buss kommer generellt sett heller aldrig
att kunna konkurrera med tågets.
Järnvägsnätet i Sydsverige.
Källa: Ramböll Sverige AB för Region Skåne, Region Blekinge,
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.
Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18.

Restiden viktig för valet av kollektivtrafik
Kartan till vänster över restid med kollektivtrafik visar
på den stora betydelse järnvägen haft för att
åstadkomma korta restider och därmed skapa
incitament för ökat utbyte mellan olika tillväxtcentra.
Samtidigt ger den en tydlig bild av var det i linje med
OECDs förslag är angeläget att ge möjlighet till nytt
resande med kollektivtrafik för att knyta samman
arbetsmarknaderna.
Restidsisokroner för kollektivtrafik i
Sydsverige.
Källa: Ramböll Sverige AB för Region Skåne, Region
Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i
Kalmar län. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18.

Föreslagna prioriterade stråk
Den sammanvägda analysen har lett fram till att 15 stråk identifierats som tänkbara för någon form
av regionalt superbusskoncept (se bilaga). Av dessa har följande tre prioriterats för mer detaljerade
studier i närtid avseende detaljerad
linjesträckning inklusive stationsplacering
samt upplägg av tidtabeller och turtäthet:
- (Jönköping-)Nässjö – Västervik(-Gotland)
- (Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(Helsingborg)
- Växjö-Oskarshamn(-Gotland)
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De tre stråken har valts ut baserat på följande huvudkriterier:





Perspektivet lokal och regional utveckling där landsbygdsområden ges bättre förbindelser
med närliggande tillväxtmotorer och regionala kärnor (Samtliga stråk).
Koppla samman regionala kärnor både med tillväxtmotorer och det nationella järnvägsnätet
(Södra Stambanan) (Stråket (Jönköping-)Nässjö – Västervik( - Gotland) samt stråket VäxjöOskarshamn(-Gotland)).
Ortsrelationer med betydande pendling med bil där en snabb och komfortabel kollektivtrafik
borde kunna utvecklas till ett konkurrenskraftigt transportalternativ (Stråket (Jönköping-)
Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)).
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Presentation av prioriterade stråk
Det är vanligt att de boende i Småland pendlar till en annan tätort än den man bor i för att arbeta. En
analys gjord i Kronobergs län visar att i stort sett hälften av befolkningen arbetspendlar över en
tätortsgräns7. Merparten av pendlingsresorna sker med bil, vilket redovisats tidigare i denna rapport.
En grundläggande inriktning av analysarbetet har därför varit att identifiera relationer där ett
superbusskoncept skulle erbjuda ett bra kollektivt resealternativ till bilen. En annan har varit att finna
relationer där ett superbusskoncept skulle kunna generera helt nytt resande med kollektivtrafik.
Grundidén med ett regionalt superbusskoncept i Smålandslänen är att erbjuda en snabb och
komfortabel busstrafik mellan de största orterna och mest expansiva samhällena (tillväxtmotorer och
regionala kärnor). Devisen är ”Tänk tåg – kör buss”,
något som bland annat åskådliggörs genom att
trafiken angör stationer i stället för hållplatser eller
bytespunkter och att linjesträckningar förväntas att
ligga fast över tid.

Original: Conny Karlsson, Kalmar Länstrafik

Vidstående figur visar schematiskt hur ett regionalt
superbusskoncept ansluts till och integreras i det
”ordinarie” trafikutbudet. Matning till
superbusstationerna kan på samma sätt som till
tågstationer ske med olika typer av linje- och
anropsstyrd trafik.

I analysarbetet av de identifierade stråken har den regionala resvaneundersökning som redovisades
20128 utgjort ett viktigt underlagsmaterial. Det som redovisas vad gäller resande i denna rapport
bygger till stor del på resultaten från den undersökningen. Studien har emellertid begränsningar av
statistisk art som är viktiga att poängtera. De resultat som redovisas är exempelvis uppräknade och
korrigerade med hänsyn till svarsfrekvens, åldersgrupper med mera för att ge en samlad bild av hela
befolkningens resor.
Det innebär att osäkerheten blir stor om det är få verkliga resor som ligger till grund beräkningarna.
Exempelvis kommer tio verkliga resor att motsvaras av flera hundra resor i slutresultatet. Av den
anledningen har reserelationer med färre än 500 resor inte beaktats i detta arbete. Det motsvarar i
storleksordningen 20 faktiska resor.

7

Region Kronoberg. 2015. Ortsutveckling i Kronobergs län

8

Trafikverket. Resvaneundersökning i sydöstra Sverige. Blekinge, Småland och Öland. Rapport, 2012-12-11 Ver 2.3.
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(Jönköping -)Nässjö – Västervik(- Gotland)

Stråket omfattar en sträcka av totalt lite drygt 130 kilometer utmed riksväg 40 i Jönköpings och
Kalmar län. Det stråk som studerats mer ingående i förstudien har sin västliga ändpunkt i
Nässjö/Eksjö. För den berörda norra delen av Kalmar län och även för den aktuella östra delen av
Jönköpings län finns ett behov av en direkt kollektivtrafikkoppling till Jönköping. Den möjlighet som
finns idag till byte till tåg i Eksjö eller Nässjö bedöms inte vara ett attraktivt val för potentiella
resenärer från de nämnda delarna av stråket. Det är anledning till att Jönköping till del omfattats av
gjorda analyser.
Ett av målen med stråket är att förbättra de östra delarnas inklusive Gotlands koppling till Södra
Stambanan och i förlängningen även till regioncentrat Jönköping. Vidare är en inriktning att förbättra
tillgängligheten för boende i den mellersta och jämförelsevis glest befolkade delen av stråket till de
större orterna. I öster har stråket sommartid en fortsatt koppling till Visby och Gotland via
färjetrafiken i Västervik.
Totalt berörs fyra kommuner (Eksjö, Nässjö, Vimmerby och Västervik) direkt av stråket. Sammanlagt
har nio större orter9 med drygt 63 000 invånare direkt anknytning till stråket. De största orterna är
Västervik (21 000), Nässjö (18 000) och Eksjö (10 000).
Resandet är störst i de båda ytterändarna och särskilt då i den del i väster som delvis ligger utanför
stråket. Exempelvis görs närmare 6 000 resor varje dygn mellan Jönköping och Nässjö, vilket är det
högsta som noterats mellan samtliga orter som ingått i denna studie. Även mellan Eksjö och
Jönköping är resandet stort (över 3 000 resor/varje dygn).
Ett betydande resande sker också mellan Vimmerby och Västervik, något som har ökat i takt med
expresstrafiken med buss byggts ut. Värt notera är det förhållandevis stora resandeutbytet mellan de
två metropolerna i ”Astrid Lindgren land” Mariannelund och Vimmerby (över 500 resor/varje dygn).
För samtliga studerade relationer gäller att över 60 procent av samtliga resor sker med bil. Sträckan
Nässjö – Västervik trafikeras idag av genomgående kollektivtrafik med buss (linje 325). Längst i väster
(Eksjö – Nässjö - Jönköping) finns även regelbunden tågtrafik (Krösatåg).
Kollektivtrafiken med buss har för närvarande svårt att konkurrera med bilen restidsmässigt. I nästan
samtliga studerade relationer tar bussresan 20 procent längre tid eller mer jämfört med bilen.
Restiden med buss mellan stråkets ändpunkter är till och med mer än 50 procent längre än
bilrestiden. Det är bara i relationen Vimmerby – Västervik som bilresan bara går något (10 procent)
snabbare än bussen.
Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede som
stationsorter:
9

Fler än 1 000 invånare 2016 enligt SCB
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Eksjö
Mariannelund
Nässjö
Vimmerby
Västervik

I ett första uppbyggnadsskede bedöms en station per ort som tillräcklig. Dessutom finns behov av
minst ytterligare en station mellan Mariannelund och Eksjö. Fördjupade studier krävs för att avgöra
bästa platsen/platserna för stationslokalisering på den nämnda sträckan.
Matning med ordinarie regional trafik förutsätts ske till respektive station. Linje 325 uppgraderad
med hållplatser intill riksväg 40 kommer att ha en central matningsfunktion genom att utmed hela
sin sträckning erbjuda kopplingar till aktuella stationslägen.
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(Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)
Stråket löper genom tre kommuner längs lite drygt 90 kilometer
av Europaväg 4 i Jönköpings och Kronobergs län.
Ett huvudsyfte med stråket är att det ska ge möjlighet till utökad
pendling mellan större orter i den södra delen av Jönköpings län
(Värnamo med flera) och den västra delen av Kronobergs län
(Ljungby, Markaryd, Strömsnäsbruk med flera).
Pendlingsutbytet mellan dessa orter är för närvarande
begränsat (se bild nedan).

Pendlingsrelationer mellan tätorter i Kronobergs län 2014
Källa: Region Kronoberg. 2015. Ortsutveckling i Kronobergs län.

Det skulle innebära att stråket kan bidra till att knyta samman tre idag separata
arbetsmarknadsregioner (Ljungby, Markaryd och Värnamo). Kännetecknande för de tre största
orterna i respektive arbetsmarknadsregion är även deras beroende av inpendling för att klara
kompetensförsörjningen i det egna näringslivet. För stråket finns idag en förlängning med tåg
(Krösatåg) till Jönköping och en tänkt förlängning vidare mot norra Skåne och Helsingborg.
Totalt har fem större orter med tillsammans knappt 45 000 invånare direkt anknytning till stråket. De
två största orterna (Värnamo 19 000) och Ljungby (16 000) står för runt 80 procent av det totala
invånarantalet.
Resandet mellan de olika arbetsmarknadsområdena liksom över kommun- och länsgräns är för
närvarande begränsat. Exempelvis uppgår resandet mellan Ljungby och Värnamo till förhållandevis
blygsamma 800 resor per dygn. Den starkaste av de studerade relationerna är mellan Lagan och
Ljungby i Ljungby kommun (1 600 resor/dygn).
Bilen är det klart dominerande transportslaget (minimum runt 75 procent av samtliga resor) i alla
analyserade relationer i stråket. Genomgående busstrafik över länsgräns saknas för närvarande,
vilket kan vara en bidragande orsak till de långa restiderna gentemot bil (mer än 20 procent längre)
mellan studerade orter i Jönköpings och Kronobergs län. Däremot är busstrafiken restidsmässigt
konkurrenskraftig gentemot bilen på delsträckan mellan Ljungby och Markaryd (ungefär 10 procent
längre).
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Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede som
stationsorter:
 Lagan
 Ljungby
 Markaryd
 Strömsnäsbruk
 Värnamo
I ett första uppbyggnadsskede bedöms en station per ort som tillräcklig. Matning med ordinarie
regional trafik förutsätts ske till respektive station.
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Växjö-Oskarshamn(-Gotland)

Stråket innefattar en sträcka av nästan 130 kilometer utmed riksväg 37 i Kalmar och Kronobergs län.
Riksvägarna 23, 34 och 47 ingår också delvis i stråket på de avsnitt där deras sträckning sammanfaller
med den för riksväg 37. I öster har stråket en fortsatt koppling till Visby och Gotland via färjetrafiken i
Oskarshamn.
Ett av målen med stråket är att förbättra de östra delarnas inklusive Gotlands koppling till
järnvägsnätet (Södra Stambanan via Kust till kustbanan) och till regioncentrat Växjö. Vidare är en
inriktning att förbättra tillgängligheten för boende i den mellersta och jämförelsevis glest befolkade
delen av stråket till de större orterna.
Totalt berörs fyra kommuner (Högsby, Uppvidinge, Oskarshamn och Växjö). Sammanlagt har sex
större orter med sammanlagt knappt 95 000 invånare anknytning till stråket. Av det totala
invånarantalet svarar Växjö för omkring 70 procent (66 000). Oskarshamn är den enda övriga orten i
stråket med fler än 5 000 invånare (19 000). Två av de mindre orterna i Kronobergs län (Braås och
Åseda) bedöms vara särskilt beroende av inpendling för att klara kompetensförsörjningen i det egna
näringslivet10.
Resandet är störst i ytterändarna av stråket och särskilt då i den västra delen, där Växjö utgör en
stark målpunkt för boende i såväl Braås som Åseda (fler än 1 000 resor varje dygn). Ett förhållandevis
stort resande finns även mellan Högsby och Oskarshamn (över 500 resor/dygn). I samtliga
analyserade relationer står bilen för klart över 60 procent av alla resor.
Stråket trafikeras idag med en genomgående busslinje (310) som inte är konkurrenskraftig gentemot
bilen vad gäller restid. I den östra delen av stråket inklusive passagen av länsgränsen är restiden med
bussen omkring 50 procent längre än restiden med bil. Restiden med buss i den västra delen är något
mer gynnsam (cirka 20 procent längre än med bil).
Baserat på befolkningsunderlag och resandemönster föreslås följande orter i ett första skede som i
behov av en station:
 Braås*)
 Högsby
 Oskarshamn
10

Region Kronoberg. 2015. Ortsutveckling i Kronobergs län
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*)

Växjö
Åseda

Station lokaliserad till Eke-terminalen

I ett första uppbyggnadsskede bedöms fem stationer som tillräckliga. Matning med ordinarie regional
trafik förutsätts ske till respektive station. Linje 310 skulle uppgraderad med hållplatser intill riksväg
37 kunna få en central matningsfunktion genom att utmed hela sin sträckning erbjuda kopplingar till
aktuella stationslägen
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Principer för val av stationslägen
Stationslägen för ett regionalt superbusskoncept bör likt en järnvägsstation ses som ett centrum för
service, arbetsplatser och bostäder i en ort. Principen ”Bäst för flest” bör vara vägledande vid
utveckling av ett stationsläge. En station ska kunna nås till fots eller per cykel från de centrala delarna
av ett samhälle. Anslutningsresor med lokalbuss är erfarenhetsmässigt oftast ett mindre attraktivt
alternativ för att transportera sig till stationen11. Väsentligt vid planeringen är även att beakta att en
bra placerad station kan bidra till att binda ihop en stad eller ort.
Det är vidare viktigt att bostäder och
arbetsplatser finns i nära anslutning till
stationen och att tillkommande
verksamhetsområden och bostäder
lokaliseras så stationsnära som möjligt
(stationsnärhetsprincipen). En station
har normalt ett influensområde (=
område där samtliga boende och
Stationsnärhetsprincipen
yrkesverksamma kan räknas in i
Källa: Ramböll. 2017. Regional Superbuss. Hållplatsens funktion i konceptet
underlaget för trafiken till/från
stationen) som omfattar området inom en radie av en kilometer. På motsvarande sätt kan runt
hälften av de boende och yrkesverksamma inom en radie mellan en och två kilometer från stationen
räknas in i underlaget. Stationsnära arbetsplatser har i det sammanhanget generellt sett visat sig
kunna ha en större inverkan på färdmedelsval än stationsnära bostäder12.
I det fall en helt ny station ska anläggas är det viktigt att beakta dess möjliga roll som en portal eller
entré till orten. Järnvägen och tågtrafiken har historiskt sett varit strukturbildande för olika
samhällens utveckling och haft den funktionen. Samma utgångspunkt borde i princip kunna vara
tillämpbar för det tåg på gummihjul som ett regionalt superbusskoncept består av.
Mottot ”Tänk tåg – kör buss” bör tillämpas oavsett om det är
ett centralt eller mer externt placerat stationsläge som
övervägs. En god framkomlighet är a och o för att korta
restiden och öka komforten, två faktorer som är mycket
betydelsefulla för att trafiken ska kunna attrahera resenärer.

Källa: Ramböll. 2017. Regional Superbuss. Hållplatsens
funktion i konceptet.

I det fall en central lokalisering blir aktuell är det som nämnts
tidigare väsentligt att arbeta enligt riktlinjerna ”rakt – gent prioriterat" för att åstadkomma en optimal linjeföring. Den
allmänna inriktningen bör vara att bussens marschfart inte
ska sänkas alltför mycket vid passage genom orter.
Farthinder måste undvikas helt liksom alltför skarpa
kurvradier (rekommendationen är att radien aldrig är mindre
än 40 meter13).

Stationer lokaliserade till mer externa lägen ger överlag bättre förutsättningar att åstadkomma en
rak linjeföring och stationsangöring samt koppling till parkeringsmöjligheter för bil. Utmaningen i de
fallen är att koppla stationen och stationsmiljön till orten genom bra matning med ordinarie
linjetrafik samt möjlighet till snabb och säker anslutning med gång-och cykeltrafik.
11

Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket och Boverket. 2007. Trafik för en attraktiv stad. Underlag. Utgåva 2.
Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket och Boverket. 2007. Trafik för en attraktiv stad. Underlag. Utgåva 2.
13
K2. 2016. Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT.
12
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Den följande matrisen sammanfattar översiktligt de behov som är viktigast att tillgodose vid ett
centralt respektive ett externt stationsläge.
Centralt läge

Externt läge

Nåbarhet ortscentrum

-

X

Företrädesrätt i befintlig
trafikmiljö

X

-

Rak linjeföring och anslutning
till station

X

(x)

Integration av stationen i
ortens struktur

-

X

Parkeringsmöjligheter cykel och
bil

(x)

X

Anslutning till gång- och
cykelvägnät

(x)

X

X = Åtgärdsbehov som i normalfallet bedöms vara stort och fordra investeringar.
(x) = Åtgärdsbehov som i normalfallet bör kunna lösas förhållandevis enkelt, till exempel koppling till
befintligt gång- och cykelvägnät centralt i en ort eller rak angöring till externt placerad station.
För Kalmar och Växjö är en lokalisering centralt i direkt anslutning till eller i stadskärnan det självklara
förstahandsvalet, vilket även bör gälla för en eventuell framtida station i Jönköping. Inriktningen bör
vara att stationen integreras i den befintliga kollektivtrafikanläggningen för buss- och tågtrafik.

Superbusstation i Knislinge. Foto: Joel Hansson, K2

Sammanfattningsvis är de tre viktigaste honnörsbegreppen att fokusera på både vid planeringen av
stationsmiljöerna och vid den fortsatta utvecklingen av ett småländskt superbusskoncept14:



14

Igenkänning!
Inspiration från järnvägen!
Våga nytt – sikta högt!

Ramböll. 2017. Regional Superbuss. Hållplatsens funktion i konceptet

23

Efterord
Regionala superbusskoncept bygger på devisen ”Tåg på gummihjul”. Av mottot framgår att det i
princip rör sig om introduktion av ett nytt trafiksystem som kombinerar det bästa från två befintliga
trafikslag. I de delar av Sverige där järnvägsnätet är glest eller saknas helt borde modellen kunna bli
ett mycket värdefullt komplement till befintlig trafik.
Vid tidigare tillfällen när nya trafiksystem av större dignitet introducerats i landet har staten tagit ett
aktivt ansvar för att få systemen på plats. Regionala superbusskoncept bör följaktligen lyftas fram
och ges ekonomiskt utrymme i kommande revisioner av främst den nationella planen för
transportinfrastruktur men givetvis även ges prioritet i regionala transportplaner.

Foto: Joel Hansson, K2
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Bilaga 1. Beskrivning av prioriterade stråk
Stråket (Jönköping –)Nässjö -Västervik(-Gotland)

Kortfakta
Län: Jönköping och Kalmar
Kommuner: Eksjö, Nässjö, Vimmerby och Västervik
Berört vägnät: Riksväg 40 samt delvis även Europaväg
Total sträcka: 132 km
Orter utmed stråket (kommun- samt tätortsnummer inom parentes) med fler än 1 000
invånare 2016
Ort
Ankarsrum (0883-2104
Eksjö (0686-1460)
Forserum (0682-1468)
Gunnebo (0883-2236)
Mariannelund (0686-1588)
Nässjö (0682-1608)
Vimmerby (0884-2460)
Västervik (0883-2472)
Totalt

Invånarantal
1 329
10 276
2 090
1 039
1 587
17 846
8 152
21 304
63 350

Trafikflöden
Trafikflödet på den östra och mellersta delen av sträckan ligger mellan 2 000 och 3 000 ÅDT15 med
toppar i anslutning till de större samhällena. Från Eksjö och vidare västerut via Nässjö till Jönköping
ökar flödet successivt från 7 000 till 11 000 ÅDT. Den tunga trafiken ökar från runt 400 ÅDT längst i
öster till drygt 1 200 mellan Nässjö och Jönköping.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter som de största resandeströmmarna (> 500 dygnsresor)
noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens inledning.
Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
15

Antal

ÅDT = beräknad trafik under ett årsmedeldygn.

Varav med bil
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Jönköping - Nässjö
Eksjö – Nässjö
Eksjö - Jönköping
Vimmerby - Västervik
Mariannelund - Vimmerby

dygnsresor
5 900
3 300
1 500
850
550

(%)
65
65
85
62
100

Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linjerna 35 och 325). Efter 2012 har resandet
ökat på den östliga delen av sträckan efter det att så kallad stråktrafik med taktfast tidtabell
introducerades under samma år. I den västligaste delen av stråket (Eksjö – Jönköping) finns även
regelbunden tågtrafik (Krösatåg).
Restider 2017
Sträcka
Jönköping – Västervik
Jönköping – Eksjö
Jönköping - Vimmerby
Vimmerby – Nässjö
Vimmerby - Västervik
Västervik - Nässjö

Restid med bil
(minuter)
136
64
99
71
47
109

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,54
1,14
1,40
1,20
1,11
1,33

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka

Förslag på stationsorter
 Eksjö
 Mariannelund
 Nässjö
 Vimmerby
 Västervik
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Stråket (Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)
Kortfakta
Län: Jönköping och Kronoberg
Kommuner: Ljungby, Markaryd och Värnamo
Berört vägnät: Europaväg 4
Total sträcka: 91 km
Orter utmed stråket (kommun- samt
tätortsnummer inom parentes) med fler än
1 000 invånare 2016
Ort
Lagan (0781-1904)
Ljungby (0781-1936)
Markaryd (0767-1940)
Strömsnäsbruk (0767-1980)
Värnamo (0683-1732)
Totalt

Invånarantal
1 590
15 868
4 712
2 336
19 303
43 809

Trafikflöden
Det totala trafikflödet på sträckan ligger i genomsnitt
mellan 12 500 till 13 000 ÅDT med några tusen ÅDT
ytterligare i anslutning till de största orterna. Den
tunga trafiken utgör i snitt 3 500 ÅDT och består i
hög grad av transittrafik.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Lagan - Ljungby
Ljungby - Värnamo
Ljungby - Strömsnäsbruk

Antal
dygnsresor
1 600
800
700

Varav med bil
(%)
74
84
92

Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linjerna 273 och 873 norr om Ljungby och
linjerna 150 och 850 på sträckan söder därom).
Restider 2017
Sträcka
Värnamo - Ljungby
Värnamo - Markaryd
Ljungby - Markaryd

Restid med bil
(minuter)
37
66
41

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,22
1,82
1,10

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
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Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka

Förslag på stationsorter
 Lagan
 Ljungby
 Markaryd
 Strömsnäsbruk
 Värnamo
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Stråket Växjö-Oskarshamn(-Gotland)

Kortfakta
Län: Kalmar och Kronoberg
Kommuner: Högsby, Oskarshamn, Uppvidinge och Växjö
Berört vägnät: Riksväg 37 samt delvis även riksväg 23, 34 och 47
Total sträcka: 127 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Braås1) (0780-1820)
Högsby (0821-2264)
Oskarshamn (0882-2360)
Växjö (0780-2024)
Åseda (0760-2036)
Totalt
(exkl. Växjö
1)

Invånarantal
1 744
1 945
18 532
66 275
2 682
91 178
24 903)

Anslutning vid Eke-terminalen

Trafikflöden
Det totala trafikflödet uppgår till runt 5 000 ÅDT närmast Oskarshamn för att minska till knappt 1 500
ÅDT på sträckan från Högsby till korsningen mellan väg 23 och väg 37. Därifrån och vidare västerut
förbi Åseda och fram till trevägskorsningen mellan vägarna 23, 31 och 37 (Nottebäcks-terminalen)
ökar flödet successivt till 4 000 ÅDT. De sista milen in till Växjö ökar trafikflödet från runt 6 000 till
drygt 10 000 ÅDT. Andelen tung trafik varierar mellan 15 och 20 procent av det totala trafikarbetet.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Braås - Växjö
Växjö – Åseda
Högsby - Oskarshamn

Antal
dygnsresor
1 500
1 000
550

Varav med bil
(%)
82
64
63
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Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje 310).
Restider 2016
Sträcka
Växjö - Oskarshamn
Växjö - Högsby
Växjö - Åseda

Restid med bil
(minuter)
98
67
40

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,50
1,42
1,20

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka

Förslag på stationsorter
 Braås*)
 Högsby
 Oskarshamn
 Växjö
 Åseda
*)

Station lokaliserad till Eke-terminalen
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Bilaga 2. Förslag på stråk lämpliga för regionala superbusskoncept i
ett andra genomförandeskede
Stråket Jönköping–Borås

Kortfakta
Län: Jönköping och Västra Götaland
Kommuner: Borås, Jönköping och Ulricehamn
Berört vägnät: Riksväg 40 samt delvis riksväg 26
Total sträcka: 83 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare (2016)
Ort
Borås (1490-4752)
Dalsjöfors (1490-4780)
Jönköping (0680-1544)
Ulricehamn (1491-5104)
Totalt

Invånarant
al
72 434
3 678
95 008
10 912
182 032

Trafikflöden
Närmast Jönköping är det totala trafikflödet betydligt över 20 000 ÅD, vilket efter avfarten för
vägarna 26 och 47 sjunker till cirka 13 000 ÅDT. Flödet avtar ytterligare till runt 10 000 ÅDT från
skiljet med väg 26 och vidare fram till Ulricehamn. Därifrån och fortsatt västerut varierar trafikflödet
runt 14 000 ÅDT för att närmast Borås stiga till väl över 20 000 ÅDT. Den tunga trafiken varierar runt
2 000 ÅDT utmed den aktuella sträckan.
Resandemönster
Den regional resvaneundersökning som genomfördes av Jönköpings kommun 2009 visade inte på
några större aktuella resandeströmmar (> 500 dygnsresor) mellan de största orterna i stråket.
Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje R 200). Regelbunden tågtrafik (Västtåg)
finns idag mellan stråkets ändpunkter via Falköping och Skövde.
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Restider 2016
Sträcka
Jönköping – Borås
Jönköping - Ulricehamn

Restid med bil
(minuter)
62
42

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,13
1,62

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Jönköping-Kalmar

Kortfakta
Län: Jönköping, Kalmar och Kronoberg
Kommuner: Jönköping, Kalmar, Nybro, Nässjö,
Uppvidinge och Vetlanda
Berört vägnät: Riksväg 31 samt delvis även riksväg
40 och 47
Total sträcka: 213 km

Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare (2016)
Ort
Ekenässjön (0685-1456)
Forserum (0682-1468)
Jönköping (0680-1544)
Kalmar (0880–2280)
Lenhovda (0760–1912)
Norrhult (0760–1948)
Nybro (0881-2352)
Nässjö (0682-1608)
Smedby (0880–2408)
Tenhult (0680–1696)
Trekanten (0880–2436)
Vetlanda (0685–1724)
Totalt
(exkl Jönköping

Invånarantal
1 564
2 090
95 008
38 771
1 794
1 194
13 425
17 846
3 696
3 124
1 599
13 685
192 232
97 224)

Trafikflöden
Det totala trafikflödet från Jönköping och österut mot Nässjö faller successivt från 11 000 till 7 000
ÅDT. Söder om Nässjö minskar trafikarbetet till runt 4 000 ÅDT för att från Ekenässjön till Vetlanda
stiga till runt 8 000 ÅDT. På sträckan söderut från Vetlanda faller trafikflödet från 4 000 till 3 000 ÅDT
närmast trevägskorsningen (vägarna 23, 31 och 37). Söder därom minskar flödet ytterligare till 2 000
ÅDT för att efter delningen med väg 28 vara drygt 1 000 ÅDT. Vid passagen genom Glasriket ökar
trafikarbetet för att närmare Nybro uppgå till 3 500 ÅDT. På sträckan mellan Nybro och Kalmar är
trafikflödet i genomsnitt drygt 10 000 ÅDT. Andelen tung trafik varierar mellan 10 och 15 procent av
det totala trafikarbetet med något högre andel på sträckor med låga totalflöden.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
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Ortsrelation
Jönköping - Nässjö
Kalmar – Nybro
Kalmar - Smedby
Vetlanda - Ekenässjön
Jönköping- Vetlanda
Nässjö – Vetlanda

Antal
dygnsresor
5 900
3 800
3 600
1 700
650
600

Varav med bil
(%)
65
72
63
77
74
83

För närvarande finns ingen genomgående busstrafik som berör hela stråket. Linje 345 trafikerar från
Norrhult-Klavreström och norrut över länsgränsen till Vetlanda. Vissa avgångar har anslutning via
linje 332 från Lenhovda. I den södra delen av stråket går linjetrafiken bara inom Kalmar län.
Regelbunden tågtrafik finns både i den allra nordvästligaste delen av stråket (Jönköping – Vetlanda;
(Krösatåg) och i den sydligaste delen (Kalmar – Nybro; Kröstaåg, Öresundståg och SJ/Kust till kust).
Restider 2016
Sträcka
Jönköping – Kalmar
Jönköping – Vetlanda
Jönköping – Nybro
Kalmar - Vetlanda
Vetlanda - Nybro

Restid med bil
(minuter)
164
63
140
108
81

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,05
1,35
1,08
1,68
2,01

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Jönköping-Vetlanda-Oskarshamn

Delen Jönköping – Nässjö ingår i stråket Jönköping-Kalmar, delen Nässjö – Vetlanda finns också med i
stråket Jönköping-Kalmar medan delen Glahytt – Oskarshamn ingår även i stråket VäxjöOskarshamn(-Gotland).
Kortfakta
Län: Jönköping och Kalmar
Kommuner: Hultsfred, Jönköping, Nässjö, Oskarshamn och Vetlanda
Berört vägnät: Riksväg 47 samt delvis även riksväg 31 och 40
Total sträcka: 174 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Forserum (0682-1468)
Jönköping (0680-1544)
Målilla (0860-2336)
Oskarshamn (0882-2360)
Nässjö (0682-1608)
Tenhult (0680–1696)
Vetlanda (0685–1724)
Totalt
(exkl Jönköping

Invånarantal
2 090
95 008
1 379
18 532
17 846
3 124
13 685
151 664
56 656)

Trafikflöden
Det totala trafikflödet från Jönköping och österut mot Nässjö faller successivt från 11 000 till 7 000
ÅDT. Söder om Nässjö minskar trafikarbetet till runt 4 000 ÅDT för att från Ekenässjön till Vetlanda
stiga till runt 8 000 ÅDT. Öster om Vetlanda faller trafikflödet mellan 1 500 och 2 000 ÅDT för att från
Målilla vidare österut stiga till omkring 3 000 ÅDT. På den avslutande delen närmast Oskarshamn
ökar trafikflödet till drygt 5 000 ÅDT. Andelen tung trafik varierar generellt mellan 10 och 15 procent
av det totala trafikarbetet med betydligt högre andel på sträckor med låga totalflöden.
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Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Jönköping - Nässjö
Vetlanda - Ekenässjön
Jönköping- Vetlanda
Nässjö – Vetlanda

Antal
dygnsresor
5 900
1 700
650
600

Varav med bil
(%)
65
77
74
83

För närvarande finns ingen genomgående busstrafik som berör hela stråket. Linje 344 trafikerar från
Vetlanda österut över länsgränsen till Målilla. Från Målilla och Vetlanda finns linjetrafik som ansluter
vidare österut mot Oskarshamn respektive västerut mot Nässjö och Jönköping. Regelbunden
tågtrafik finns i den allra nordvästligaste delen av stråket (Jönköping – Vetlanda; Krösatåg).
Restider 2016
Sträcka
Jönköping – Oskarshamn
Oskarshamn - Nässjö
Oskarshamn - Vetlanda

Restid med bil
(minuter)
134
106
76

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,83
1,89
1,91

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Ljungby-Älmhult-Kristianstad
Kortfakta
Län: Kronoberg och Skåne
Kommuner: Kristianstad, Ljungby, Osby, Älmhult och Östra
Göinge
Berört vägnät: Europaväg 4 och riksväg 19 och 23 samt väg 120
Total sträcka: 133 km16

Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Broby (1256–2828)
Färlöv (1290-2876)
Hanaskog (1256-2912)
Knislinge (1256-2972)
Kristianstad (1290-2980)
Ljungby (0781-1936)
Osby (1273-3032)
Strömsnäsbruk (0767-1980)
Älmhult (0765-2048)
Totalt

Invånarantal
3 142
1 006
1 392
3 165
40 145
15 868
7 660
2 336
9 757
84 471

Trafikflöden
Trafikflödet på E4 mellan Ljungby och Strömsnäsbruk uppgår till omkring 13 000 ÅDT varav ungefär
en fjärdedel utgörs av tung trafik. Sträckan Strömsnäsbruk – Älmhult är trafikarbetet omkring 2 000
ÅDT för att stiga till runt 5 000 ÅDT söder om Älmhult. Från Osby växer trafikflödet till 6 000 ÅDT för
att närmare Kristianstad öka ytterligare till närmare 7 000 ÅDT. Mellan Älmhult och Osby är andelen
tung trafik runt 15 procent, på övriga delsträckor utanför E4 runt 10 procent.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Ljungby - Strömsnäsbruk

Antal
dygnsresor
700

Varav med bil
(%)
92

För närvarande finns ingen genomgående kollektivtrafik i hela stråket. Den allra nordligaste delen
mellan Ljungby och Strömsnäsbruk trafikeras av 150 och 850. Regelbunden tågtrafik (Krösatåg och
Öresundståg) finns utmed en kortare sträcka av stråket (Osby – Älmhult).

16

112 km via väg 78 från Hamneda
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Restider 2016
Sträcka
Ljungby - Älmhult
Kristianstad - Älmhult
Broby - Älmhult
Knislinge - Älmhult
Osby - Älmhult

Restid med bil
(minuter)
43
57
30
36
21

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,51
0,95
1,60
1,67
0,48

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Vetlanda-Växjö

Delen Vetlanda – Nottebäcksterminalen vid
trevägskorsningen (vägarna 23, 31 och 37) ingår även i
stråket Jönköping – Kalmar medan delen
Nottebäcksterminalen – Växjö även finns med i stråket
Växjö-Oskarshamn(-Gotland).
Kortfakta
Län: Jönköping och Kronoberg
Kommuner: Uppvidinge, Vetlanda och Växjö
Berört vägnät: Riksväg 23, 31 och 37
Total sträcka: 75 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Braås1) (0780-1820)
Norrhult (0685-1948)
Rottne1) (0780-1956)
Vetlanda (0685–1724)
Växjö (0780-2024)
Totalt
1)

Invånarantal
1 744
1 194
2 418
13 685
66 275
85 316

Anslutning vid Eke-terminalen

Trafikflöden
Från Vetlanda söderut faller trafikflödet från 4 000 till 3 000 ÅDT närmast trevägskorsningen (vägarna
23, 31 och 37). På delsträckan från Nottebäcksterminalen in till Växjö ökar trafikflödet från runt 4 000
till drygt 10 000 ÅDT närmast Växjö. Andelen tung trafik varierar mellan 15 och 20 procent av det
totala trafikarbetet. Andelen tung trafik varierar mellan 15 och till närmare 20 procent av det totala
trafikarbetet.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Rottne - Växjö
Braås - Växjö

Antal
dygnsresor
2 600
1 500

Varav med bil
(%)
78
82

För närvarande finns ingen genomgående busstrafik som berör hela stråket. Linje 345 trafikerar från
Nottebäcksterminalen och norrut över länsgränsen till Vetlanda medan linje 310 trafikerar sträckan
Växjö - Nottebäcksterminalen.
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Restider 2016
Sträcka
Växjö - Vetlanda
Växjö - Rottne

Restid med bil
(minuter)
62
20

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,45
1,50

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Växjö-Ljungby-Halmstad

Kortfakta
Län: Halland och Kronoberg
Kommuner: Halmstad, Ljungby och Växjö
Berört vägnät: Riksväg 25
Total sträcka: 133 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Alvesta (0764 1808)
Ljungby (0781-1936)
Halmstad (1380-3960)
Växjö (0780-2024)
Totalt

Invånarantal
8 795
15 868
67 294
66 275
158 232

Trafikflöden
Närmast väster om Växjö uppgår trafikflödet till runt 13 000 ÅDT för att vid passagen av Alvesta
sjunkit till runt 9 000 ÅDT. Efter skiljet med väg 27 sjunker trafikflödet ytterligare till omkring 5 000
ÅDT, en nivå som varar till Ljungby. Från Ljungby och västerut faller trafikarbetet från 4 000 till 3 000
ÅDT för att för att efter passagen av länsgränsen till Halland åter stiga till närmare 4 000 ÅDT.
Andelen tung trafik ligger runt 15 procent på så gott som hela sträckan.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Alvesta - Växjö
Ljungby - Växjö

Antal
dygnsresor
5 750
2 100

Varav med bil
(%)
71
41

Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje 145). I den allra östligaste delen av stråket
(Alvesta - Växjö) finns idag regelbunden tågtrafik (Krösatåg och Öresundståg).
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Restider 2016
Sträcka
Växjö - Halmstad
Växjö – Ljungby
Ljungby - Halmstad

Restid med bil
(minuter)
103
46
64

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,32
1,09
1,22

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Växjö-Tingsryd-Karlshamn/Ronneby

Kortfakta
Län: Blekinge och Kronoberg
Kommuner: Karlshamn, Ronneby, Tingsryd och
Växjö
Berört vägnät: Riksväg 27 och delvis riksväg 29
Total sträcka: 86 km (Ronneby) respektive 91 km
(Karlshamn)
Orter utmed stråket med fler än 1 000
invånare 2016
Ort
Ingelstad (0780-1884)
Kallinge (1081-2672)
Karlshamn (1082-2676)
Ronneby (1081-2732)
Svängsta (1082-2748)
Tingsryd (0763-1992)
Växjö (0780-2024)
Totalt

Invånarantal
1 791
4 771
20 206
12 892
1 951
3 118
66 275
111 004

Trafikflöden
Närmast söder om Växjö uppgår trafikflödet till omkring 6 000 ÅDT för att sjunka till runt 4 000 ÅDT
vid delningen mellan vägarna 27 och 29 vid Tingsryd. På det fortsatta delstråket efter väg 27 ligger
trafikflödet runt 2 000 ÅDT för att öka till över 3 000 ÅDT närmast Ronneby/Kallinge. Trafikarbetet på
den gren som följer väg 29 ligger på knappt 2 000 ÅDT för att närmare Karlshamn öka till mer än det
dubbla. Andelen tung trafik är omkring 20 procent på delstråket Tingsryd – Karlshamn medan den på
övriga delsträckor varierar kring 15 procent.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Kallinge - Ronneby
Tingsryd - Växjö
Karlshamn – Svängsta
Karlshamn - Växjö

Antal
dygnsresor
4 200
2 300
1 300
500

Varav med bil
(%)
82
75
83
61

Delen Växjö – Ronneby/Kallinge trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje 840) medan den
västra delen av stråket inte har någon genomgående kollektivtrafik utan kräver ett eller flera byten.
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Restider 2016
Sträcka
Växjö - Karlshamn
Växjö – Ronneby
Växjö - Tingsryd

Restid med bil
(minuter)
73
73
38

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,19
1,15
1,05

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Bilaga 3. Stråk lämpliga för delregionala superbusskoncept
Stråket Jönköping – Halmstad
Kortfakta
Län: Jönköping och Halland
Kommuner: Gislaved, Halmstad,
Hylte och Jönköping
Berört vägnät: Riksväg 26 och till
en begränsad del även riksväg 40
Total sträcka: 182 km

Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Anderstorp (0662-1400)
Jönköping (0680- 1544)
Gislaved (0662-1484)
Halmstad (1380-3960)
Hestra (0662-1504)
Hyltebruk (1315-3992)
Oskarström (1380-4056)
Smålandsstenar (0662-1664)
Torup (1315-4116)
Åled (1380- 4192)
Totalt
(exklusive Halmstad och
Jönköping

Invånarantal
5 072
95 008
10 205
67 294
1 346
4 139
4 202
4 578
1 275
1 698
194 817
32 515

Trafikflöden
Närmast väster om Jönköping är trafikflödet över 25 000 ÅDT för att gradvis minska till ungefär
13 000 ÅDT fram till skiljet med riksväg 40. På sträckan fortsatt söder ut ligger flödet kring 3 000 ÅDT
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för att öka till runt 5 000 ÅDT på sträckan Gislaved – Strömsnäsbruk. Från skiljet med väg 153 och
vidare söderut är trafikarbete runt 4 000 ÅDT för att efter Hyltebruk gradvis öka till drygt 7 000 ÅDT
närmast Halmstad. Andelen tung trafiken utgör mellan 15 och 20 procent av det totala trafikarbetet.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Anderstorp - Gislaved
Gislaved - Smålandsstenar

Antal
dygnsresor
3 400
1 300

Varav med bil
(%)
78
83

För närvarande finns ingen genomgående kollektivtrafik som täcker hela stråket. På den sydligaste
delen av stråket (Halmstad – Smålandsstenar) finns regelbunden tågtrafik (Krösatåg), varifrån
matning sker med buss norrut från stationen i Smålandsstenar.
Restider 2016
Sträcka
Jönköping - Halmstad
Jönköping - Gislaved
Gislaved - Halmstad
Halmstad - Hyltebruk

Restid med bil
(minuter)
128
67
72
45

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,70
1,27
2,07
1,36

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Kalmar – Karlskrona
Kortfakta
Län: Blekinge och Kalmar
Kommuner: Kalmar, Karlskrona och Torsås
Berört vägnät: Europaväg 22
Total sträcka: 83 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000
invånare 2016
Ort
Bergkvara (0834-2112)
Jämjö (1080-2664)
Kalmar (0880-2280)
Karlskrona (1080-2680)
Söderåkra (0834-2416)
Torsås (0834-2428)
Totalt

Invånarantal
1 071
2 612
38 771
37 172
1 001
2 011
82 638

Trafikflöden
Närmast söder om Kalmar är trafikflödet runt 12 500 ÅDT för att minska till 5 000 ÅDT söder om
Ljungbyholm. Vid passagen genom Bergkvara har flödet sjunkit ytterligare till cirka 4 000 ÅDT. Efter
Jämjö ökar trafikarbetet till drygt 8 000 ÅDT för att närmast Karlskrona klättra över 10 000 ÅDT. Den
tunga trafiken uppgår i genomsnitt till 600 – 700 ÅDT med toppar på drygt 50 procent högre flöden i
stråkets båda ändar.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Kalmar – Rinkabyholm
Kalmar – Ljungbyholm
Kalmar - Karlskrona
Kalmar – Torsås

Antal
dygnsresor
2 100
2 100
1 600
1 000

Varav med bil
(%)
64
82
59
67

Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje 500). Dessutom finns regelbunden tågtrafik
(Krösatåg) mellan stråkets ändpunkter via Emmaboda.
Restider 2016
Sträcka
Kalmar - Karlskrona
Kalmar - Torsås

Restid med bil
(minuter)
78
53

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
0,97
0,96
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Karlskrona - Torsås

53

1,30

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Kalmar – Oskarshamn - Västervik

Kortfakta
Län: Kalmar
Kommuner: Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik
Berört vägnät: Europaväg 22
Total sträcka: 142 km

Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Blomstermåla1) (0861-2120)
Färjestaden (0840-2208)
Kalmar (0880-2280)
Lindsdal (0880-2300)
Mönsterås (0861-2340)
Oskarshamn (0882-2360)
Påskallavik (0882-2372)
Timmernabben (0861-2424)
Västervik (0883-2472)
Totalt
1)

Invånarantal
2 421
5 766
38 771
5 829
5 099
18 532
1 093
1 388
21 304
100 203

Anslutning vid bytespunkt Ålem E22

Trafikflöden
Närmast norr om Kalmar uppgår trafikflödet till 12 000 ÅDT för att därefter stegvis avta. Från
Mönsterås och norrut förbi Oskarshamn till avtaget mot Äspölaboratoriet är trafikarbetet relativt
konstant kring 7 000 ÅDT. Vidare norrut faller flödet till 3 500 -4 000 ÅDT för att närmast Västervik
öka till runt 8 000 ÅDT. Den tunga trafiken står för i storleksordningen 1 000 ÅDT mellan Kalmar och
Oskarshamn för att minska till runt 600 ÅDT norr därom. Närmast Västervik efter anslutningen av
riksväg 40 ökar flödet till knappt 1 000 ÅDT.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Kalmar – Lindsdal
Kalmar - Färjestaden
Kalmar – Oskarshamn
Kalmar – Mönsterås
Mönsterås - Oskarshamn
Kalmar - Blomstermåla

Antal
dygnsresor
6 400
4 500
1 500
1 100
1 000
500

Varav med bil
(%)
66
82
64
63
86
43

Stråket trafikeras idag med kollektivtrafik med buss (linje 160 Kalmar – Västervik och linje 161 Kalmar
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– Oskarshamn). Regelbunden tågtrafik (Kustpilen) finns i den sydligaste delen av stråket (Kalmar –
Blomstermåla).
Restider 2016
Sträcka
Kalmar – Mönsterås
Kalmar - Oskarshamn
Kalmar - Västervik
Oskarshamn – Mönsterås
Oskarshamn – Västervik

Restid med bil
(minuter)
36
57
106
25
55

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,39
1,19
1,18
1,32
1,09

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult e = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Västervik - Norrköping
Kortfakta
Län: Kalmar och Östergötland
Kommuner: Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Västervik
Berört vägnät: Europaväg 22
Total sträcka: 114 km

Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Gamleby (0883-2212)
Gusum (0563-1084)
Norrköping (0581-1192)
Söderköping (0582-1284)
Valdemarsvik (0563-1304)
Västervik (0883-2472)
Totalt
(exklusive Norrköping

Invånarantal
2 806
1 122
95 618
7 532
2 757
21 304
131 139
35 521

Trafikflöden
Mellan Västervik och Gamleby är trafikflödet omkring 7 000 ÅDT. Från Gamleby pendlar flödet
mellan 3 000 och 4 000 ÅDT för att öka till över 6 000 ÅDT efter påfarten från Valdemarsvik.
Trafikarbetet ökar därefter stegvis för att nå nivåer över 15 000 ÅDT mellan Söderköping och
Norrköping. Andelen tung trafik utgör mellan 10 och 15 procent av det sammanlagda trafikflödet.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Gamleby - Västervik

Antal
dygnsresor
2 900

Varav med bil
(%)
74

För närvarande finns ingen genomgående kollektivtrafik som täcker hela stråket. På den allra
sydligaste delen av (Gamleby - Västervik) finns regelbunden tågtrafik (Kustpilen).
Restider 2016
Sträcka
Norrköping – Västervik
Norrköping - Valdemarsvik
Norrköping – Söderköping

Restid med bil
(minuter)
87
46
18

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,63
1,37
1,67

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Stråket Växjö – Västervik
Delen Växjö – Åseda finns också
redovisad i stråket VäxjöOskarshamn(-Gotland) medan delen
Vimmerby – Västervik även ingår i
stråket Jönköping-Västervik(Gotland)
Kortfakta
Län: Kalmar och Kronoberg
Kommuner: Hultsfred, Uppvidinge
och Växjö
Berört vägnät: Riksväg 23 i huvudsak
samt delvis även väg 34 och 40
Total sträcka: 179 km
Orter utmed stråket med fler än 1 000 invånare 2016
Ort
Braås1) (0780-1820)
Hultsfred (0860-2260)
Målilla (0860- 2336)
Storebro (0884-2412)
Vimmerby (0884-2460)
Virserum (0860-2464)
Västervik (0883-2472)
Växjö (0780-2024)
Åseda (0760-2036)
Totalt
1)

Invånarantal
1 744
5 814
1 379
1 057
8 152
1 909
21 304
66 275
2 682
110 316

Anslutning vid Eke-terminalen

Trafikflöden
Närmast Växjö är trafikflödet runt 10 000 ÅDT för att gradvis sjunka till 6 000 ÅDT mot
trevägskorsningen mellan vägarna 23, 31 och 37 (Nottebäcksterminalen). Fortsatt österut ligger
flödet runt 4 000 ÅDT för att efter Åseda minska till knappt 3 000 ÅDT. Efter skiljet från väg 37 avtar
trafikarbetet ytterligare till 1 500 ÅDT, vilket stiger till 2 000 ÅDT efter passagen av Virserum. Från
Målilla och norrut till Vimmerby ökar flödet till väl över 5 000 ÅDT. Trafikintensiteten sjunker till i
storleksordningen 3 000 – 4 000 ÅDT när stråket övergår till riksväg 40 för att dubbleras närmast
Västervik. Andelen tung trafiken utgör överlag mellan 15 och 20 procent av trafikarbetet.
Resandemönster
Tabellen nedan visar mellan vilka orter i stråket som de största resandeströmmarna (> 500
dygnsresor) noterades 2012 vid den regionala resvaneundersökningen som omnämnts i rapportens
inledning. Dessutom anges andelen bilresor baserat på data från samma undersökning.
Ortsrelation
Braås - Växjö

Antal
dygnsresor
1 500

Varav med bil
(%)
82
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Hultsfred – Vimmerby
Växjö – Åseda
Vimmerby - Västervik
Hultsfred – Virserum
Växjö – Västervik
Växjö – Vimmerby
Hultsfred – Målilla

1 500
1 000
850
800
700
500
500

80
64
62
89
47
85
94

För närvarande finns ingen genomgående busstrafik som täcker hela stråket. Linje 320 trafikerar
delsträckan Växjö – Vimmerby medan linjerna 35 och 325 betjänar sträckan Vimmerby – Västervik.
Mellan Hultsfred och Vimmerby finns regelbunden tågtrafik (Kustpilen).
Restider 2016
Sträcka
Växjö - Västervik
Växjö - Hultsfred
Växjö - Vimmerby

Restid med bil
(minuter)
140
84
100

Restidskvot
(kollektivtrafik/bil)
1,56
1,24
1,52

Violett = restiden med kollektivtrafik 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Rött = restiden med kollektivtrafik mellan 25 och 50 % längre än restiden med bil samma sträcka
Gult = restiden med kollektivtrafik mellan 10 och 25 % längre än restiden med bil samma sträcka
Turkos = restiden med kollektivtrafik 10 % längre eller likvärdig med restiden med bil samma sträcka
Grönt = restiden med kollektivtrafik kortare än restiden med bil samma sträcka
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Bilaga 4. Relationer mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor som
inte behandlas i denna studie
Relationer mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor där kollektivtrafiken redan idag
ger kortare eller samma restid som bilen
 Jönköping – Älmhult
 Kalmar – Nässjö
 Kalmar – Tranås
 Ljungby - Nässjö
 Värnamo – Älmhult
Relationer mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor där delar av resan förväntas ske
med tåg
 Resandet i relationen Kalmar – Ljungby förväntas ske med tåg sträckan Kalmar – Växjö och
därefter med regionalt superbusskonceptet Växjö – Ljungby.
 Resandet i relationerna Västervik – Tranås och Oskarshamn – Tranås kan i båda fallen
förväntas ske med regionalt superbusskoncept till Nässjö och därefter med tåg sträckan
Nässjö – Tranås.
 Resandet i relationen Ljungby – Tranås förväntas ske med regionalt superbusskonceptet
Ljungby - Alvesta och därefter med tåg sträckan Alvesta – Tranås.
 Resandet i relationerna Västervik – Älmhult och Oskarshamn – Älmhult kan i båda fallen
förväntas ske med regionalt superbusskoncept till Växjö och därefter med tåg sträckan Växjö
- Älmhult.
Relationer mellan regionala kärnor där resandeunderlaget tills vidare bedöms som
alltför svagt för etablering av ett regionalt superbusskoncept
 Oskarshamn – Ljungby
 Värnamo – Oskarshamn
 Värnamo - Västervik
 Västervik – Ljungby

Kalmar Länstrafik
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1.

Bakgrund

De tre Smålandslänen; Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län genomför en förstudie av
förutsättningarna för ett regionalt superbusskoncept i Småland. Superbusskonceptet
kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och
trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.
Projektets målsättning är att ta fram en gemensam målbild för snabb busstrafik i hela Småland
med regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort. Där ingår också att peka
ut platser för bytespunkter.
Med bytespunkt menas platser i trafiknätet där byte av färdsätt och/eller färdmedel kan ske. I
det här fallet med begränsning till landbaserad kollektivtrafik. Projektet diskuterar bl.a. fysiska
funktioner vid bytespunkterna och dess samspel med omgivande trafiknät och bebyggelse.
Informationskedjan för att planera och genomföra en resa ingår inte.
En bytespunkts funktioner styrs av dess roll i transportsystemet och antalet resenärer.
Bytespunkterna behöver därför klassificeras i kategorier med hänsyn till sina funktioner där bl.a.
graden av tillgänglighetsanpassning ingår.
I lagen om (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik finns bestämmelser om hur
kollektivtrafik ska anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder.
Tillgänglighetsaspekterna i kollektivtrafiken rör emellertid långt mycket större resenärsgrupper
än enbart funktionshindrade. Tillgänglighet är därför centralt i all planering och utformning av
kollektivtrafiken och dess interaktion med infrastruktur och bebyggelse.
I det följande görs en enklare sammanställning av de regler och den kunskap som finns om
tillgänglighetsaspekter på allmän plats, dock inte i byggnader, för att dessa ska kunna beaktas i
den fortsatta diskussionen kring bytespunkternas utformning och funktion. Ambitionen är att så
långt det är möjligt skapa bytespunkter som fungera för alla.

2.

Regelverk, vägledning och tillsyn

2.1 FN och Sveriges Riksdag
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 och
undertecknades av Sverige året därefter och har därefter implementerats i olika lagstiftningar.
Regler med koppling till fysisk tillgänglighet till byggnader och allmänna platser finns i Plan- och
bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF)1. I en förordning, SFS 2014:1352,
beskrivs de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderpolitiken.

1

Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i planoch byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23.
2
SFS 2014:135 https://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=203553&docId=1976179&propId=5
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Transportpolitikens övergripande mål3 är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ett
funktionsmål och ett hänsynsmål finns formulerat. I preciseringen av funktionsmålet sägs att
transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.

2.2 Myndigheter
Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen om enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser4.
Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället
på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet
och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har
nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda
den byggda miljön.
Enkelt avhjälpa hinder på allmänna platser ska åtgärdas om det inte är orimligt med hänsyn till
de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. För kollektivtrafikens del handlar det om:
-

Fysiska hinder såsom mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade
ränndalar och trottoarkanter ska avhjälpas.
Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering ska avhjälpas.
Hinder i form av brist på och bristande utformning av orienterande skyltning ska
avhjälpas.
Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska avhjälpas.
Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd ska avhjälpas.
Hinder i form av bristande utformning av parkeringsplatser för rörelsehindrade med
särskilt tillstånd ska avhjälpas.

Trafikverket har i uppgift att förverkliga den förda funktionshinderpolitiken, bl.a. med hänsyn till
Boverkets föreskrifter. Trafikverket har med ledning av detta tagit fram en exempelsamling kring
enkelt avhjälpta hinder på statens allmänna vägar5. Den berör ledning för synskadade,
övergångsställen, gångpassager, gångytor, ljushetskontraster, belysning, rastplatser,
markbeläggning, biluppställningsplatser, ramper och trappor.
Trafikverket har också tagit fram en broschyr med kriterier och krav på kvalitetsnivåer för att
uppfylla en rekommenderad lägsta nivå på tillgänglighet för bussterminaler och bytespunkter
som ökar möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna använda
systemet6. Bytespunkterna har där delats in i fyra klasser (stor bytespunkt, bytespunkt > 20

3

Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter.
http://www.regeringen.se/contentassets/80dd7d80fc64401ca08b176a475393c5/mal-for-framtidens-resor-och-transporterprop.-20080993
4 (BFS 2013:9 - HIN 3, https://rinfo.boverket.se/hin/pdf/bfs-2013-9-hin3.pdf )
5
Trafikverket 2016-09-26. Exempelkatalog för enkelt avhjälpta hinder. Utformning av statens allmänna vägar med hänsyn till
HIN3. Publikationsnummer: 2015:101. https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/15107/RelatedFiles/2015_101_exempelkatalog_for_enkelt_avhjalpta_hinder.pdf
6 Trafikverket 2010. Användbar kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11263/RelatedFiles/100367_anvandbar_kollektivtrafik_for_personer_med_funktionsnedsattning.pdf
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påstigande/dag, bytespunkt 1-20 påstigande/dag och bytespunkt < 20 påstigande per dag) och
kraven anpassats därefter.
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen.
Enligt 2 kap. 10 § i lagen om kollektivtrafik ska ett regionalt trafikförsörjningsprogram innehålla
en redovisning av bl.a:



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.

Transportstyrelsen deltar för närvarande i en Europeisk arbetsgrupp kring en revidering av de
tekniska specifikationerna (TSD) för järnvägssystemet inom EU och dess tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättningar och nedsatt rörlighet7. Målsättningen är att ge
medlemsstaterna förutsättningar för att arbeta med insamling och rapportering av data
avseende hur tillgänglighetsanpassade stationerna är. Mer information om detta kommer under
andra halvan av 2017
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken
ska få genomslag i hela samhället. MFD följer fortlöpande upp tillgängligheten och
användbarheten hos kollektivtrafik genom enkäter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

3.

Kunskapskällor

3.1 Trafikverket
Trafikverket är den viktigaste kunskapskällan för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i
deras arbete med tillgänglighetanpassning då rekommendationerna ofta är kopplade till
gällande regelverk. Trafikverkets bidrar också till en fortlöpande kunskapsuppbyggnad kring
olika typer av funktionshinder, såväl synliga som osynliga, i trafikmiljön. Nya digitala hjälpmedel
prövas t.ex. för personer med kognitiva funktionshinder, för att dessa lättare ska kunna
orientera sig och ta sig fram på egen hand.

3.2 Universitet
Olika universitet och högskolor forskar om människor och funktionshinder, mer eller mindre
kopplat till trafik och trafikmiljö.
På Lunds universitet finns ett kompetenscentrum om äldre och personer med
funktionsnedsättning, CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments). Centrat bedriver
forskning om trafikplanering med fokus på olika gruppers behov som äldre personer, personer

7

Revidering av Kommissionens förordning (EU) nr 1300/2014 av den 18 november 2014 om tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet avseende tillgängligheten till Europeiska unionens järnvägssystem för personer med funktionsnedsättningar
och personer med nedsatt rörlighet (Även kallad TSD PRM) påbörjades under hösten 2016.
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med synnedsättningar, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer med
rörelsenedsättningar.

3.3 K2
K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik8.
K2 forskar bl.a. om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara
storstadsregioner och utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap.

3.4 VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt
forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI:s huvuduppgift är att bedriva forskning och
utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Verksamheten omfattar samtliga
transportslag och områdena väg- och banteknik, drift och underhåll, fordonsteknik,
trafiksäkerhet, trafikanalys, människan i transportsystemet, miljö, planerings- och
beslutsprocesser, transportekonomi samt transportsystem. Via deras bibliotekstjänst finns
mycket kunskap att hämta.

3.5 Övriga
En branschgemensam expertgrupp inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik
gjorde i januari 2012 en uppföljning av hur branschen närmar sig funktionshinderpolitikens mål
och formulerade en ny vision och målsättningar för branschen att arbeta vidare med.
Stora regioner som Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är
ofta ledande i utvecklingen av trafik och infrastruktur och där finns ofta goda exempel att stödja
sig på. Handikapporganisationer har stor kunskap inom sina respektive områden. Olika
branschorganisationer deltar också i projekt som rör trafikmiljö och funktionsnedsättning.

4.

Diskussion

Det finns som framgår av det ovanstående en rad målformuleringar och regelverk kring hur
samhället ska tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafiklagen ställer
bl.a. krav på tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till
behov hos personer med funktionsnedsättning samt en redovisning av de bytespunkter och
linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Då det i varje län finns flera tusen
hållplatser/bytespunkter gäller det att arbeta så resurseffektivt som möjligt så att stora grupper
kan dra nytta av de åtgärder som görs. En sådan grupp som växer i antal är äldre personer och
det är viktigt att kollektivtrafiken är utformad på ett sätt som passar dem.
I bilaga 1 redovisas kortfattat de allmänna skrivningar som finns om tillgänglighetsanpassningar
i trafikförsörjningsprogrammen i de tre Smålandslänen. Där beskrivs också ansvarsfördelningen
för bytespunkternas utformning, vilket skiljer sig något åt mellan länen. I samtliga län är det
emellertid så att en fullvärdig bytespunkt involverar flera aktörer. Detta gör i sin tur att det
behövs ett gemensamt och systematiskt arbetssätt mellan de berörda parterna för att
åstadkomma bra bytespunkter.
Generellt kan sägas att en bra bytespunkt utformas med hänsyn tagen till:
8

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra
Götalandsregionen och Region Skåne med stöd från Vinnova, Formas och Trafikverket.
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Trygghet
Säkerhet
Service

Bytespunkternas kvalitetsnivå måste anpassas med hänsyn till deras roll i transportsystemet
och antalet resenärer. Det bör eftersträvas att det finns en klassificering av
hållplatserna/bytespunkterna i Smålandslänen som beskriver vilken kvalitetsklass en enskild
hållplats tillhör. Vid klassificeringen bör Trafikverkets rekommenderade lägsta nivå på
tillgänglighet för bussterminaler och bytespunkter (se referens 6) beaktas. En samsyn över
länsgränserna gagnar resenärerna.
De rekommendationer som Trafikverket ger och som grundar sig på Boverkets föreskrifter om
enkelt avhjälpta hinder säger inget om den fysiska utformningen av en bytespunkt. Sett ut ett
tillgänglighetsperspektiv bör större bytespunkter utformas på ett sätt som minimerar avstånden
och minska benägenheten att korsa körbanor och spår. Det finns en flora av rapporter som
belyser stationer ur ett samhällsplaneringsperspektiv där Trafikverkets Stationshandbok9 är en i
raden.
En annan viktig tillgänglighetsaspekt, men som inte ingår i detta projekt, är informationskedjan
för att planera och genomföra en resa. Den aspekten är värd ett eget projekt.

4.1 Förslag
För det fortsatta arbetet inom projektet ges följande förslag:









Utgå från Trafikverkets rekommendationer för enkelt avhjälpta hinder och
rekommenderade lägsta nivå på tillgänglighet för bussterminaler och bytespunkter.
(Svårt nog nå denna nivå).
Då funktion och krav för bytespunkterna i Smålandslänens superbussprojekt diskuteras
och preciseras ska tillgänglighetsaspekterna inkluderas.
Om respektive län väljer att genomföra en klassificering för övriga bytespunkter i länet
bör erfarenheterna från superbussprojektet inkluderas. Samverkan, synkronisering och
erfarenhetsutbyte i övrigt applåderas.
Vid anläggning av nya bytespunkter bör den fysiska utformningen göras med stor
hänsyn till funktionshindrade och äldre personers förutsättningar för att göra platsen
både trygg och säker. Involvera alla berörda tidigt i sådana projekt.
Utöver den grundläggande nivån för tillgänglighet vid bytespunkter som finns
reglerade/rekommenderade tillsammans med tillgänglighetsanpassade fordon så
bedöms olika informationsåtgärder vara den viktigaste tillgänglighetsaspekten. Det kan
inkludera allt mellan tydligare skyltning, realtidsinformation (på plats och i mobilen) och
skyltar med blindskrift.

9

Trafikverket 2013-04-02. Stationshandbok. Publikationsnummer 2013:060 https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/10338/RelatedFiles/2013_060_Stationshandbok.pdf
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5.

Bilaga 1 Tillgänglighetsaspekter i
trafikförsörjningsprogrammen

I det nedanstående redovisas de allmänna skrivningar som finns om
tillgänglighetsanpassningar i trafikförsörjningsprogrammen i de tre Smålandslänen. Enligt andra
kapitlet, 10 § i kollektivtrafiklagen, ska ett regionalt trafikförsörjningsprogram innehålla bl.a:
tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov
hos personer med funktionsnedsättning samt
en redovisning av de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla
resenärer.

-

5.1 Kalmar län
(Trafikförsörjningsprogrammet beslutades 170531)
https://www.klt.se/PageFiles/4622/Trafikf%c3%b6rs%c3%b6rjningsprogram_2017-2025.pdf
Den samlade ambitionen i länet har under lång tid varit att integrera särskilda
persontransporter10 i den linjelagda kollektivtrafiken genom att så långt som möjligt anpassa
fordon och trafikupplägg för personer med olika funktionsnedsättning. Att inriktningen varit
framgångsrik framgår av följande bild som visar utvecklingen av antalet färdtjänsttillstånd i de
fyra länen i östra delen av södra Sverige. Kalmar län har minst antal färdtjänsttillstånd per
invånare av alla län i landet och därtill en av de lägsta kostnaderna för färdtjänst- och
sjukresor11.
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Källa: http://www.trafa.se/kollektivtrafik/fardtjanst/; 2016-10-04

10

Här ingår alla persontransporter som kräver särskilt tillstånd, till exempel färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

11

Trafikanalys. 2016. Uppföljning av integrerad kollektivtrafik i Dalarna och Kalmar län. Rapport 2016:18.
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Samtidigt visar den officiella nationella statistiken att det görs jämförelsevis många resor per
färdtjänsttillstånd i Kalmar län. Det är bara i Skåne som de färdtjänstberättigade i genomsnitt
gör fler resor.

Antal resor per färdtjänsttilstånd
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Andelen resor med riksfärdtjänst har under senare år uppgått till i genomsnitt någon eller några
procent av det totala antalet färdtjänstresor. Jämfört med angränsande län och regioner görs
mycket få resor med riksfärdtjänst av personer bosatta i Kalmar län.
Även om stora ansträngningar gjorts med positivt resultat och fortfarande görs för att
kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, återstår betydande
insatser för trafiken ska kunna svara upp mot devisen ”En trafik för alla”. Det gäller främst att
uppfylla krav på utformning av fordon, hållplatser12/bytespunkter13 samt information före och
ledsagning under själva resan.
Från och med augusti 2017 och framåt kommer samtliga vägfordon i den av KLT upphandlade
kollektivtrafiken att klara de krav på tillgänglighet som finns i de branschgemensamma kraven14.
Även den tågtrafik som berör länet kan klassas som tillgänglig om den bedöms enligt samma
kriterier som för busstrafiken. Med tillgänglig avses i det här fallet att fordonen är åtkomliga i
första hand för personer med nedsatt rörelseförmåga respektive syn- eller hörselnedsättning.
Samtrafiken erbjuder stödtjänster under resan via en portal på sin webb
(http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagningsportalen/). Här kan operatörer beställa
ledsagning till en viss tid och plats och till det finns även ett resurshanteringssystem som gör
det enklare att avropa ledsagare. Jernhusen har, kopplat till denna funktion, upphandlat

12

Hållplatsstolpe samt eventuellt väderskydd

13

Bytespunkt definieras här som en plats för säkert och enkelt byte (omstigning) mellan färdmedel i kollektivtrafiken med god anslutning till
gång- och cykelnätet, möjlighet till säker parkering av cykel och bil samt genomförd eller planerad installation av laddstolpar för eldrivna
fordon.
14
BUSS 2014. Branschgemensamma funktionskrav på bussar. Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik,
september 2014
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utförande av ledsagning på järnvägsstationer runtom i Sverige. Tjänsten kommer från och med
våren 2017 att erbjudas vid samtliga bytespunkter för tågtrafiken länet.
Den stora kvarstående uppgiften avseende tillgänglighetsanpassning avser upprustning och
standardhöjning av hållplatser och bytespunkter. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har
utöver ansvar för hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd ingen rådighet när det gäller
markanläggningar för kollektivtrafiken. Åtgärder som berör den stödjande fysiska
infrastrukturen, inklusive anslutande gång- och cykelvägar, är en fråga för Trafikverket om
punkten ligger utmed statlig väg eller respektive kommun i det fall den är placerad efter det
kommunala gatunätet.
De flesta hållplatser utmed kommunala gator har tillgänglighetsanpassats i ett tidigare skede.
Många har dock inte åtgärdats i takt med att kraven succesivt höjts. Utmed statlig väg är läget
mer bekymmersamt. Här finns omkring 80 procent av de runt 4 500 hållplatslägena i länet, där
funktionen kan variera mellan allt från ensidig hållplatsstolpe i vägkant till kvalificerad
bytespunkt med möjlighet till omstigning mellan olika färdmedel15.
Det finns idag ingen samlad bild av hur många bytespunkter och hållplatser i länet som uppfyller
dagens krav på funktionsanpassning16. De högst prioriterade bytespunkterna redovisas i en
rapport från KLT17, där önskvärd status och även rangordning av föreslagna åtgärder
presenteras.
Mål för tillgängligheten i kollektivtrafiken
 Samtliga hållplatser och bytespunkter med fler än 20 påstigande per vardag är fullt
tillgängliga för alla resenärer år 2025.
 Linjer i starka och medelstarka stråk samt i stads- och närtrafik är fullt tillgängliga för alla
resenärer år 2025.
Kollektivtrafiklagen anger att bytespunkter och linjer som är ”fullt tillgängliga för alla resenärer”
ska redovisas i trafikförsörjningsprogrammet. ”Alla” har i detta sammanhang tolkats som dels
personer med normal rörlighet, dels individer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel.
Däremot har inte behov hos resenärer med andra särskilda anspråk, som exempelvis
medicinskt vidimerade krav av att transporteras liggande eller ensam i ett fordon, vägts in i
begreppet ”fullt tillgängliga för alla resenärer”. Inriktningen är dock att hänsyn så långt möjligt
även ska tas till behov hos personer med andra typer av funktionsnedsättning än rent fysiska.
Det finns omkring 4 500 hållplatslägen i länet, där ungefär var femte finns utmed kommunalt
gatunät och resten efter statlig väg. Vid de flesta hållplatslägena finns endast en stolpe i
vägkant. I ett första skede prioriteras bytespunkter och hållplatser med fler än 20 påstigande
resenärer per vardag. Många av dessa har tidigare tillgänglighetsanpassats. Samtidigt har
kraven höjts successivt. Nya hållplatser byggs från början med hög tillgänglighet för personer
med ovan nämnda fysiska funktionsnedsättningar. Hållplatserna ska dessutom vara trafiksäkra,
vilket även omfattar passagen till och från dem.

15

Färdmedel avser såväl olika fordonsslag (bil, buss, tåg) som olika slag av nät och hierarkiska nivåer (linjetrafik, närtrafik) mellan vilka byten
kan ske.
16
En tillgänglighetsanpassad hållplats uppfyller kraven i KLTs Hållplatshandbok, fastställd av Trafikstyrelsen 2014-03-20, § 8.
17

KLT. 2016. Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken. Fastställd av Trafikstyrelsen 2016-12-15,§ 82.
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KLT kommer att göra en samlad översyn av standarden på samtliga bytespunkter och
hållplatser inom ramen för det nyligen startade projektet ”Den uppskattade hållplatsen”. Arbetet
syftar ytterst till att kategorisera samtliga hållplatser i alltifrån från stadstrafik i centrumkärnor till
yttersta landsbygdslinje enligt olika servicenivåer.
I Trafikförsörjningsprogrammet redovisas de linjer i starka och medelstarka stråk samt i
stadstrafik och den närtrafik som ska vara tillgängliga för alla resenärer år 2025.
Vad gäller fordon har samtliga (både buss och tåg) från och med augusti 2017 en sådan
standard att de är tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning (låggolv/lågentré
alternativt ramp/lift, rullstolsplats samt audiovisuellt utrop).
I Hållplatshandboken preciseras informationen om tillgänglighetsanpassning.

5.2 Kronobergs län
(Trafikförsörjningsprogrammet beslutades 151125)
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/63d35a2870f641288ff91cc0ad279199/trafikforsorj
ningsprogram-2016-2025-slutversion-151203.pdf )

Att skapa en tillgänglig kollektivtrafik i Kronoberg är ett prioriterat område för Region
Kronoberg. Många behov är gemensamma för oss alla, men på vissa sätt är vi också olika.
Den fysiska miljön påverkar våra vardagsliv beroende på exempelvis ålder, kön, om vi
använder rullstol eller hör dåligt. Kollektivtrafik för alla innebär att kollektivtrafiken som
helhet erbjuder tillgänglighet för olika behov, och att olika behov prioriteras lika mycket. I
praktiken kan det innebära att större hållplatser och bytespunkter är funktionsanpassade,
både vad gäller den fysiska tillgängligheten och trafikinformation, att den regionala
kollektivtrafiken har servicelinjer och färdtjänst, som komplement till tåg- och tätortstrafiken,
samt att kollektivtrafiken kan erbjuda ett länstäckande system för personer med
funktionsnedsättning inom rörlighet, syn och hörsel.
I Region Kronoberg ökade tillgängligheten till kollektivtrafiken väsentligt när nya bussar togs
i bruk sommaren 2013. Samtliga stads- och regionbussar är utrustade med ramp för att
underlätta av- och påstigning. Dock finns en hel del utmaningar vad gäller
tillgänglighetsanpassning av bytespunkter och hållplatser. En förutsättning för ett lyckat
resultat är att det finns ett ”Hela Resan”- perspektiv i vårt och våra samhandlingspartners
synsätt. Hållplatsernas utformning är en viktig del i detta arbete. Många hållplatser är redan
tillgänglighetsanpassade men samtidigt har kraven successivt höjts.
I Kronoberg finns cirka 3 000 bytespunkter av olika standard och med mycket varierande
antal påstigande. Hållplatsens utformning och lokalisering har stor betydelse för
resenärerna och kan i hög grad påverka valet av färdmedel. Tillsammans med åtgärder
som ökad punktlighet, större trafikutbud och snabbare resor, kan hållplatsens utformning
hjälpa till att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Som en bilaga till
trafikförsörjningsprogrammet finns hållplatshandboken, som pekar ut riktlinjer kring vilka
stråk som ska prioriteras i arbetet med att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem. Se kap
5.8 samt bilaga 2 för mer information.
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Målområde attraktivitet och användbarhet
En förutsättning för att alla i Kronoberg ska kunna använda kollektivtrafiken är att den är
användbar och tillgänglig på ett trafiksäkert sätt. En stor utmaning är därför att skapa en
kollektivtrafik med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Själva fordonen
är väl anpassade men däremot finns det behov av ytterligare tillgänglighetsanpassning av
hållplatser och bytespunkter.
Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda.



Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000
påstigande per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt
hållplatshandbokens prioriteringar (berör ca.10 % av samtliga hållplatser).

Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut
riktningen kring vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och
attraktiviteten på hållplatser och bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom
kollektivtrafikbarometern.
Riktlinje
Det är viktigt att platsen där man väntar upplevs som säker och trygg för alla resenärer,
vana eller ovana, med eller utan funktionsnedsättning. God tillgänglighet innebär också att
man som resenär ska kunna nå bytespunkten på ett säkert och bra sätt. Andra viktiga
faktorer är att det ska gå att parkera sin cykel eller bil i närheten eller i direkt anslutning till
bytespunkten.
Attraktiva bytespunkter måste utvecklas i nära samverkan med omgivande samhälle.
Lokalisering av bostäder, verksamheter och service kring bytespunkten, ökar
tillgängligheten till kollektiva resor och bidrar därmed till ett hållbart transportsystem och en
hållbar samhällsutveckling.
Det är emellertid inte rimligt eller ekonomiskt hållbart att alla bytespunkter och hållplatser
har samma standard eller tillgänglighet. Vissa bytespunkter används av ett stort antal
resenärer varje dag medan andra används av betydligt färre. Detta framgår av den
stråkindelning som finns i Trafikförsörjningsprogrammet och som är vägledande för hur
bytespunkter och hållplatser klassificeras och hur åtgärder ska prioriteras.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför viktigt att de medel som finns till förfogande
används där de ger optimal effekt. Därför har samtliga bytespunkter och hållplatser i
regionen inventerats och klassificerats, som ett led i arbetet att prioritera nödvändiga
åtgärder. Det ska dock påpekas att oavsett standard ska samtliga bytespunkter och
hållplatser underhållas med samma kvalitet.
Hållplatserna har kategoriserats och delats in i fyra huvudgrupper efter hur många som
reser från hållplatsen. Hållplatserna ska därefter vid behov åtgärdas för en säkrare och mer
attraktiv resa. För mer information och fördjupning hänvisas till bilaga 2 ”Hållplatshandbok
med tillgänglighetsplan och prioriterade åtgärder”.
I Hållplatshandboken preciseras informationen om tillgänglighetsanpassning.
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5.3 Jönköpings län
(Trafikförsörjningsprogrammet beslutades 161102, revidering av program från 2012)
https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/strategier-ochhandlingsplaner/regionalt_trafikforsorjningsprogram_jonkopings_lan_2012_2025.pdf
Uppdraget för Jönköpings läns kollektivtrafik är bl.a. att medverka till att ge människor med
funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som personer med
funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan finns. Den fokuserar på
ickediskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.
Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor. För grupper med
olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt
reseerbjudande ofta en förutsättning för att kunna resa till/från arbete och studier liksom för
besök hos vänner, samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse.
Mål till 2025: Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande
åtgärder.
Kollektivtrafikens tillgänglighet ska vara god för resenärer med olika funktionsnedsättningar.
Tillgängligheten ökar även för övriga genom att upprätthålla en hög nivå. Med tillgänglighet
avses här användbarhet.
Ambitionen är att fler invånare än idag ska kunna använda regionens kollektivtrafik för sina
resor. Det ställer ökade krav på utformningen av fordon, bytespunkter, hållplatser och
terminaler, annan infrastruktur och information. Tillgänglighetsaspekterna planeras utifrån ett
hela-resan-perspektiv. Ett framgångsrikt arbete med att åstadkomma en god tillgänglighet
förutsätter en god samverkan med alla berörda aktörer.
Målsättningen att färdtjänst- och sjukresenärer i växande utsträckning ska kunna resa med den
allmänna kollektivtrafiken i takt med att tillgängligheten förbättras minskar beroendet av
färdtjänst- och sjukresor. Detta kan ske med hjälp av olika tjänster t.ex. ledsagning på stationer.
Samordning mellan linjelagd kollektivtrafik och serviceresor förutsätts för att nå god
kostnadseffektivitet.
En längre resa kan innehålla kombinationer av trafikslag. Om serviceresor kan få kortare resor
att samordna kan detta innebära effektivitetsvinster i samordningen och därmed besparingar.
Detta förutsätter dock att kommunikationen mellan trafikslagen fungerar klanderfritt och att
fungerande bytespunkter upprättas.
Minst en väl utvecklad bytespunkt finns i dagsläget i varje kommun, vanligtvis i anslutning till
tågstationer i kommunhuvudorter. En utbyggnad av ytterligare anpassade bytespunkter
planeras. I de större kommunerna är behovet sannolikt större än så och får prövas från
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kommun till kommun. Särskild omsorg måste också läggas på de bytespunkter där olika
trafikslag möts och där byten mellan trafikslagen sker. Ansvaret för genomförande och
finansiering åvilar kommunerna samt Trafikverket.
En väl utvecklad bytespunkt kan definieras enligt följande:
En fullt tillgänglig linje eller bytespunkt innebär att följande moment är möjliga att genomföra för
alla resenärer:
• Planera resan
Det ska vara möjligt för resenärer med funktionsnedsättning att planera kollektivtrafikresan
innan den genomförs. Ambitionen är utveckla tekniska hjälpmedel för att förenkla planeringen
utöver manuell betjäning.
• Köpa och använda biljett
Grundläggande krav är att alla resenärer ska komma åt, kunna se, klara av och kunna förstå
hur biljetten ska köpas. Försäljnings- och informationsplatser ska vara tillgängliga för resenärer
med funktionsnedsättning.
• Ta sig till terminal, station eller hållplats
Gångvägar och anslutningar till och från högfrekventerade hållplatser ska vara tillgängliga för
resenärer med funktionsnedsättning.
• Vistas, orientera sig och ta till sig information på terminal, station eller hållplats
Möblering och belysning ska anpassas så att vistelsen och orienteringen på en terminal, station
eller högfrekventerad hållplats underlättas för resenärer med funktionsnedsättning.
Trafikinformationen ska i möjligaste mån anpassas så att det går att ta del av informationen
oavsett funktionsnedsättning.
• Ta sig ombord, hitta sittplats och ta sig av fordonet
Det ska vara möjligt för alla resenärer med funktionsnedsättning att ta sig ombord, hitta en
sittplats och ta sig av fordonet på ett tryggt och säkert sätt.
I dagens fordonsflotta är alla fordon i ordinarie linjetrafik anpassade så att rullstolsburna kan
komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt utveckling pågår avseende andra
hjälpmedel såsom hållplatsutrop och inre skyltning i alla fordon inom den allmänna
kollektivtrafiken. Detta görs för resenärer i allmänhet och resenärer med funktionsnedsättningar
i synnerhet.
För att tillse att tillgängligheten förbättras fordras också en utveckling av informations- och
taxesystem mm för att lätt kunna tolkas och förstås. Här eftersträvas också nationellt
gemensamma lösningar.
Ett omfattande arbete med utbildning av förarkåren (förarcertifiering) genomförs kontinuerligt
både vad gäller förare i linjetrafiken samt förare inom serviceresor. Utbildningen har betydande
fokus på resenärer med speciella behov samt bemötandefrågor. Målet är att under 2016 ha
certifierat/omcertifierat samtliga förare i verksamheterna.
Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla och underhålla goda
bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i
samverkan med Länstrafiken och Trafikverket i enlighet med trafikförsörjningsprogrammet.
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Olika servicenivåer
Regionens kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och förutsägbart reseutbud
med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska medverka till ett långsiktigt hållbart
samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner samt ge flertalet invånare, inklusive personer
med funktionsnedsättning, god tillgång till kollektivtrafik. Servicen planeras i fyra olika nivåer
med hänsyn till främst resandevolymerna.
Arbete med inventering och klassificering av samtliga hållplatser och hållplatsanläggningar
kommer ske i samarbete med kommunerna. Målsättningen är att en gemensam
avsiktsförklaring utarbetas som ska ligga till grund för framtida standard och gestaltning av
hållplatser och anläggningar knutna till kollektivtrafiken.
Framgångsfaktorer för Tillgänglighet, hållplatser och bytespunkter:
- Vid terminaler och större mötespunkter ska ledsagning finnas. Bytespunkters,
hållplatsers och terminalers tillgänglighetsnivå ska framgå bl.a. av tidtabeller och
elektronisk trafikservice. För detta eftersträvas nationellt gemensamma kriterier.
- Överenskommelse träffas om tydlig ansvarsfördelning beträffande anläggning och
underhåll av kollektivtrafikens bytespunkter mellan RKM, kommunerna och Trafikverket.
- Kommunerna och Trafikverket har för närvarande ansvaret för utveckling, drift och
underhåll av bytespunkter, hållplatser och terminaler i kollektivtrafiken samt för drift och
underhåll av angöringen till dessa. De medverkar till utveckling av stadstrafik. Detsamma
gäller för att inkludera kollektivtrafiken från start i all fysisk planering

5.4 Ansvarsfördelningen skiljer sig åt
I Kalmar län svarar landstinget för alla kostnader i samband med driften av trafiken samt i
förekommande fall investeringar i fordon samt i väderskydd (inkl sittbänk, hållplatsstolpe,
informationstavla) vid hållplatsen. I Kronobergs län ansvarar länstrafiken Kronoberg endast för
hållplatstoppar (skylt på stolpe) och information vid hållplatserna. I Jönköpings län är
ansvarsfördelningen densamma som i Kronobergs län.
I Kalmar län sköter kommunerna drift och underhåll av själva markanläggningen vid
bytespunkter och hållplatser i anslutning till det kommunala gatunätet. Det kommunala
åtagandet omfattar även att ansluta bytespunkter och hållplatser med säkra gång- och
cykelvägar samt tillgodose behovet av parkering för cykel och eventuellt bil. I Kronobergs och
Jönköpings län ansvarar kommunerna för såväl anläggning som drift och underhåll av
bytespunkter på de vägar och gator de själva ansvarar för. I samtliga län gäller att enskilda
vägar får bidrag och ibland samordnas åtgärder med Trafikverket men grundtanken är att
kommunen sköter kommunala anläggningar, Trafikverket sköter statliga vägar och
enskilda/privata vägar sköts av samfälligheter resp. privata ägare.
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll av
statliga vägar och järnvägar. Trafikverket äger och underhåller alla spårområden och plattformar
längs järnvägarna. Ofta finns busshållplatser och terminaler lokaliserade intill
järnvägsstationerna. Busshållplatserna är dock oftast placerade på kommunal mark och därmed
utanför Trafikverkets områden.
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Jernhusen AB äger och förvaltar bl a järnvägsstationer. I uppdraget ingår att medverka till att
stationer och verkstäder utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra
användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. De ska också se till att resenärens behov
av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär att stationerna har väntsalar,
förvaringsutrymmen, toaletter mm.
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1.

Bakgrund

De tre Smålandslänen; Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län genomför en förstudie av
förutsättningarna för ett regionalt superbusskoncept i Småland. Superbusskonceptet
kombinerar åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och
trafikering för att åstadkomma en snabb, pålitlig och i alla delar attraktiv kollektivtrafik.
Projektets målsättning är att ta fram en gemensam målbild för snabb busstrafik i hela Småland
med regionsammanbindande funktion, hög resestandard och komfort. Där ingår också att peka
ut platser för bytespunkter och vilka funktioner bytespunkterna ska vara förknippade med.
Med bytespunkt menas platser i trafiknätet där byte av färdsätt och/eller färdmedel kan ske. I
det här fallet med begränsning till landbaserad kollektivtrafik. En bytespunkts funktioner styrs av
dess roll i transportsystemet och antalet resenärer. Bytespunkterna i ett regionalt
superbusskoncept kallas stationer och ska ha de kvaliteter som normalt förknippas med en god
stationsmiljö för tåg, enligt devisen ”tänk tåg – kör buss”.
I det följande diskuteras det regionalt superbusskonceptets (BRT) roller i olika miljöer liksom
funktioner knutna till de tågstationsmiljöer som konceptet låter sig inspireras av. Avslutningsvis
presenteras ett förslag till vilka funktioner som bör återfinnas på stationerna i ett regionalt
superbusskoncept i Småland. I förslaget ingår inga tekniska specifikationer eller lösningar.

2.

BRT i olika miljöer

BRT, Bus Rapid Transit, är en beteckning för avancerade busstrafiklösningar, vanligtvis i
stadsmiljö. BRT-konceptet har vuxit fram i trafiktäta miljöer med ett stort antal resande, t.ex. i
Curitiba (Brasilien), och flera orter i Nederländerna och i Frankrike. I Sverige har en expertgrupp
för kollektivtrafik, X2AB, respektive Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, K2, i dialog med myndigheter och kollektivtrafikbranschen tagit fram Guidelines
för BRT i stadstrafik1 och i regional trafik2.
Först ut att praktisera konceptet i Sverige har Skåne varit där ett BRT-koncept används på en
stadslinje i Malmö. Regional BRT är under uppbyggnad i ett antal utvalda stråk i Skåne.
Införandet av ett regionalt superbusskoncept i Skåne3 syftar till att utveckla en högkvalitativ
busstrafik i de delar av regionen som idag saknar järnvägsförbindelser. Det regionala
superbusskonceptet i Skåne omfattar stråk genom både urbana områden och landsbygd.

1

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (X2AB, 2015)
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/brt_broschyr_x2ab_jan_2015.pdf
2
Guidelines för attraktiv regional busstrafik – regional BRT (K2, 2016)
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/guidelines_regional_brt_webb_20161201.pd
f
3
Planera för nya stationssamhällen – införandet av Regionalt Superbusskoncept i Skåne (Region Skåne 2016)
https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/temapmsuperbuss_slutversion-lagupplost.pdf
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Kännetecknande för Regional BRT är:






Prioritet. Ostörd färd mellan stationerna. Bussprioritering där bussens framfart annars
riskerar att hindras av annan trafik. Prioriteringen borgar för korta restider och mycket
hög pålitlighet.
Komfort. Möjlighet att använda restiden till att exempelvis jobba, vila eller läsa – tack
vare bekväma bussar och mjuk linjeföring.
Tydligt. Lätt att förstå och använda. Stationer och anslutningsvägar med hög kvalitet.
Strukturbildande. Stabilitet och långsiktighet bidrar till att fler vågar satsa på ny
bebyggelse och servicefunktioner i närheten av stationerna. Samspel med
bebyggelseplaneringen.
Identitet. Hög synbarhet, egen identitet, design och varumärke.

För en utförligare beskrivning av regional BRT och standard för regional BRT i Sverige hänvisas
till Guidelines för attraktiv regional busstrafik – BRT (referens 1).

2.1 BRT i en Smålandskontext
BRT i stadsmiljö skiljer sig från BRT i regional trafik. Förutsättningarna för regional BRT skiljer
sig också åt mellan olika landsdelar inom Sverige beroende på avstånd och befolkningstäthet.
Den trafiktäthet som beskrivs i standarden för regional BRT: minst timmestrafik hela dygnet, alla
dagar, är ouppnåelig i flera delar av landet.
Det är därför inte möjligt att följa standarden för regional i alla dess delar i en Småländsk
kontext. Men fortfarande är det viktigt att även en småländsk BRT inkluderar åtgärder inom
såväl samhällsplanering, infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering för att bibehålla
BRT-konceptets kärnvärden. För att lyckas med det är det viktigt att involvera flera aktörer tidigt
i arbetet med att utveckla ett regionalt BRT – och där kommunerna är nyckelspelare.
2.1.1 Funktionella samband i förändring
I takt med förbättrad infrastruktur och ökad inflyttning till tätorter har arbetsmarknaderna i
Sverige blivit all färre och större – en process som brukar benämnas regionförstoring. 1970
fanns det omkring 190 lokala arbetsmarknader i Sverige. Idag är de omkring 60. Denna process
har varit tydlig även i Småland4. De längre avstånden och en relativt gles struktur riskerar att
utgöra ett hinder för större arbetsmarknader och interregional tillgänglighet.
I ett gemensamt positionspapper5 framhåller de sex sydligaste regionerna och länen i landet
vikten av att stärka den interregionala tillgängligheten för att åstadkomma ett sammanknutet
Sydsverige.

4

Hur hänger Kalmar län ihop på arbetsmarknaden? Funktionella samband på de lokala arbetsmarknaderna. WSP,
2017-12-22 Lars Berglund, Martin Lagnerö, Julia Ederyd (uppdrag från Regionförbundet i Kalmar län).
5
Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region
Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport.
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1970
2007
Figur 1. Figuren illustrerar förändringen av de lokala arbetsmarknadsregione rna i södra
Sverige mellan 1970 och 2007.
Ett regionalt superbusskoncept i Småland har därför ett delvis annorlunda syfte än ett regionalt
BRT i Skåne som huvudsakligen binder ihop olika delar av Skåne (kopplingar över länsgräns till
Småland förekommer). I den småländska kontexten är det den regionsammanbindande
effekten tillsammans med förkortade restider som är överordnat och förväntas bidra till
regionförstoring och vidgade arbetsmarknader.

3.

Tågstationens attraktionsvärden

Vad är det som gör en tågstation attraktivare än en bytespunkt för bussar? I BRT-konceptet
försöker man överföra en del av de ingredienser eller funktioner som förknippas med en god
stationsmiljö för tåg till en stationsmiljö för bussar. Figur 2 nedan pekar på en del sådana
funktioner.

Figur 2. Stationsmiljö för tåg i Laufen, Schweiz. De röda ringarna pekar på funktioner som
bidrar till stationsmiljöns attraktivitet. (Foto: Stephan Bösch)
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En viktig egenskap som tågstationen har är att den ”ligger där den ligger”. Spåren gör att man
kan vara säker på att stationen inte flyttats. Detta är en egenskap som är viktig att bygga in i ett
BRT-koncept. Det vill säga en tillförlitlighet till att stationsläget inte flyttat utan att man kan lita på
att bussen kommer dit den brukar komma. Man brukar tala om en ”spårfaktor”.
Skåne har tagit fram en rapport kring utformningen av superbusstationer6. Där indelas
superbussarnas stationer i tre klasser med hänsyn till:
- Antal resenärer per vardagsmedeldygn
- Hållplatsens betydelse/funktion
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Station med fler än 500 påstigande eller
station som fyller funktion som
knutpunkt/viktig bytespunkt
100-500 påstigande
Färre än 100 påstigande

Med utgångspunkt från den utrustning som finns på Skånes järnvägsstationer presenteras
sedan ett förslag på den utrustning som bör finnas på Superbusstationerna av olika nivå.
Funktion
Väderskydd
Bänkar
Klocka (gärna med urtavla)
Symbol (logotype)
Namn- och destinationsskylt
Monitor med realtidsinformation
Högtalare på stationen
Taktila stråk och kontrastmarkering
Biljettautomat
Tidtabeller
Linjekarta
Ortskarta
Orienteringskarta för stationsområdet
Papperskorg
Belysning
Skyltar till station
Cykelpump
Cykelparkering
Bilparkering
Toalett
Uppvärmd väntsal
Kiosk, fullservicombud mm.

Nivå 1
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nivå 2
X
X
X
X
X
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nivå 3
X
X
X
X
X
X
(X)
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X

Figur 3 visar hur en del av dessa funktioner överförts till en stationsmiljö för BRT.

6

Utformning av Superbusstationer. Trivector 2012. Rapport 2012:39.
https://www.skane.se/Public/Protokoll//Regionala%20tillv%C3%A4xtn%C3%A4mnden/2012-1019/12.%20Superbussar%20i%20nordo%CC%88stra%20Ska%CC%8Ane/12-3.pdf
E-post: yvonne.aldentun@ltkalmar.se

Kalmar Länstrafik - en del av Landstinget i Kalmar län
Postadress:
Box 54
579 22
Högsby

Besöksadress:
Albert Engströms
väg,
579 30 Högsby

Hemsida:
www.klt.se

Telefon:
Kundtjänst/
Trafikupplysning:
010 - 21 21 000

Bankgiro:
818 - 7437
Org.nr:
232100 - 0073

2018-04-02
Sidan 5 (8)

Figur 3. Bilden visar en BRT-station i stadsmiljö i Zürich, Schweiz som har flera av de
funktionerna som normalt förknippas med en tågstation och som listats ovan. (Foto:
Stephan Bösch)

3.1 Faktorer viktiga för BRT enligt annan standard
Trafikverket försöker i sin rapport om BRT7 definiera begreppet BRT och redovisar olika
ansatser som gjorts för att beskriva BRT. En metod som beskriver ett antal faktorer som BRT
förknippas med bedöms intressant. Den är framtagen av Institute for Transportation and
Development Policy (ITDP)8, se figur 4 nedan.

Figur 4 Faktorer som förknippas med BRT och dess inbördes betydelse enligt ITDP.

7

Bus Rapid Transit – ett kollektivt färdsätt med framtid. Trafikverket 2013. (Rapport 2013:104)
https://trafikverket.ineko.se/Files/svSE/11264/RelatedFiles/2013_104_Bus_Rapid_Transit_ett_kollektivt_fardsatt_med_framtid.pdf
8
The BRT Standard, Institute for Transpo rtation and Development Policy,
https://www.itdp.org/library/standards -and-guides/the-bus-rapid-transit-standard/ (uppdaterad
version jfrt med vad som anges I Trafikverkets rapport som inte längre är tillgänglig).
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ITDP har gjort en klassificering av faktorer som ger BRT-status av olika klass:
- Guld 85-100 poäng
- Silver 70-84
- Brons 50-69
- Inte BRT 0-49
De faktorer som tas med i bedömningen är trafikplanering (42p), infrastruktur (30p),
hållplats/stationsdesign och hållplats-buss-gränssnitt (12p), passagerarinformation och kvalitet
(8p) och integration och tillgänglighet (8p). De tre sistnämnda faktorerna har direkt bärighet på
stationsmiljöns utformning och redovisas därför nedan:
Hållplats/stationsdesign och hållplats-buss-gränssnitt (12 poäng)
- Hållplatser som möjliggör angöring av flera bussar samtidigt. Upp till 3 poäng för bussar
som har detta. Två typer finns:
o Flerlägeshållplats
o Sub stops9
- Bussar med tre eller fler dörröppningar. Kan ge upp till 4 poäng.
- Plant insteg från hållplats till buss. Kan ge upp till 5 poäng.
Passagerarinformation och kvalitet (8 poäng)
- Passagerarinformation vid hållplats och på fordonen. Kan ge upp till 2 poäng.
- Varumärkeshantering (fordonen och systemet). Upp till 3 poäng.
- Trygghet och säkerhet samt väderskydd vid stationer. Om stationen är minst 8 fot bred,
trygg och väderskyddad kan det ge upp till 3 poäng
Integration och tillgänglighet (8 poäng)
- Förbättringar av gångvägar i anslutning till BRT-systemets hållplatser samt längs BRTstråket. Kan ge upp till 2 poäng.
- Cykelvägar längs BRT-korridorer. Kan ge upp till 2 poäng.
- Säkra cykelparkeringar i anslutning till hållplats. Kan ge upp till 2 poäng.
- Lånecykelsystem i anslutning till BRT-hållplatser. Kan ge upp till 2 poäng.
Den ovanstående standarden är även den främst anpassad för BRT i städer och i miljöer med
hög befolkningstäthet men utgör ändå ett exempel på ett möjligt tillvägagångssätt för att betona
vikten av olika funktioner i ett BRT-koncept.

9

Som en flerlägeshållplats men med tillräckligt utrymme mellan hållplatslägena så att bakomvarande buss kan
avgå oberoende av framförvarande buss. För svenska förhållanden tillåts maximalt två efterliggande hållplatslägen
för att en buss skall få avgå från det bakre läget utan att även stanna vid det främre läget. Det är för att
resenärerna ska slippa tvingas springa längs en lång hållplats för att stiga på sin buss i de lägen där flera bussar
angör hållplatsen samtidigt.
E-post: yvonne.aldentun@ltkalmar.se

Kalmar Länstrafik - en del av Landstinget i Kalmar län
Postadress:
Box 54
579 22
Högsby

Besöksadress:
Albert Engströms
väg,
579 30 Högsby

Hemsida:
www.klt.se

Telefon:
Kundtjänst/
Trafikupplysning:
010 - 21 21 000

Bankgiro:
818 - 7437
Org.nr:
232100 - 0073

2018-04-02
Sidan 7 (8)

4.

Regionala BRT-stationer i Småland

Nedan ges ett förslag, för diskussion och utveckling, kring vilka funktioner som bör finnas på
stationer i ett regionalt superbusskoncept i Småland. Utgångspunkten har varit att
grundläggande faktorer som namn, stationsmiljöer utformning och grafiska element bör
samordnas över länsgränserna för att ett gemensamt BRT-koncept för Smålandslänen ska bli
verklighet i praktiken. Tabellen inbegriper de krav på kvalitetsnivån för bussterminal eller stor
bytespunkt i Trafikverkets (TRV) rekommendationer för tillgänglighetsanpassning för personer
med funktionsnedsättning (markerade med x).
I förslaget redovisas både en basnivå med grundläggande funktioner som ska finnas på
samtliga stationer samt en påbyggnadsnivå avseende såväl utrustning som utformning. Den
senare kan i första hand bli aktuell för större orter med både stort resandeunderlag och där
byten till annan linjetrafik kan förväntas bli betydande. Ett syfte med att ange två nivåer är även
att inspirera till att utveckla stationerna lite extra utifrån lokala önskemål.
Tabell 1. Förslag på funktioner som ska finnas på en BRT -station i Smålandslänen.
Funktion

TRV

Kommentar

Utrustning som ska finnas med samma utformning eller layout på samtliga stationer
(basnivån)
Tydlig stationsskylt och logotype
Realtidsinformation
Tydlig klocka
Statisk information - busslinjer, tider, biljettköp,
X
Överskatta inte mobilen!
kontakt för upplysning/störningsinformation.
Tidtabellsinformation ska vara belyst och
tillgänglig för funktionshindrade.
Telefonnummer för upplysning/
X
störningsinformation i blindskrift
Karta över närområdet
Utrustning som ska finnas på samtliga stationer men där detaljutformningen kan tillåtas
variera beroende på resandeunderlag, ortsstorlek med mera
Väderskydd
X
Bänk med ryggstöd och armstöd
X
God belysning vid stationsläget
Tydliga informationsskyltar inom
Skyltning till parkeringar, anslutande
hållplatsområdet
kollektivtrafik, riktning mot stad etc.
Utrustning där behovet får bedömas från fall till fall
Toalett
Bemannad servicefunktion

Om långt till annan service
Trygghetsskapande

Fysisk utformning som ska vara densamma på samtliga stationer (basnivån)
Angöringsplats för minst två bussar
X
Anläggning som gör att personer kan
(plattform med full längd och jämn belagd yta)
röra sig trafiksäkert mellan
hållplatslägena
Plattformsbredd minst 3,5 m bred (påstigning),
X
2,25 m (avstigning)
Plattform 16 cm eller högre
X
Nivåfritt insteg
Kontrasterande kantremsa av plattor eller
X
motsvarande taktil/visuell effekt
Taktilt och visuellt ledstråk på plattformen
X
E-post: yvonne.aldentun@ltkalmar.se

Kalmar Länstrafik - en del av Landstinget i Kalmar län
Postadress:
Box 54
579 22
Högsby

Besöksadress:
Albert Engströms
väg,
579 30 Högsby

Hemsida:
www.klt.se

Telefon:
Kundtjänst/
Trafikupplysning:
010 - 21 21 000

Bankgiro:
818 - 7437
Org.nr:
232100 - 0073
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Maximalt 5 % lutning till och från hållplatsen (i
dess närhet)
Anslutande gång- och cykelbana
Närliggande säker cykel- och bilparkering

X

Gångbana med jämn yta mellan hållplatser,
cykelparkering och bilparkering (i dess närhet)
Anslutning till annan kollektivtrafik
Belysning vid stationsområdet

X

Belysning och förankringsmöjlighet för
cykel

X

Fysisk utformning utöver basnivån som kan bli aktuell beroende på resandeunderlag,
ortsstorlek med mera flera faktorer
Angöringsplats för fler än två bussar
X
Anläggning som gör att personer kan
(plattform med full längd och jämn belagd yta)
röra sig trafiksäkert mellan
hållplatslägena
Mindre än 5 % lutning till och från hållplatsen (i
X
dess närhet)
Direkt anslutning till gång- och cykelbana
Säker cykel- och bilparkering enbart avsedd för
Belysning, tak och förankringsmöjlighet
superbussresenärer i direkt anslutning till
för cykel
stationen
Gångbana med jämn yta mellan hållplatser,
X
cykelparkering och bilparkering
Direktanslutning till annan kollektivtrafik

I Småland lär BRT-stationer förekomma i såväl urban miljö som på landsbygd. Region Skåne
beskriver den perifera busstationens utmaningar i att få den att kännas trygg. Detta bör beaktas
vid nyanläggning av stationer. Stationerna bör i möjligaste mån samlokaliseras med andra
serviceanläggningar och verksamhetsetableringar. God belysning, tillgång till service och toalett
liksom närhet till andra människor är trygghetsskapande. Gång- och cykelvägar bidrar också till
att stärka kopplingen till den ort som ska betjänas av stationen. God överblickbarhet över
området och flera in- och utgångar i ev. busskurer samt realtidsinformation även vid
bilparkeringen är andra faktorer att arbeta med.
Varje stationsläges egna förutsättningar måste tas tillvara och utvecklas och ytornas storlek
anpassas efter miljö och väghastighet.

E-post: yvonne.aldentun@ltkalmar.se

Kalmar Länstrafik - en del av Landstinget i Kalmar län
Postadress:
Box 54
579 22
Högsby

Besöksadress:
Albert Engströms
väg,
579 30 Högsby

Hemsida:
www.klt.se

Telefon:
Kundtjänst/
Trafikupplysning:
010 - 21 21 000

Bankgiro:
818 - 7437
Org.nr:
232100 - 0073
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§115

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott förelår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en diskussion
med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid bröstenheten
och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, L och KD återkommer med eget förslag till
beslut till regionstyrelsen den 15 maj 2018.
Under ärendets behandling yttrar sig även Daniel Liffner (V), Sven Sunesson (C),
Michael Öberg (MP) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK573
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-20

Svar på skrivelse Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Starta en intraprenad, Lena Myrskog Region Kronoberg
Svar på skrivelse – Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK573
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-20

Överläkare Lena Myrskog
Region Kronoberg

Svar på skrivelse – Starta en intraprenad
Inledning
Region Kronoberg har mottagit Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken, Region Kronoberg.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronobergs synpunkter
Region Kronoberg avser inte att i nuläget inleda en utredning av införande av
intraprenad eftersom regiondirektören har fått i uppdrag att göra en översyn av
centrumorganisationen med inriktning mot att skapa en modern organisation som
för hälso- och sjukvården närmare Kronobergaren.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Sida 1 av 1

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Angelägenhet:

Myrskog Lena KBC kirurgklin läk Växjö
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Ansökan till regionstyrelsen
den 12 mars 2018 08:56:48
Hög

Till Regionstyrelsen
Personalen på bröstenheten och mammografienheten har under lång tid diskuterat att vi
önskar möjlighet att påverka vår verksamhet och ekonomi på ett mer direkt sätt. Detta för
att bibehålla en välfungerande verksamhet. Vi har då diskuterat möjligheten att starta en
intraprenad. En klar majoritet av personalen har nu kommit fram till att vi vill göra detta
och tar nu därför kontakt med regionstyrelsen. Vi förstår att den exakta avgränsningen och
utformandet av ett förslag på intraprenad måste göras tillsammans med högre tjänstemän.
Med denna skrivelse vill vi att regionstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till
regiondirektören att starta en diskussion med oss kring hur vi går vidare med en
intraprenad.
Personalen på bröstenheten och mammografienheten genom Lena Myrskog

10

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§116

Svar på skrivelse - Planera för
palliativa platser från Suzanne Frank
(M) och Roland Gustbée (M)
(18RGK568)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M)
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för de patienter
som behöver symptomlindring och att patienten har olika behov som ställer krav på att
hälso- och sjukvården. Det påtalas att det saknas palliativa vårdplatser, både på CLV och
LL vilket medför att patienter i ett palliativt skede vårdas på vanliga vårdavdelningar
tillsammans med andra patienter vilket försvårar vårdpersonalens möjlighet till att ge en
god palliativ vård. Suzanne Frank och Roland Gustbée föreslår att regionstyrelsen
utreder behovet av palliativa vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska
sedan tas med i planering av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska
pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän palliativ
vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i hemmet. En
mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård som utförs av palliativa
rådgivningsteamet som är ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och
kompetens i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård tillsammans med
Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner. Inom ramen för detta
arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att redovisas.
Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast i juni 2018.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, L och KD återkommer med eget förslag till
beslut till regionstyrelsen den 15 maj 2018.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Planera för palliativa platser
 Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser
 Skrivelse till Regionstyrelse - Planera för palliativa platser

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

Svar på skrivelse Planera för palliativa platser från
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M)
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för de
patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika behov som
ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det saknas palliativa
vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att patienter i ett palliativt skede
vårdas på vanliga vårdavdelningar tillsammans med andra patienter vilket försvårar
vårdpersonalens möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank och
Roland Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i planering
av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska pallativcentrum
tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän
palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i
hemmet. En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård som
utförs av palliativa rådgivningsteamet som är ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård tillsammans
med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner. Inom ramen
för detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden
senast i juni 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 1 av 2

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

Bilaga:

Skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) – Planera
för palliativa platser
Svar på skrivelse till Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) –
Planera för palliativa platser

Sida 2 av 2

Svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée

Svar på skrivelse – Planera för palliativa vårdplatser
Inledning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M) avseende behovet av att utreda behovet av palliativa platser på CLV
och Ljungby lasarett. I skrivelsen lyfts det fram att det i hälso- och sjukvårdens
verksamhet finns ett antal patienter som inte går att bota, utan det går endast att
lindra deras symtom. Det framförs att den palliativa vården ställer helt andra krav
på hälso- och sjukvården och patienterna har också helt andra behov, vidare
redogörs det för att det idag saknas palliativ vårdplatser, både på CLV och LL. Det
medför att patienter i ett palliativt skede vårdas på vanliga vårdavdelningar
tillsammans med andra patienter, vilket beskrivs försvåra vårdpersonalens
möjlighet till att ge en god palliativ vård. I skrivelsen betonas att det just nu
genomförs planering av stora ombyggnationer både på CLV och LL och därför
borde frågan om palliativa vårdplatser beaktas redan i planeringsfasen.
Med anledning av ovanstående föreslår Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée
(M) följande:
– Att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa vårdplatser på CLV och LL,
behovet av dessa platser ska sedan tas med i planering av ny- och ombyggnationen
av lasaretten. I detta arbete ska pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att
bidra med kunskap och erfarenheter.
Region Kronobergs uppdrag inom området
Den palliativa vårdens uppbyggnad i Region Kronoberg

Palliativ vård indelas i allmän och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård
ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård. Flertalet patienter har palliativa
vårdbehov som kan tillgodoses med allmän palliativ vård och ges i Region
Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i hemmet.
En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård. Denna vård
ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda
behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och
kompetens i palliativ vård. Palliativa rådgivningsteamet i är ett sådant team som
arbetar för att stärka samarbetet mellan sluten och öppen vård. Teamet gör
hembesök tillsammans med kommunens sjuksköterskor och hjälper till i
kontakter mellan olika vårdgivare. Teamet ger även fortbildning och handledning
kring omvårdnadssituationer som kan uppstå i hemmet samt ger stöd vid tekniskt
avancerad sjukvård i hemmet. Teamet utgår från Växjö respektive Ljungby och
Sida 1 av 2

Svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

täcker tillsammans hela Kronobergs län. Rådgivningsteamet arbetar dagtid
måndag till fredag och består av läkare, sjuksköterskor och kurator.
Region Kronoberg deltar vidare Palliativt centrum för samskapad vård
tillsammans med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner.
Inom ramen för detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Region Kronobergs synpunkter
För de patienter som befinner sig i ett palliativt skede är det betydelsefullt att
Region Kronoberg bygger upp och skapar en hållbar struktur för att kunna ge en
god palliativ vård inom samtliga verksamheter. Idag finns det flera
förbättringsområden inom den palliativa vården i Region Kronoberg, en av dem
gäller tillgång till palliativa vårdplatser och specialistkompetens dygnet runt. Enligt
EAPCs (European Association for Palliative Care) ”Whitepaper on standards and
norms for hospice and palliative care in Europe” skattas behovet av vårdplatser
på specialiserade palliativa vårdenheter med minst 50-100 platser per 1 000 000
invånare. Enligt ”EAPC Atlas of Palliative Care in Europe” skattas det att det
finns behov av 50-75 palliativa vårdplatser per 1 000 000 invånare in Sverige. I
nuläget finns det inte några palliativa vårdplatser i Region Kronoberg.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni
2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Sida 2 av 2

Skrivelse till Regionstyrelsen
Växjö 12 mars 2018

Planera för palliativa platser
I vår verksamhet finns det tyvärr ett antal patienter som vi inte kan bota, utan vi kan
enbart lindra deras symtom, denna vård kallar vi palliativ eller lindrande vård. Det är
läkaren som definierar när en patient ej går att bota utan man övergår till palliativ
vård. Detta ska tydliggöras tillsammans med patienten i ett så kallat
brytpunktssamtal. Naturligtvis ställer den palliativa vården helt andra krav på vår
verksamhet och patienterna har också helt andra behov.
På Ljungby lasarett vårdas dessa patienter idag på vanliga vårdavdelningar
blandade med övriga patientgrupper. Visserligen finns det t.ex. ett palliativt
vårdteam som hjälper till att vårda dessa patienter, men det är naturligtvis väldigt
svårt när man blandar alla patientgrupper på samma vårdavdelning. Personalen
själva önskar att de hade en liten mindre enhet där de palliativa patienterna vårdas,
där de inte behöver blandas med övriga patienter. Det skulle också innebära att
personalen inte behöver gå mellan palliativa patienter och övriga patienter hela
tiden.
På Växjö lasarett finns visserligen avd 40, onkologisk avdelning, men där blandas
också palliativa patienter och patienter som kan behandlas och botas. Därför tror vi
att det skulle finnas behov av palliativa platser även i Växjö. Det finns idag ett väl
upparbetat samarbete med kommunerna i länet när det gäller hemsjukvården. När
det gäller den palliativa vården finns särskilda överenskommelser som naturligtvis
ska fortsätta och gärna utvecklas.
Just nu genomförs planeringen av stora ombyggnationer både på CLV och Ljungby
lasarett och därför borde detta tas i beaktande redan i planeringsfasen. På Ljungby
lasarett kommer antalet vårdplatser på avdelningarna att minska vid
ombyggnationen, därför finns en oro att det blir helt omöjligt att skapa palliativa
platser efter ombyggnationen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att
- Regionstyrelsen utreder behovet av palliativa platser på både CLV och LL, behovet
av dessa platser ska sedan tas med i planeringen av ny- och ombyggnationen av
lasaretten. I detta arbete ska palliativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra
med kunskaper och erfarenheter.

Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§117

Remissyttrande – Handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne
(18RGK546)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Skåne.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan utföras av olika
aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt
år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Region
Skåne.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Remissvar - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Följebrev till remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne

Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK546
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-04-18

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Handlingsplan för fossilfria

drivmedel i Skåne, ärendenummer 1603281
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Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
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Remissyttrande – Handlingsplan för fossilfria

drivmedel i Skåne, ärendenummer 1603281
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Skåne senast den 25 maj 2018.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030. Handlingsplanen tar upp att nationella och
internationella beslut har stor inverkan på möjligheten att nå dessa mål. Med de
insatser som beskrivs i handlingsplanen är ambitionen att Skåne ska ligga i
framkant och fånga möjligheter som uppstår vid en omställning till fossilfria
drivmedel.
Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra
aktörer kan genomföra för att:




Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt
transportsystem i Skåne
Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning
Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga

Region Skånes handlingsplan svarar också på förslaget från Energimyndigheten ”
Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” att regionala planer
för tillförseln av förnybara drivmedel ska tas fram.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på att Regions Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen. Det är också positivt att Region Skåne på ett mycket tydligt sätt kan
åskådliggöra hur handlingsplanen är en bricka i dokumenthierarkin för de båda
strategierna Miljöstrategiskt program och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050,
vilka båda ligger under den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.
Enligt Skånes handlingsplan kommer idag 91 procent av energin till transportsektorn
från fossila bränslen. Kronoberg har motsvarande uppgift. Handlingsplanen ska bidra
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till att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030,
dvs. om 12 år. Även om handlingsplanen hänvisar till att det behövs beslut på såväl
nationell som internationell nivå är vår bedömning att de föreslagna åtgärderna inte är
tillräckliga. En utmaning som även Region Kronoberg och övriga världen står inför.
I förslag till handlingsplan går det inte att utläsa effekten av de föreslagna åtgärderna,
vilket skulle vara mycket värdefullt för att bidra till det fortsatta arbetet, samt att det
skulle tydliggöra att ytterligare åtgärder bör vidtas.
Handlingsplanen har med all rätt sitt fokus på Skåne. Även om vissa geografiska
utblickar görs och några goda exempel tas upp. Region Kronobergs övertygelse är att
samverkan över administrativa nivåer samt mellan offentliga och privata aktörer är
nyckeln till framgång i komplexa och stora utmaningar. Region Kronoberg saknar därför
kopplingen och betydelsen av arbetet som bedrivs inom Regionsamverkan Sydsverige
för att nå uppsatta mål. Idag finns dock tyvärr inget självklart arbetsområde inom
Regionsamverkan Sydsverige där motsvarande arbete som lyfts fram i Skånes
handlingsplan för fossilfria drivmedel kan ske. Men det finns starka kopplingar till, t.ex.
infrastrukturutskottets positionspapper Ett enat Sydsverige skapar ett stark Sverige. En
koppling som skulle kunna tydliggöras i handlingsplanen och en samverkan som också
skulle stärka Skånes möjligheter till framgång.
Region Kronoberg ser sammanfattningsvis mycket positivt på handlingsplanen och ser
den som värdefull även för Region Kronobergs del i vårt arbete med att nå regionala
mål avseende fossilfria drivmedel. Vi ser fram mot att få ta del av och följa det fortsatta
arbetet och genomförandet av planen.

REGION KRONOBERG

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Begreppslista
EU RED: Direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor
LNG/LBG: Förvätskad naturgas eller biogas
CNG/CBG: Komprimerad naturgas eller biogas
HVO: Hydrerade vegetabiliska oljor, även kallade för HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids),
som även inkluderar animaliska oljor
FAME: Fettsyrametylestrar, produceras av oljeväxter såsom raps då även kallad RME
(rapsmetylester)
FT: Fischer-Trop-metoden kan användas vid framställning av syntetisk diesel
SNG: Syntetisk naturgas
DME: Dimetyleter
Källa till tank: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från bränsle- eller
elproduktion till tank eller batteri
Tank till hjul: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från tank till användning i
fordon
Källa till hjul: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från bränsle- eller
elproduktion till användning i fordon, inkluderar inte utsläpp vid fordonsproduktion
Elfordon: Fordon med elmotor som lagrar energi från elnätet i ett batteri
Laddhybrid- och hybridfordon: Fordon med både förbrännings- och elmotor och batteri som i
laddvarianten även kan lagra energi från elnätet
Bränslecellsfordon: Fordon med elmotor som lagrar energi i form av vätgas som sedan omvandlas till
el i en bränslecell
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Sammanfattning
Detta dokument är en remissversion av Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne. Denna
handlingsplan beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan utföras av olika aktörer för att
det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. Beslut på nationell
och internationell har stor inverkan på möjligheten att nå dessa mål. Med de insatser som beskrivs i
detta dokument kan Skåne ligga i framkant och fånga möjligheter som uppstår vid en omställning till
fossilfria drivmedel. En slutgiltig handlingsplan förväntas behandlas politiskt inom Region Skåne vid
sommaren 2018.

Inledning
Möjligheter med fossilfria drivmedel
En snabb omställning till ett fossilfritt energisystem med lägre utsläpp av växthusgaser är ett måste
för att nå Parisavtalets mål om att begränsa global uppvärmning till väl under 2°C 1. Produktion,
distribution och användning av drivmedel påverkar många av FN:s 17 globala mål 2. Förutom målet
om att bekämpa klimatförändringen, är koppling tydlig till målen om hälsa och välbefinnande, hållbar
energi för alla, hållbara städer och samhällen samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur 3.
En övergång till fossilfria drivmedel är med andra ord mycket mer än en miljöfråga. Mindre utsläpp
av luftföroreningar och mindre buller ger förbättrad hälsa och attraktivare samhällen. Utvecklingen
av nya fordon och drivmedel ger möjligheter till ett växande näringsliv med nya företag och
arbetstillfällen.

Syfte med handlingsplanen
Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra aktörer kan
genomföra för att:
•
•
•

Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem i Skåne
Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning
Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga

Andra aktörer är främst företag, kommuner och privatpersoner som äger, driver och använder
fordon, som beställer transporter eller som är involverade i produktion och distribution av fossilfria
drivmedel. Även myndigheter såsom Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Trafikverket är inkluderade
då dessa utformar styrmedel, finansierar investeringar och forskning samt ger till tillstånd för
infrastruktur för fossilfria drivmedel. Med fordon avses förutom fordon i vägtrafik, luftfart och sjöfart
även jordbruks-, arbets- och entreprenadmaskiner.
Denna handlingsplan svarar på förslaget i den nationella strategin för en fossilfri transportsektor om
att regionala planer för tillförsel av förnybara drivmedel ska tas fram 4.

1

För en genomgång av vad som behöver göras globalt, se ”Emission Gap Report 2017” av UNEP, 2017
Se ”Globala målen” på www.globalamalen.se
3
Se avsnittet om ”Green Mobility” ur ”Global Mobility Report 2017” på www.sum4all.org/green-mobility
4
”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” av Statens Energimyndighet, 2017
2
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Handlingsplanen i ett sammanhang
I den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 fastslås att Skåne ska vara klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030. För att nå dessa mål krävs en övergång till fossilfria drivmedel. Då en
övergång till fossilfria drivmedel inte räcker för att nå ett hållbart transportsystem återfinns andra
insatser i Strategin för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 som fördjupas ytterligare i bland
annat Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne och Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen, se Figur 1. Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne är även en delmängd av
Miljöstrategiskt program för Region Skåne. Andra strategiska dokument såsom Internationell
innovationsstrategi för Skåne och Ett socialt hållbart Skåne 2030 påverkar val av insatser i denna
handlingsplan. Region Skånes bränslestrategi från 2009 gav upphov till initiativet 100 procent
fossilbränslefritt Skåne 2020 som leds av Klimatsamverkan Skåne i samarbete med Länsstyrelsen
Skåne och Energikontoret Skåne. Denna handlingsplan bygger vidare på initiativets arbete med att
ställa om till fossilfria drivmedel.

Figur 1. Handlingsplan för fossilfria drivmedel och andra styrande dokument – svart pil visar hierarki, vit pil visar inflytande

Inriktning för arbetet med fossilfria drivmedel
Arbetet med fossilfria drivmedel ska ge klimat-, miljö-, hälso- och samhällsnyttor på kort och lång
sikt. En övergång till fossilfria drivmedel kommer innebära att flera alternativ kommer användas
beroende på fordonstyp och användning. Då utvecklingen av fordon och drivmedel är svår att
förutspå krävs breda insatser för att inte riskera att vissa teknologispår tar fart utan att Skåne står
redo.
De biodrivmedel som används vid transporter i Skåne ska ha stora nyttor när miljö- och
systemeffekter beaktas. Exempel på systemeffekter är alternativa användningsområden för råvaror
och användning av restprodukter. Energigrödor som ger ökat markkol, minskat kväveläckage
6

och/eller ökad biologisk mångfald är bra råvaror för produktion av biodrivmedel. Där riskerna är
stora bör försiktighetsprincipen användas. För Region Skåne innebär detta att biodiesel (HVO) från
palmolja och palmoljerester inte tillåts i nya avtal för drivmedel och transporter.
Biogasproduktion ger Skåne nyttor inom många områden, bland annat en möjlighet att sluta
kretslopp för näringsämnen genom rötning av källsorterat matavfall. Dessa nyttor är viktiga även i
framtiden i en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. Lokalt producerade drivmedel bidrar till
försörjningstrygghet, ett oberoende från fossila drivmedel, samt regional utveckling.
För eldrivna fordon ska elmixen vara fossilfri med låga utsläpp av växthusgaser. Utsläpp och
miljöpåverkan vid produktion av batterier och komponenter blir allt viktigare.
Förbränning av drivmedel ger förutom utsläpp av växthusgaser upphov till utsläpp av
luftföroreningar och partiklar som påverkar Skånes befolkning negativt. Att minska negativa
hälsoeffekter av transportarbetet ger tydliga vinster i Skåne.
Transporter av människor, varor och gods har koppling till utveckling i regionen. I Strategi för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050 antas att antalet resor per person och dag som sker med
motoriserade transporter hålls konstant, medan antalet resor med icke-motoriserade färdmedel
såsom gång och cykel ökar.

EU-direktiv, nationella mål och styrmedel
EU:s långsiktiga mål är en minskning av växthusgasutsläpp med 80-95 procent till år 2050. Direktivet
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 5 (ofta kallat EU RED) innehåller
mål för varje medlemsland till år 2020. Sverige har redan uppnått dessa mål angående andel förnybar
energi i energisystemet och i transportsektorn. Riksdagens beslutade mål är att Sverige till år 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, finns
ett mål om en utsläppsminskning med minst 70 procent till år 2030 med 2010 som basår 6. Detta
kompletterar målet om en fordonsflotta oberoende av fossila drivmedel i Sverige år 2030 7.
Styrmedel för transportsektorn innehåller bland annat en koldioxidskatt på fossila drivmedel och
skattebefrielser för biodrivmedel, se Tabell 1. Skattebefrielser räknas som statsstöd och måste
godkännas av EU. Med det reduktionspliktssystem som börjar gälla 2018 ska inblandningen av
biodrivmedel i bensin och diesel främjas. Skattebefrielsen för rena eller höginblandade drivmedel ska
gälla till 2020. Miljöbilar erhåller idag supermiljöbilspremier som kommer ersättas av ett bonusmalus-system från mitten av 2018. En premie för batteribussar har nyligen införts. En premie för
miljölastbilar finns ännu inte.
Tabell 1. Befintliga styrmedel för transportsektorn i svensk politik (EU-styrmedel har kursiverats)
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Koldioxidkrav för nya bilar
Krav på luftföreningar för nya fordon
Energi- och koldioxidskatter
Stadsmiljöavtal
Skattebefrielse för biodrivmedel
5

Direktiv 2009/28/EC
”Det klimatpolitiska ramverket” av Regeringskansliet, 2017
7
Proposition 2008/09:163
8
Anpassad från Tabell 3.1 i SOU 2016:47 samt utökad med kommande miljözoner för lätta fordon och
reduktionsplikt, se ”Regeringsförklaringen den 12 september 2017” och ”Fakta-PM: Bränslebytet” av
Regeringskansliet, 2017
6
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Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Forskning och demonstration
Koldioxiddifferentierad fordonsskatt
Incitament för miljöbilar och elbussar
Bilförmånsbeskattning
Infrastrukturplanering
Miljözoner för tunga och lätta fordon
Reduktionsplikt för biodrivmedel i bensin och
diesel
I Trafikverkets analys av åtgärder från för att minska transportsektorns utsläpp lyfts behovet av
ytterligare åtgärder och styrmedel fram 9. Redan fattade beslut kommer bidra till att utsläppen
minskar relativt en trafikutveckling med dagens fordon fram till 2050. Av Figur 2 framgår att dessa
åtgärder och styrmedel inte är tillräckliga för att reducera utsläppen ordentligt från vägtrafiken. En
tuffare reduktionsplikt och satsningar på bland annat kollektivtrafik, gång och cykel jämte en
minskning av antalet transporter krävs enligt Trafikverkets bedömning.

Figur 2. Behov av styrmedel och åtgärder för att minska vägtrafikens växthusgasutsläpp

För luft- och sjöfart finns inte några styrmedel som liknar de som är listade ovan. Flygresor inom EU
är inkluderade i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Regler och mål för utsläpp från
internationellt flyg och sjöfart hanteras genom internationella överenskommelser i sektorspecifika
FN-organ.

Måluppfyllelse och delmål
För att mäta framsteg mot målet om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 behövs både
kvantitativa indikatorer och kvalitativa delmål. För vägtrafiken kommer 2030-sekretariatets
9

”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett regeringsuppdrag” av Trafikverket,
2016
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indikatorer för måluppfyllelse användas. Indikatorer finns på nationell nivå och med lite lägre
detaljeringsgrad för kommuner som geografiskt område och som organisation. Särskilt relevanta
indikatorer är:
•
•
•
•
•
•

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken
Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel
Andel fossiloberoende fordon i trafik
Andel fossiloberoende nya fordon
Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp
Andel nya fordon som kan köras med nollutsläpp

Uppföljning av måluppfyllelsen inom luft- och sjöfart kommer baseras på statistik från
Energimyndigheten.
Skånska aktörer har i de flesta fall en begränsad möjlighet att direkt påverka de ovan beskrivna
indikatorerna. Därför behövs kvalitativa delmål för att följa hur arbetet med denna handlingsplan
framskrider. Följande delmål täcker miljömässig och social hållbarhet, användning, produktion och
distribution av fossilfria drivmedel:
•
•
•
•

Stödja utvecklingen av fossilfria drivmedels miljömässiga och sociala hållbarhet
Stödja en ökad användning av fossilfria drivmedel i Skåne
Stödja en ökad produktion av fossilfria drivmedel i Skåne
Stödja utbyggnaden av infrastruktur för fossilfria drivmedel

Process för framtagande av handlingsplanen
Region Skåne tog under 2016 fram ett dokument med titeln Underlag till handlingsplan för fossilfria
drivmedel som antogs av regionala utvecklingsnämnden i december 2016. Under vår och sommar
2017 har arbetet med handlingsplanen presenterats och diskuterats på:
•
•

•

planeringssamverkan i Malmö och Kristianstad där samhälls- och trafikplanerare från Skånes
kommuner deltog
Energikontoret Skånes upphandlingsnätverk för fordon och transporttjänster där främst
transportinköpare och fordonsansvariga från Skånes kommuner samt några andra
organisationer deltog
träff för Länsstyrelsens miljömålsnätverk för kommuner där miljöstrateger från Skånes
kommuner deltog

Dialogen har fokuserat på att informera om Region Skånes arbete med att ta fram en handlingsplan
för fossilfria drivmedel i Skåne med uppmaning om att skicka in förslag på insatser. Inkomna förslag
har i huvudsak fokuserat på drivmedelsanvändning inom Skånetrafiken och behov av samordning
kring laddinfrastruktur för elbilar. För att få att få större respons behövs något konkret att ta ställning
till. De föreslagna insatserna i handlingsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp på avdelningen för
regional utveckling inom Region Skåne med stöd av Skånetrafiken. När handlingsplanen är ute på
remiss ska dialogmöten med specifikt fokus på handlingsplanens insatser, prioritering och
genomförande hållas.
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Fossilfria drivmedelsalternativ
För att ställa om till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem finns i stora drag
följande alternativ:
•
•
•

Biodrivmedel
Elektrifiering
Elektrodrivmedel

Oavsett alternativ behövs effektivare motorer och en överflyttning till effektivare transportslag för
att minska användningen av fossila drivmedel. Mål och åtgärder för att öka takten i övergången till
effektivare transportslag återfinns i Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne och Strategi för
den hållbara gods- och logistikregionen.

Biodrivmedel
Biodrivmedel kan komma både i gasform såsom biogas eller i flytande form såsom etanol, biodiesel
och flytande biogas. Möjlig reduktion av växthusgasutsläpp beror på vilken råvara som används och
hur biodrivmedlet har producerats, se Figur 3 för värden för källa till tank. Beräkningsmetodiken för
växthusgasutsläpp i EU:s direktiv om förnybar energi (EU RED) tar inte med effekten av utsläpp som
undviks vid omhändertagande av organiskt avfall, ej heller effekten av att biprodukter ersätter fossila
produkter. För biogas inkluderas därför inte växthusgasreduktionen som uppstår när gödsel används
som råvara eller när biogödsel ersätter konstgödsel. Med en systemutvidgning enligt ISO-standard
tas liknande effekter med – vilket syns i förbättrad prestanda för biogas. För drivmedel ska vara
godkända för statsstöd måste enligt EU RED minskningen av växthusgaser för biodrivmedel
producerade i anläggningar etablerade innan oktober 2015 vara minst 35 procent jämfört med
fastlagd referens för bensin och diesel. Från 2018 krävs minst 50 procent. För nya anläggningar krävs
en minskning med minst 60 procent.
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Figur 3. Växthusgasutsläpp för produktion av biodrivmedel baserat på EU RED och ISO-standard , från källa till tank

Vissa biodrivmedel kan även ge andra fördelar såsom lägre utsläpp av luftföroreningar 11. Biogas som
ersättning för diesel ger exempelvis lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar. Biogas kan dock ge
något högre utsläpp av kolväten vilket ger negativa hälsoeffekter. Motortyp och avgasreningssystem
påverkar utsläppsnivån.
Lokalt producerade biodrivmedel ger ökad försörjningstrygghet, ökat oberoende av fossila drivmedel
och ett starkare lokalt näringsliv. Produktion av biogas från organiskt avfall möjliggör även att en
större del näringsämnen kan återföras till jordbruksmarkerna genom användning av biogödsel.
Användningen av biodiesel i form av HVO har ökat rejält de senaste åren särskilt för användning i
tung trafik då många lastbilstillverkare godkänt användning av bränslet i deras motorer. Figur 3 visar
att HVO från tallolja, en restprodukt från tillverkning av pappersmassa, har mycket låga utsläpp av
växthusgaser. HVO produceras även av oljor från slakteriavfall och av energigrödor såsom oljepalm
och raps 12. Mängden tallolja och slakteriavfall är begränsad vilket gör att palmolja, palmoljerester
och rapsolja används för att möta efterfrågan på HVO. Detta kan ge upphov till
markanvändningseffekter som påverkar växthusgasprestandan för HVO negativt 13.
Markanvändningseffekter kan uppstå för alla biodrivmedel där råvaran är energigrödor odlade på
mark även lämpad för annan jordbruksproduktion eller när ökat värde på en biprodukt bidrar till att
odlingsområden utökas, se Faktaruta 1.

10

Från ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag” av Börjesson m.fl., 2016.
”Bedömning av alternativa drivmedels emissioners inverkan på hälsa jämfört med fossil diesel och bensin” av
Tunér m.fl., 2016
12
”Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014” av Energimyndigheten, 2015.
13
”The land use change impact of biofuels consumed in the EU” av Valin m.fl., 2015.
11
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Faktaruta 1. Markanvändningseffekter

Ändringar i markanvändning, till exempel från skogsmark till jordbruksmark, ger
upphov till ändrade växthusgasutsläpp då olika typer av skog och grödor upptar och
lagrar koldioxid på olika sätt. Denna effekt kallas för en direkt
markanvändningseffekt (direct Land Use Change, dLUC). Indirekta
markanvändningseffekter (indirect Land Use Change, iLUC) sker via
marknadsreaktioner. Kraftigt ökad efterfrågan på energigrödor kan leda till att
matproduktion expanderar in i nya områden och därmed ger upphov till ökade
växthusgasutsläpp. Andra effekter utöver ökade växthusgasutsläpp sker också vid
ändrad markanvändning. Exempelvis är expanderande jordbruksmarker en stor orsak
till förlorad biologisk mångfald. Med dLUC och iLUC åsyftas oftast ändringar i
växthusgasutsläpp.
Modellberäkningar av EU:s mål för biodrivmedel år 2020 visar att råvaror främst kommer hämtas
från redan brukade marker och plantager. Men globalt kan ändå viss uppodling av ny mark komma
att ske för att möta efterfrågan på mat, foder och fiber eller för att möta efterfrågan på biodrivmedel
från andra regioner. Om hållbarhetskriterier införs globalt för alla sektorer kan ohållbar användning
av mark undvikas14. Modellberäkningar av markanvändningseffekter kräver en stor mängd
antaganden vilket gör osäkerheten i resultaten stor. Till exempel spelar antagande om framtida val
av kost en väldigt stor roll 15.
Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel i EU förhindrar att råvaror från områden med hög biologisk
mångfald och från torvmarker används. De reglerar dock inte effekter på biologisk mångfald från
indirekta markanvändningseffekter. Frivilliga certifieringssystem för biodrivmedel som går utöver
EU:s hållbarhetskriterier finns men har nyligen fått kritik för att indirekta markanvändningseffekter
inte är inkluderade samt för att övervakningen är dålig 16.
Även biodrivmedel producerade av cellulosa från skogsråvara, fleråriga växter eller restprodukter kan
ge upphov till markanvändningseffekter. Nettoeffekten för växthusgasutsläpp antas dock vara
betydligt lägre för dessa råvaror 17. Fleråriga växter binder till exempel kol i marken under
växtperioden. Ett hållbart uttag av biomassa från skogen kan dessutom öka upptagningen av
koldioxid från atmosfären.
14

Ibid.
”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag” av Börjesson m.fl.,2016.
16
”EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel” av Europeiska Revisionsrätten, 2016.
17
”The land use change impact of biofuels consumed in the EU” av Valin m.fl., 2015.
15
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Elektrifiering
Elektrifiering av transportsektorn sker, med undantag av den spårbundna trafiken, med hjälp av
elmotorer och batterier. Utvecklingen av batterier och batterisystem går förnärvarande fort vilket
gör att elbilar inom vissa användningsområden börjar bli konkurrenskraftiga jämfört med bilar med
förbränningsmotorer sett till total ägandekostnad 18. Lägre kostnader för drivmedel, service och
underhåll kan kompensera ett högre inköpspris. Elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon
erbjuder attraktiva alternativ till dyrare elbilar.
Tunga fordon behöver större batterier för att el ska kunna ersätta fossila drivmedel. Lätta
distributionsfordon och bussar med eldrivlina i urbana miljöer kan vara konkurrenskraftiga 19. För
tunga fordon som kör längre distanser kommer det ta lite längre tid innan eldrivlinan slår igenom. Ett
alternativ för energiförsörjning är ledningar i vägbanan eller i luften. Den senare teknologin testas på
väg E16 vid Sandviken. För sjöfart är el ett alternativ på kortare sträckor. För luftfart finns planer för
eldrift på kortare sträckor. Denna teknologi ligger troligtvis lite längre fram i tiden 20. För längre
flygningar krävs troligtvis tekniska innovationer inom strukturella batterier för att elektrifiering ska bli
möjligt.
Hur stor roll elmixen spelar för växthusgasutsläpp från källa till hjul, vilket inkluderar framställning
och användning av drivmedel (ej tillverkning av fordon), framgår av Figur 4. Referensen motsvarar ett
fossildrivet fordon som klarar EU:s utsläppskrav för lätta fordon 21. Genom användning av
fossilbränslefri el såsom vindkraft blir utsläppen väldigt låga.

Figur 4. Växthusgasutsläpp från användning av lätta fordon (BEV = elfordon, PHEV = laddhybrid-fordon), från källa till hjul

Noteras bör att hybrid- och elfordon för närvarande ger upphov till något högre växthusgasutsläpp
vid fordonstillverkning jämfört med konventionella fordon, främst på grund av den elmix som
18

Se ”Global EV Outlook” av IEA, 2017
Se ”What’s sparking electric-vehicle adoption in the truck industry?” av McKinsey, 2017
20
Se Wright Electrics planer i samarbete med Easyjet
21
På 120 g CO2eq/km för tank till hjul, se "Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?” av Nordelöf och
Tillman, 2014
22
Anpassad från "Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?” av Nordelöf och Tillman, 2014
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22

används vid produktion av batterier, se Figur 5 för en jämförelse23. Fordonens livslängd och
körsträcka, teknikmognad samt materialens återvinningsgrad spelar stor roll. Batterier kräver även
en större mängd specialmetaller vars tillgång i vissa fall är begränsad. Fördelar med eldrivna fordon
är lägre bullernivå samt inga utsläpp av lokala luftföroreningar såsom kväveoxider och partiklar.

Figur 5. Växthusgasutsläpp från produktion av lätta fordon

Elektrodrivmedel
Elektrodrivmedel är en term för drivmedel där el används för att via elektrolys producera vätgas som
kan användas direkt i ett bränslecellsfordon eller kombineras med kolatomer till exempelvis metan
och metanol 24. Fordon drivna med elektrodrivmedel har relativt låg energieffektivitet från källa till
hjul; ungefär en tiondel jämfört med elfordon. Elektrodrivmedel är därför mest lämpliga i fordon som
är svårare att elektrifiera såsom tunga fordon, flyg och fartyg. Jämn tillgång till billig el är en
förutsättning för att produktionskostnaden ska bli rimlig. Växthusgasprestandan bestäms av hur elen
har producerats och varifrån kolatomerna hämtas. Elektrodrivmedel kan samproduceras med
biodrivmedel i bioraffinaderier. Överbliven koldioxid från uppgraderad biogas kan exempelvis
användas till produktion av metan. Försöksproduktion av elektrodrivmedel har demonstrerats runt
om i världen i så kallade power-to-gas- eller power-to-liquid-system.

Nulägesbeskrivning
Användning
I transportsystemet dominerar användningen av bensin och diesel. De senaste åren har mängden
bensin minskat något medan mängden diesel har ökat 25. Inrikes vägtransporter ger upphov till
ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och bidrar därmed till ytterligare

23

Data från ”Emissioner av växthusgaser och förbrukning av naturresurser vid tillverkning av personbilar med
olika drivkällor - ur ett livscykelperspektiv” av Steen m.fl., 2013
24
”Elektrobränslen – en kunskapsöversikt” av Nikoleris och Nilsson, 2013
25
Se statistik från www.spbi.se/statistik/volymer/
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klimatförändringar 26. Förbränning av drivmedel ger även utsläpp av kväveoxider, kolväten och
partiklar som påverkar naturen och människors hälsa negativt. Trafikbuller skapar stress och nedsatt
livskvalitet. I Skåne används ungefär 10 TWh drivmedel till transporter varav 9 TWh är fossila
drivmedel 27.
Dieselolja och tjockolja dominerar som drivmedel inom sjöfarten. Införande av strängare
svaveldirektiv i vatten runt Sveriges kust gör att en del nya fartyg kör på flytande naturgas. Exempel
på fartyg som har ställt om till metanol-drift finns, dock inte i Skåne. Ett exempel på fartyg som har
ställt om till eldrift är Scandlines fartyg mellan Helsingborg och Helsingör.
Den största delen av den skånska tågtrafiken är elektrifierad. På enstaka godsspår och på bangårdar
finns dieseldrivna lokomotiv.
Inom luftfarten saknas fossilfria drivmedel i Skåne. På andra regionala flygplatser i landet, exempelvis
på Karlstad Airport, finns möjlighet att tanka biojetdrivmedel.
Antalet vägfordon i Skåne har ökat med runt två procent per år de senaste åren 28. Se Tabell 2 för en
summering av antalet vägfordon i olika kategorier. Av personbilarna är två tredjedelar bensinbilar, en
knapp tredjedel dieselbilar medan etanolbilar utgör några få procent. Gasbilar och hybridbilar ligger
runt en procent vardera. Elbilar och ladd-hybrid-bilar växer fort i antal men från en mycket låg nivå:
under en halv procent. På lastbilssidan är dieseldrift mer eller mindre standard – tilläggas bör att
över 15 procent av den diesel som används i Sverige är förnybar. Bland lätta lastbilar växer eldriften,
om än inte lika snabbt som bland personbilar. Gasdrift ligger strax över en procent för både lätta och
tunga lastbilar. Desto större andel gasdrift finns i kategorin bussar, vilket till stor del har att göra med
upphandlingar av kollektivtrafik med biogasdrift. Av Skånetrafikens 1 000 bussar är nästan 800
gasbussar 29.
Tabell 2. Antalet fordon i Skåne uppdelat på personbilar, lätta och tunga lastbilar, samt bussar

Fordonskategori
Personbilar
Lätta lastbilar
Tunga lastbilar
Bussar

Antal i slutet av 2016 (avrundade siffror)
630 000
65 000
12 000
1 200

Produktion och distribution
Av de fordon som kör på vägarna i Skåne har ursprung och destination utanför regionen – nästan en
tredjedel av all godstrafik på skånska vägar är transittrafik 30. Statistik över vilka typer av drivlinor som
transittrafiken består av saknas. Då Sverige ligger långt fram inom inblandning av biodrivmedel kan
det antas att transittrafik från utlandet har sämre miljöprestanda än inhemsk trafik.
I Skåne finns 47 biogasanläggningar som producerar över 400 GWh biogas per år, varav runt 300
GWh används som fordonsgas 31. Övriga biodrivmedel produceras inte i någon större omfattning.

26

”Transportsektorns utsläpp” av Trafikverket, 2016
”Energibalans för Skåne” av Länsstyrelsen Skåne, 2016
28
Se ”Fordonsstatistik” av Statistiska Centralbyrån, 2017
29
Se ”Hållbarhetsredovisning 2016” av Skånetrafiken, 2016
30
”Analys av godsflöden i Skåne” av Region Skåne, 2015
31
Biogasportalen.se
27
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Infrastruktur för fossilfria drivmedel i Skåne finns i form av tankstationer för fordonsgas, flytande
fordonsgas och flytande biodrivmedel samt laddpunkter för el- och laddhybrid-bilar. I Skåne finns 28
tankstationer för fordonsgas, se Figur 6 32. En tankstation för flytande fordonsgas finns i Helsingborg –
ytterligare en är på gång i Malmö. Möjlighet att tanka någon form av flytande biodrivmedel finns på
de flesta håll i Skåne.

Figur 6. Fördelning av tankstationer för fordonsgas

Antalet publika laddpunkter ökar fort. I oktober 2017 fanns 272 stycken publika laddpunkter i
Skåne 33. EU rekommenderar 0,1 publika laddpunkter per laddbar personbil. Med tillgänglig statistik
från april ligger detta nyckeltal på 0,06 för Skåne 34. Skillnaderna mellan kommuner är stor, vilket
framgår av Figur 7 35.

32

Se statistik på energigas.se
Enligt laddinfra.se
34
Enligt korrespondens med Powercircle
35
Karta från eniro.se 2017-10-16
33
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Figur 7. Fördelning av laddplatser (blå markörer)

Nämnas bör att många skånska aktörer bedriver ett aktivt arbete för att förbättra infrastrukturen för
fossilfria drivmedel. I projektet GREAT samarbetar bland annat Region Skåne, E.ON och Fordonsgas
med att sätta upp snabbladdare och tankstationer för flytande biogas. I det kommande projektet
Elbilslandet kommer en rad skånska aktörer vara involverade. Projektet syftar bland annat till att
förbättra förutsättningar för laddning vid bostäder och arbetsplatser.

Skånskt näringsliv inom fordon och drivmedel
I Skåne finns viss utveckling och produktion av fordon och komponenter till fordonstillverkare. Det
skånska näringslivet inom fordonssektorn är dock långt ifrån lika starkt som exempelvis näringslivet i
Västra Götaland 36. Skåne står starkt inom produktion av biogas och inom utveckling och försäljning
av biogasanläggningar. För andra fossilfria drivmedel finns intressanta utvecklingsföretag aktiva inom
infrastruktur för elvägar och för mindre elbilar37. Företag som sätter upp laddstolpar och
tankstationer för fossilfria drivmedel i Skåne har ofta sin bas i regionen. Malmö är en nod för import
av fordon till den nordiska marknaden och har även en del huvudkontor för försäljning. Inom
sjöfartssektorn finns viss varvsverksamhet i Landskrona.

Potential
Samhällsnyttor av minskade utsläpp och minskat
Minskade utsläpp från fossila drivmedel – växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar –
minskar Skånes bidrag till globala klimatförändringar samt förbättrar kvaliteten på luft och vatten
med direkt koppling till människors hälsa. En kvantifiering av samhällskostnader från utsläpp från
36
37

”Fordonssektorn i Västra Götaland 2007 – 2014” av Västra Götalandsregionen, 2016
Se Elonroad och Uniti
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vägtrafik visar på de nyttor som kan uppstå ifall dessa utsläpp minskar. Tabell 3 visar en beräkning av
utsläpp under 2015 och en skattning av relaterade samhällskostnader på grund av hälsoeffekter och
negativa effekter på miljön utifrån Trafikverkets kalkylvärden 38. Osäkerheten i de presenterade
värdena är väldigt stor, men ger likväl en uppfattning om storleken på de samhällskostnader som
vägtrafikens utsläpp orsakar. Dessa värden är sannolikt lågt beräknade. Exempelvis uppskattar
studier av kväveoxider från vägtrafik i hela Sverige samhällskostnaderna till 7-10 miljarder kronor per
år 39. Partiklar uppstår till stor del på grund av vägslitage och ska därför främst inte relateras till
användning av fossila drivmedel. Beräkningarna visar att en övergång till fossilfria drivmedel med
låga utsläpp av koldioxid och luftföroreningar kan ge stora samhällsnyttor, främst kopplat till
förbättrad hälsa.
Tabell 3. Utsläpp från vägtrafik i Skåne 2015 och dess samhällskostnader (Region Skåne och ASEK)

Kväveoxider
Kolväten
Partiklar
Svaveldioxid
Koldioxid

Totala utsläpp (ton) 40 Samhällskostnader (miljoner kr) 41
7 063
692
1 838
116
187
608
8
1
1 935 000
2 239

Hälsoeffekter av buller kan vara mycket stora i tätbefolkade områden. Samhällskostnaden för buller
från vägtrafiken i Sverige har uppskattas till 16 miljarder kronor per år medan samhällskostnaden för
spårtrafik ligger runt en miljard kronor per år 42. Endast en liten del av samhällskostnaden för buller
från vägtrafiken i städer kan minskas med en övergång till el. Vid högre hastigheter är ljud från
kontakt mellan däck och vägbana den största orsaken till buller.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård. En övergång till fossilfria drivmedel kan ge direkta
besparingar för Region Skånes verksamhet.

Användning av skånska resurser
Skåne har en betydande potential för produktion av fossilfria drivmedel. Skånska resurser i form av
odlingsrester, gödsel samt industri- och matavfall kan till exempel användas för att producera runt 3
TWh biogas per år 43. Tillgången på halm är särskilt stor och kan tas från de skånska markerna för
omvandling till drivmedel 44. Etablering av bioraffinaderier kan även ge foder, biokemikalier och
biogödsel 45. En dylik utveckling av bioekonomin i Skåne kan precis som produktionen av biogas skapa
regional utveckling.
Vindresurserna är särskilt starka i Skåne både på land och till havs. En ökad produktion av fossilfri el
kan bidra till bättre elmix för laddning av elfordon.
38

För koldioxidutsläpp används ett kalkylvärde baserat på den svenska koldioxidskatten.
”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden
2010” av Gustafsson m.fl., 2014
40
Beräknade med genomsnittliga emissionsfaktorer för all trafik i landsbygd 2014 från ASEK 6.0. Totalt
trafikarbete i Skåne 2015 var 9 675 miljoner fordonskilometer.
41
Beräknade med kalkylvärden för luftföroreningars totala effekter i svensk referenstätort 2015 från ASEK 6.0.
42
”Kartläggning av antalet överexponerade för buller” av Sweco, 2014
43
”Biogaspotential i Skåne” av Björnsson m.fl., 2010
44
”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk
Bioekonomi” av Börjesson, 2016
45
”Bioraffinaderi i Skåne, en pusselbit för hållbar regional utveckling” av Willquist m.fl., 2014
39
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Jobbmöjligheter
Vid en övergång till fossilfria drivmedel växer nya värdekedjor fram. Utvinning och raffinering av
råolja kan ersättas av värdekedjor för förnybar el och biogas. Nya jobb i regionen skapas när
förädlingssteg i dessa värdekedjor förläggs lokalt, dels i produktion och distribution och dels i
sidovärdekedjor för teknik och kompetens kring förädlingssteg. Nettoeffekten på antal jobb från
ökad produktion och användning av fossilfria drivmedel är dock svår att uppskatta. Analyser av
insatser för introduktion av förnybar energi i Tyskland har visat på en positiv, men liten, nettoeffekt
på arbetsmarknaden vilket tyder på att satsningar på koldioxidsnål energi främst ska motiveras
utifrån miljöaspekter 46. Regionalt kan effekterna variera beroende på var gamla näringar försvinner
och var nya skapas. Biodrivmedel produceras ofta i mer glesbefolkade områden och kan därigenom
skapa positiva geografiska fördelningseffekter genom fler lokala jobb. Genom att fånga
exportmöjligheter för grön teknologi kan fler nya jobb skapas.
En övergång till fossilfria drivmedel ger möjligheter för det skånska näringslivet. Med rådande
trender inom elektrifiering, självkörande fordon, lätta material, nya produktionsprocesser och
förändrade affärsmodeller, såsom möjligheter med mobilitet som tjänst, kommer andra
kompetenser efterfrågas 47. Skånska styrkor inom telekom, IT och spelindustrin skulle kunna erbjuda
efterfrågad kompetens. Materialforskning med koppling till ESS och MAXIV i Lund har potential att
utveckla lösningar åt fordonsindustrin. Nya jobbmöjligheter är en viktig del i att skapa ett socialt
hållbart samhälle.

46
47

Se bland annat ”Employment effects of green energy policies” av Pestel, 2014.
”Fordonsindustrins kompetensbehov” av Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen, 2017
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Framtidsutblick
Att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne till 2030 är en svår uppgift som kräver ett rejält
skifte i användning av drivmedel. Skåne är i detta arbete beroende av nationella och internationella
styrmedel och överenskommelser. Uppgiften blir inte lättare när målet på nationell nivå är svagare
än målet i Skåne samt när internationella ambitioner är alldeles för låga. Höga ambitioner på regional
nivå kan inte desto mindre bidra till att positionerna på nationell och internationell nivå flyttas fram.
Hur användningen av drivmedel i ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne ser ut bestäms till
stor del av utvecklingen på global nivå. För Skåne handlar det om att ligga i framkant, fånga nya
möjligheter och bidra till att utvecklingen drivs på i en positiv riktning. Några tendenser för
utvecklingen kan skönjas:
•

Snabbt minskande batterikostnader gör att elfordon, särskilt lätta fordon och fordon i
stadsmiljö, börjar bli konkurrenskraftiga 48. Detta ger att:
o Infrastruktur för laddning måste byggas ut, främst vid flerbostadshus, arbetsplatser
och gator
o Elnät kan behöva förstärkas för att klara högre effekttoppar vid laddning
o Ökad återvinning av material i batterier och drivlinor behövs
o Mer fossilfri elproduktion krävs på sikt

•

Tunga fordon, sjöfart och luftfart som är svårare att elektrifiera, samt de fordon som säljs
idag kommer behöva biodrivmedel eller elektrodrivmedel. Detta ger att:
o Marknad för flytande fossilfria drivmedel, biogas och vätgas kommer finnas
o För att biogas ska ta en större andel krävs en mer konkurrenskraftig produktion och
distribution samt fler tankstationer, särskilt för flytande biogas
o För att vätgas ska ta en större andel krävs en kraftig utbyggnad av tankstationer samt
ett betydligt större utbud av konkurrenskraftiga fordon
o Behov av investeringar kommer begränsa antalet alternativ som når en större skala
o Inom luft- och sjöfart behövs globala överenskommelser för fossilfria drivmedel

•

Utvecklingen av elfordon och självkörande fordon kan skapa nya möjligheter såsom mobilitet
som tjänst. Detta ger att:
o Lösningar måste testas i verklig miljö
o Behov av vägar, kollektivtrafik och laddinfrastruktur kan ändras
o Miljö och hälsa kan påverkas positivt samtidigt som nya utmaningar kan uppstå

Utmaningar i Skåne
Anledningar till att fossilfria drivmedel inte har en större marknadsandel beror på faktorer som
diskuteras i avsnittet ovan. Många av dessa utmaningar är på en nationell eller en global nivå. Lokala
och regionala aktörer kan bidra till en ökad efterfrågan på fossilfria drivmedel och tillhörande fordon
vilket i förlängningen leder till ett större utbud av fordon och en generell kostnadsreduktion för
fordon, infrastruktur och drivmedel. Denna handlingsplan riktar sig mer mot utmaningar som kan
hanteras på lokal och regional nivå. Några sådana utmaningar är:
•
48

Möjlighet att ladda fordon måste bli fler, särskilt vid flerbostadshus, arbetsplatser och gator

”Global EV Outlook 2017” av IEA, 2017
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•
•
•
•

Dagens nät av infrastruktur för tankning och laddning behöver spridas till hela Skåne
Utbyggnad av infrastruktur för tankning och laddning måste mötas av tillräcklig efterfrågan
De snabbt ökande godstransporterna måste gå över till fossilfria drivmedel
Kunskap om total ägandekostnad är låg

Insatser
I följande avsnitt beskriv insatser inom Gemensamt lärande och påverkan, Miljömässig och social
hållbarhet, Användning, Produktion och Distribution. För varje område återfinns förslag på insatser.
Några insatser är prioriterade med förslag på aktörer som är lämpliga att vara drivande. Insatser och
prioritering blir föremål för diskussion med intresserade aktörer under handlingsplanens
remissperiod. Noteras bör att många insatser genomförs redan idag.

Gemensamt lärande och påverkan
Detta insatsområde syftar till att öka kunskap och förändra beslut och beteenden kring drivmedel
och fordon.
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Stödja beteendepåverkan genom att informera om total ägandekostnad
Vid bilköp spelar olika faktorer in beroende på vem som väljer bil och till vad. För
privatperson styrs valet till stor del av inköpspriset, tekniska prestanda och preferens för
olika märken 49. Vid köp av elbil spelar räckvidd och möjlighet att ladda hemma stor roll.
Personer ansvariga för fordonsflottor baserar oftare bilköp på total ägandekostnad. För
elbilar blir total ägandekostnad en viktigare faktor då lägre kostnader för drivmedel, service
och underhåll till stora delar kan kompensera ett högre inköpspris. En insats med syfte att
påverka beteenden vid bilköp i riktning mot fler elbilar behövs och bör fokusera på att
informera privatpersoner och företag om total ägandekostnad. Drivande: Region Skåne
Påverka drivmedelsval vid godstransporter
Eftersom antalet godstransporter ökar behövs insatser för att påverka val av drivmedel.
Konsumenter efterfrågar i högre grad miljövänliga produkter såsom ekologisk mat. Företag
som levererar dessa produkter använder trots det fossila drivmedel i hög utsträckning. En
insats med syfte att påverka företag att välja fossilfria drivmedel behövs därmed. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medverka i forskningsprogram
Utveckla och delta i projekt inom sjöfartssektorn
Utveckla och delta i projekt inom luftfartssektorn
Utveckla och delta i projekt inom godstransporter
Utveckla och delta i projekt över regiongränsen
Påverka politiker och beslutsfattare nationellt och på EU-nivå
Bevaka utvecklingen av fossilfria mobilitetstjänster
Bevaka utvecklingen av självkörande fordon

49

Se ”Modeling the uptake of plug-in vehicles in a heterogeneous car market using a consumer segmentation
approach” av Brand m.fl., 2017
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Goda exempel: Gemensamt lärande och påverkan
2030 sekretariatet – ett forum för kraftsamling kring påverkansarbete
Det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030, kort
2030 sekretariatet, samarbetar med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden, både från
näringslivet och det offentliga. Sekretariatet bedriver politik- och beteendepåverkan genom att ta
fram prognoser och omvärldsanalyser samt förslag för åtgärder och det sprider resultaten via olika
kanaler. Dessutom skapar sekretariatet en plattform för utbyte och gemensamt lärandet, t.ex. den
årliga konferensen Ekotransport 2030, men det arrangeras även t.ex. mindre seminarier.
Organisationer och företag kan bli partners och samarbeta med sekretariatet.
Gröna bilister – förening för politikpåverkan och konsumentinformation
Privatpersoner kan gå med i föreningen Gröna bilister och stötta med sin årliga medlemsavgift
föreningens arbete för en grönare bilism. Gröna bilister anser sig vara en viktig röst i den politiska
debatten samt åtar sig rollen som oberoende konsumentinformatör. Dem ger upplysning via testar
och rankings, publicera nyhetsbrev och genomför informationskampanjer samt skriver remisser på
politiska beslutsunderlag. En fråga som föreningen driver sedan flera år är konsumentinformation av
olika drivmedlens ursprung och miljöpåverkan. Gröna bilister driver och medverkar dessutom i olika
typer av projekt, bl.a. projektet ”Hela gröna vägen”, som syftar åt en omställning av kommunala
fordonsflottor.
Klimatkommunerna – svenska kommuners samarbetsplattform för klimatarbetet
Omställningen till fossilfria drivmedel är ett viktigt ämnesområde inom ”klimatkommunernas”
arbete, en förening som kommuner, landsting och regioner kan gå med i för att kraftsamla för politisk
påverkan och öka gemensamt lärande för klimatarbetet. En grundpelare i Klimatkommunernas
verksamhet är nätverksarbetet som omfattar såväl fysiska träffar, webmöten som även webbaserade
verktyg för att underlätta att medlemmarna har ett kontinuerligt utbyte och möjlighet att rådfråga
varandra sinsemellan. Drivmedelsrelaterade frågor som hanteras i nätverket sträcker sig från t.ex.
parkering för miljöbilar, laddstationer och kommunallagen till upphandling av elbilar och miljökrav för
inbäddade transporter. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny
kunskap och inspiration. Politisk påverkan sker via uppvaktningar, debattartiklar, remissvar och
organisationen är även Sveriges stödstruktur till borgmästaravtalet.
Skånskt nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster
Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedriver ett projekt där ett nätverk kring upphandling av
fossilfria fordon och transporttjänster ska byggas och drivas. Nätverket är för kommunala
upphandlare, miljöstrateger och kravställare och inriktar sig mot fossilfria lösningar för
transportsektorn. Projektet går ut på att skapa en mötesplats och ramarna för erfarenhetsutbyte och
goda exempel på upphandlingar skånska kommunerna sinsemellan för att effektivt överföra dessa
mellan kommunerna. För att vidareutveckla upphandlingarna i kommunerna tar nätverket även in
hjälp av externa sakkunniga.
Elbilsmässan i Torna Hällestad
Intresse i elfordon och elcycklar samt viljan att utveckla sin hemort motiverade ett gäng
privatpersoner att dra igång en elbilsmässa i Torna Hällestad, i Skåne. 2016 genomfördes eventet för
första gången. Grannar, bekanta och kollegor bjöds in till en informationsträff där initiatorerna även
lånade ut sina eldrivna fortskaffningsmedel för provkörning. Mycket positiv resonans gjorde att man
2017 la upp ett större event och involverade återförsäljare för öka antal och variation av fordon. En
lokalpolitiker invigde ”Torna Hällestads Elbilsmässa”. Ingen offentlig finansiering fanns till eventet och
den mindre avgiften som återförsäljarna betalade för att få ställa ut fordon användes för att
finansiera annonskostnaden i en regionaltidning. Arrangörer och primär budskapsbärare i denna
satsning är en grupp lokala privatpersoner vilket ger en speciell kommunikativ ton och ingång till
22engagera sig för kunskapsspridning och
målgruppen. Exemplet visar på hur privatpersoner kan
attitydpåverkan

Miljömässig och social hållbarhet
Förslag på prioriterad insats:
•

•

Analysera hälsoeffekter från användning av drivmedel
Luftföroreningar, partiklar och buller påverkar människors hälsa negativt, vilket i
förlängningen leder till minskad livskvalitet och ökade kostnader för hälso- och sjukvård. En
insats för att analysera hälsoeffekter från användning av drivmedel och tillhörande kostnader
för hälso- och sjukvård behövs. Drivande: Region Skåne
Undvika biodiesel från palmolja och palmoljerester i nya avtal
I nya avtal för drivmedel och transporter bör biodiesel (HVO) från palmolja och
palmoljerester undvikas. Detta eftersom dessa råvaror ger negativa miljöeffekter på andra
håll i världen. Drivande: Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•

Stödja forskning kring ett klimatneutralt transportsystem

Goda exempel: Miljömässig och social hållbarhet
Betydelsen för luftkvalitet och hälsa av en fossilfri fordonsflotta i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tillsammans med Umeå universitet och Stockholms
universitet studerat vilka samhällsvinster som kan uppstå av en övergång till en fossilfri fordonsflotta.
Med hjälp av emissionsmodeller, litteraturstudier och scenarier för en fossilfri fordonsflotta räknade
studien fram effekter på hälsa och samhällsekonomi. En övergång till fossilfria drivmedel kan ge
betydande samhällsvinster beroende på vilka drivmedel som slår igenom och hur motorer och
styrmedel utvecklas.

•

Stödja affärsmodeller för återvinning av batterier och elmotorer

Användning
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Gå över till eldrift i stadsbusstrafik
Trafik i stadsmiljö har genom luftföroreningar, partiklar och buller extra tydlig påverkan på
människors hälsa. En övergång till eldrift för stadsbusstrafiken ingår redan i Skånetrafiken
strategi. Lägre utsläpp, minskat buller vid start från hållplatser, mjukare körning och
möjlighet till inomhushållplatser ska göra kollektivtrafiken än mer attraktiv. Drivande: Region
Skåne
Införa tjänstebilssystem som premierar val av bilar för fossilfria drivmedel
Tjänstebilar utgör en väsentlig del av antalet personbilar. System som premierar val av bilar
för fossilfria drivmedel ger företag en grön profil och gör det lättare för anställda att minska
miljöpåverkan. Merkostnaden för bilar för fossilfria drivmedel minskar med kommande
bonus-malus-system. Drivande: Företag och kommuner med tjänstebilssystem

Förslag på övriga insatser:
•
•
•

Införa fordon för fossilfria drivmedel i egna flottor
Samarbeta kring upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster
Skärpa koldioxidkrav vid upphandling av drivmedel, fordon och transporttjänster
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•
•
•
•
•

Införa miljökrav på inbäddade transporter samt entreprenad- och arbetsmaskiner
Stödja omställning av skogs-, jordbruks-, arbets- och entreprenadmaskiner
Stödja möjligheter för användning av elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon
Efterfråga fossilfria drivmedel vid beställning av taxi och budservice
Införa miljözoner för tunga och lätta fordon

Goda Exempel: Användning
Fastighetsbolag ställer om till eldrivna handmaskiner och fordon
Eslövs Bostads AB har på mindre än ett år gått från en övervägande fossildriven drift till att byta ut
både handmaskiner och fordon till fossilfria alternativ. Där leverantörerna inte har ett färdigt koncept
efterfrågas nya produkter och lösningar för att bli 100 % fossilfria.
Städer ställer miljökrav på motorer och drivmedel för arbetsmaskiner
Stockholm Stad, Göteborgs Stad och Malmö Stad har samarbete med Trafikverket tagit fram
gemensamma miljökrav för motorer och drivmedel vid entreprenader. Dessa miljökrav har historiskt
riktat in sig på utsläpp av lokala luftföroreningar. I den senaste vägledningen återfinns förslag på
klimatkrav som de tre städerna har formulerat. Mer inspiration kan hämtas från Oslo kommun som
har börjat införa fossilfria byggplatser.
Skånemejerier kör på biogas
2016 invigde E.ON och Skånemejerier landets första privata tankdepå för fordonsgas som är byggd
enbart för lastbilar. Skånemejerier kör en del av sina distributionsbilar på fordonsgas, som till stor del
tillverkas av bland annat svingödsel, slakteriavfall och restprodukter från spannmålsodling.
Scandlines bygger om till eldrift
För linjen mellan Helsingborg och Helsingör bygger Scandlines om sina fartyg till eldrift. Laddning ska
ske automatiskt vid av- och pålastning. Med eldrift på en så pass intensiv färjelinje ligger Scandlines i
framkanten. Helsingborg kan glädja sig åt förbättrad luftkvalitet tack vare mindre utsläpp.

Produktion
Förslag på prioriterad insats:
•

Stödja utveckling och produktion av fossilfria drivmedel
Produktion av fossilfria drivmedel ger lokala jobbmöjligheter i Skåne. Biogassektorn
sysselsätter ungefär 1 person per GWh vilket motsvarar över 400 heltidsanställda i Skåne.
Produktion av biogas kan ingå i någon form av bioraffinaderi med möjlighet att producera
flytande drivmedel och kemikalier till industrin. Vätgas kan produceras av förnybar el och
kombineras med koldioxid för att skapa elektrodrivmedel. Insatser för att förbättra
produktion av drivmedel behövs för att skånska företag ska ligga i framkanten. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•

Finansiera demonstration av produktion av fossilfria drivmedel
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Goda Exempel: Produktion
Bioraffinaderi i Skåne, en pusselbit för hållbar regional utveckling
För att stötta produktionen av fossilfria drivmedel behövs utredningar som tar hänsyn till både
regionala förutsättningar för tillgänglighet av substrat och användningsområden för produkterna. SP,
SIK, JTI och Envirum undersökte 2014 möjligheterna för att etablera ett bioraffinaderi i Skåne, bland
annat baserat på en fallstudie om kombinerad produktion av bioetanol och biogas. Bioetanol från
cellulosarika material såsom halm kan bli lönsamt med ett reduktionspliktssystem för inblandning av
biodrivmedel i bensin och diesel. I ett bioraffinaderi skulle biogas produceras av resterna från
bioetanolproduktionen. Mer ingående analyser kring förutsättningarna kan genomföras med stöd av
Skånes färdplan för biogas eller Region Skånes miljövårdsfond.

•

Stödja utveckling och produktion av komponenter till elfordon

Distribution
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Stödja laddplatser vid flerbostadshus
En ökning av antalet elbilar och ladd-hybrid-bilar kräver möjlighet för hemmaladdning.
Hushåll med parkeringsplats direkt i anslutning till bostaden kan ofta installera laddsystem i
garage eller förråd. För hushåll i flerbostadshus krävs insatser för att lösa laddmöjlighet på
gemensam parkeringsplats eller vid gatuparkering. Här ingår en social dimension då
inkomstsvaga grupper i högre utsträckning bor i hyr lägenheter i flerbostadshus. Drivande:
Kommuner
Analysera förutsättningar för elvägar i Skåne
Elvägar är en möjlighet att elektrifiera den tunga vägtrafiken. Insatser behövs för att
analysera förutsättningar för elvägar i Skåne. Detta arbete kan göras i samarbete med
myndigheter, kommuner, svenska regioner samt regioner i Danmark och Tyskland. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysera behovet av förstärkta elnät regionalt och lokalt
Stödja affärsmodeller för tankstationer för biodrivmedel och vätgas
Stödja affärsmodeller för laddplatser vid kollektivtrafiknoder
Stödja affärsmodeller för laddplatser vid egen verksamhet
Stödja fastighetsägare och -användare vid införande av laddplatser
Klargöra regelverk för utbyggnad av laddplatser, ta fram lathund
Beakta infrastruktur för fossilfria drivmedel i översiktsplaner
Efterfråga laddplatser och infrastruktur vid affärslokaler och offentlig verksamhet
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Goda Exempel: Distribution
Ekonomisk förening för biogastankstationer på Österlen
Biogastankstationer i Tomelilla and Simrishamn etablerades 2013 och ägs och drivs av den
ekonomiska föreningen Biogas Ystad Österlen. Kommunala politiker, företag och privatpersoner har
visat på hur lokalt engagemang kan sätta igång utvecklingen av infrastruktur för fossilfria drivmedel.
Privata aktörer sätter upp laddplatser för kunder, besökare och medarbetare
Allt fler företag börjar anse att det tillhör god service och ansvarstagande för samhället att
uppmuntra kunderna till att använda elbil istället för fossildrivna fordon och bygger därför
laddmöjligheter vid sina varuhus och kontor. IKEA har kommunicerat avsikten att installera
snabbladdare vid varje varuhus i Norge. I Sverige har man som mål att erbjuda "semisnabba"
laddplatser för elbilar vid alla varuhus senast hösten 2017. I Tyskland bygger man på den befintliga
laddinfrastrukturen och byter ut till snabbladdare. Dessutom testar IKEA tillsammans med partners
ett koncept som kallas för ”Charge Lounge”. Det går ut på att kombinera laddinfrastruktur med
möjlighet till lagring av förnyelsebar energi och att gestalta laddinfrastruktur på ett ur
konsumentperspektiv tilltalande och funktionell sätt och att erbjuda tjänster utöver själva
laddningen. Den konkreta utformningen ska då anpassas efter specifika lokaliseringsfaktorer.
”Fixa laddplats” - informationsinsatser kring laddplatser för fastighetsbranschen
Samordnad av Energikontoret Storstockholm har de kommunala energi- och klimatrådgivarna i
Stockholmsområdet tagit fram en informationskampanj för att få till fler laddplatser i flerbostadshus.
De genomför kostnadsfria seminarier för bostadsrättsföreningar och har tagit fram omfattande
material i form av guider, mallar och vägledningar för hur en bostadsrättsförening kan gå till väga för
att installera laddstationer. Det täcker frågor från hur man övertygar styrelsen eller fastighetsägaren
till tips och råd för ansökan för investeringsstöd från Klimatklivet.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

§118

Regiondagar 2019 (17RK2390)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att regionstyrelsens ordinarie ledamöter, presidierna i nämnder och beredningar och
partiernas gruppledare och erbjuds att delta vid regiondagarna.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta,
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2019 föreslås
genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C) och ersättaren Eva
Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta.
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Regionstyrelsen, ordinarie ledamöter
Presidier i nämnder och beredningar
Partigruppledare

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-08

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regiondagar 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2390
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-23

Regionstyrelsen

Regiondagar 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta samt
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i arbetsutskottet senare under
2018.

Sammanfattning
Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2019 föreslås
genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

http://www.regionkronoberg.se/nyheter/framtidsspaning-pa-aretsregiondagar/
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