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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker genom digital signering senast 7 februari.
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Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden fastställer dagordning i enlighet med utsänd
kallelse 2020-01-22.
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Utveckling av järnvägsstråket AlvestaVäxjö (19RGK2207)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Alvesta och Växjö har en gemensam plan för att expandera i stråket
mellan tätorterna. I Alvesta planeras ett nytt bostadsområde vid
Aringsås. I Växjö pågår utveckling i flera riktningar, bland annat vid
Bäckaslöv och Arenastaden och kring Linnéuniversitetet i sydost. Region
Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus vid Räppe, väster om Växjö
stadskärna. För att binda samman orterna Växjö och Alvesta och
möjliggöra en stark kollektivtrafikkoppling till de nya viktiga
målpunkterna i stråket så som nytt akutsjukhus behöver nya stationer
utvecklas.
Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna Alvesta och Växjö
genomfört en mindre utredning med syfte att studera hur stråket mellan
Alvesta och Växjö kan utvecklas. Sammanhållande för rapporten har
intresseföreningen Pågatåg Nordost varit.
Beslutsunderlag

 PM_Nya stationer Alvesta-Växjö_191202

Kallelse

4

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
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Aktuella lägesrapporter
Sammanfattning

Ansvariga tjänstemän föredrar aktuella lägesrapporter.
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Svar på skrivelse Snabbusstopp i
Kvarnamåla (19RGK2002)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående snabbusstopp i
Kvarnamåla.
Väckelsång-Tingsryd Centerparti- och Centerkvinnoavdelning har i
skrivelse till trafiknämnden krävt att busstoppet i Kvarnamåla bör
återinföras omgående. I förslag på svar till skrivelse förklaras
trafiksituationen med linjerna 240 och 840 i anslutning till Hållplatsen i
Kvarnamåla.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse om snabbusstopp i Kvarnamåla
 Förslag på svar på skrivelse Snabbusstopp i Kvarnamåla
 Skrivelse om snabbusstopp i Kvarnamåla
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Svar på skrivelse Färdtjänstchaufför är
ett serviceyrke (19RGK2099)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående
Färdtjänstchaufförer och service åt resenärer.
Skrivelsen från SRF Kronoberg påpekar vikten av god service och
kommunikation från färdtjänstchaufförer och hoppas på ytterligare
kvalitetshöjning av entreprenörer och chaufförer.
I trafiknämndens svar framhålls att Serviceresor kontinuerligt arbetar
med kvalitet och verksamhetsuppföljning. Alla förare som kör för
Serviceresor måste gå en förarutbildning och klara av en förarcertifiering
som består av tre olika delar, där en del har fokus just på service och
bemötande. Under 2019 har 205 förare godkänts och orsaken till det
höga antalet är att en ny avtalsperiod inletts och då är antalet nya förare
oftast störst.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse Färdtjänstchaufför är ett
serviceyrke
 Förslag på svar på skrivelse Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke
 Skrivelse - Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke
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Svar på skrivelse angående att
åskådliggöra skattefinansieringen av
kollektivtrafiken (19RGK2008)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Oliver Rosengren (M)
och Catharina Winberg (M) angående att åskådliggöra
skattefinansieringen av kollektivtrafiken.
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Förslaget i skrivelsen är att åskådliggöra skattefinansieringen av
kollektivtrafiken genom att ange självkostnadspris och skattesubvention
på resenärernas biljetter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse angående att åskådliggöra
skattefinansieringen av kollektivtrafiken
 Förslag på svar på skrivelse angående att åskådliggöra
skattefinansieringen av kollektivtrafiken
 Skrivelse angående att åskådliggöra skattefinansieringen av
kollektivtrafiken
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Kurs och konferens 2020 (20RGK74)
Sammanfattning

Den 14 februari 2020 anordnas "Seminarium om vätgas som en del av
slutseminarium för förstudien: Förnybar vätgas i Kronobergs län".
Seminariet arrangeras på Volvo CE i Braås. Innan seminariet finns det
möjlighet att medverka på fabrikstur.

10 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2019-12-01 - 2019-12-30.
Delegationsbeslut

 19RGK36-2 Trafiknämndens ordförandes delegationsbeslut 2/2019
Brådskande beslut
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Sammanfattning
”En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. Infrastruktursatsningar har
inget egenvärde, utan måste gå hand i hand med utvecklad trafik, förbättrad tillgänglighet och
samhällsutbyggnaden. Enbart tillsammans kan de bidra till en omställning av ett fossilfritt välfärdsland, ett
Sverige som håller ihop med ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Rätt
investeringar i transportinfrastrukturen bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden.”
Alvesta och Växjö planerar nu för att gemensamt samhällsutveckla stråket Alvesta – Växjö längs Kust till
kustbanan med ett betydande antal nya bostadsområden och verksamhetsområden. Totalt planeras för ca
7 000-10 000 bostäder. I samband med denna samhällsutveckling planeras tre nya stationer längs
sträckan Alvesta – Växjö. Öster om Alvesta planeras en långsiktig utbyggnad av samhället som ska
möjliggöra 5 000 nya bostäder och ett nytt centrum med stationsläge där bostäder, kontor och handel kan
skapas. Ett stationsläge där ett kompletterande centrum för Alvesta kan utvecklas är viktigt för att
samhället, och regionkärnan i stort (Alvesta – Växjö), ska kunna utvecklas långsiktigt och hållbart. Där
stationsläget planeras väntas Trafikverket snart att ta ställning till att bygga ut med ett mötesspår om 500
meter. Detta ses som en god möjlighet för grundläggandet av ett stationsläge i östra Alvesta.
I Växjö pågår planering för att flytta centrallasarettet till området kring Räppe, vid Räppe kanal. Det pågår
även samhällsutveckling och utbyggnad vid områdena Bäckaslöv och Arenastaden. Båda områdena är
betydande stadsutvecklingsprojekt innehållande bostäder, service, kontor och nya skolor. Totalt planeras
för 2 000 nya bostäder i dessa två områden och samtidigt planeras för en ny tågstation centralt placerad
mellan områdena för att bättre koppla samhället till den övergripande strukturen. Sammantaget planeras
att öka antalet stationer på sträckan Alvesta – Växjö från dagens tre till totalt sex stationer. Idag finns
endast en station med plattformar på sträckan Alvesta – Växjö, detta är Gemla.

Figur 1 Planeringsunderlag för stråket Alvesta – Växjö med gemensam samhällsutveckling och nya
stationer

Befintlig Kust till kustbana är mycket hårt kapacitetsbelastad och är en av Sveriges mest trafikerade
enkelspårsträckor med kapacitetsutnyttjande nära 100%. Detta gör systemet väldigt störningskänsligt, att
tågen inte avgår på samma minuttal varje timme och att tågen tvingas ha bufferttid i både Alvesta och
Växjö.
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Nya stationer skulle medföra att befintligt enkelspår inte längre räcker till. Den förlängda gångtiden som
blir av fler stationer gör att strukturen fallerar på sträckan och att mötesbilden skulle kräva tågmöte på
många olika delsträckor Alvesta – Växjö vilket antyder att dubbelspår är den enda gångbara lösningen för
att klara trafiken (se Figur 4).
En lösning på kapacitetsproblemet, som finns idag och som skulle förvärras av nya stationer, är att bygga
dubbelspår på sträckan. Hur de nya stationerna ska trafikeras har studerats och det föreslagna scenariot
visar att ett nytt lokaltågssystem Alvesta – Växjö med stopp på alla stationer är attraktivare än att låta
Krösatågen stanna på fler än en station på sträckan (på grund av förlängda restider för genomresande
resenärer). Lokaltågssystemet kan gå i fast halvtimmestrafik och kräver två tågset för att producera
trafiken. När Gemla trafikeras av lokaltågsystemet rekommenderas Krösatågens uppehåll flyttas till Räppe
för att skapa bättre regional kontakt med det nya sjukhuset.
För att möjliggöra vändning med lokaltågen i Alvesta kommer en ny plattform att krävas öster om
befintliga plattformar. I Växjö bedöms trafiken rymmas på befintlig station.
En station vid Brände Udde har studerats övergripande. Denna bedöms i första hand skapa en attraktiv
koppling mellan campusen Växjö och Kalmar på Linnéuniversitetet och bör då betjänas av Öresundståg
eller liknande. En förlängning av dubbelspår Växjö C – Brände Udde rekommenderas därför inte i ett
första skede.
I linje med Växjös övergripande mål om fossilbränslefrihet så planeras övergripande en utveckling av
Växjös biobaserade kraftvärmeverk, Sandviksverket, till ett kombinat som inkluderar
drivmedelsproduktion, då främst Biojet (biobaserad flygfotogen) och/eller biobaserad vätgas.
Synergierna är betydande genom befintlig försörjningsinfrastruktur och produktionssamordning med
befintlig kraftvärme. Sandviksverket är lokaliserat mellan Rv27 och enkelspåret mot Kalmar från Växjö C
och kombinatsutbyggnaden planeras åt sydost från Växjö Energis område. I den övergripande planeringen
bör möjligheten utvärderas att använda ett stickspår in till verket för in- och uttransport som komplement
till befintlig struktur (ett stickspår har tidigare funnits i industriområdet). Hänsyn måste tas till
drivmedelslagringen, dess omfattning och utformning samt säkerhetsavstånd till skyddsvärda objekt med
upp till 300 meters skyddsavstånd och andra skyddsinsatser.
Slutsats: För att möjliggöra den stadsutveckling som Alvesta och Växjö planerar, regional trafikkoppling
till nya sjukhuset och för att lösa de kapacitetsproblem som finns på sträckan krävs det att Alvesta – Växjö
byggs ut till dubbelspår och att en ny plattform för vändande lokaltåg i Alvesta byggs.
För den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen krävs även ett industrispår (stickspår) till VEAB, Brände
Udde.
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Bakgrund
Alvesta och Växjö har en gemensam plan för att expandera tätorterna i stråket mellan tätorterna. I Alvesta
planeras ett nytt bostadsområde vid Aringsås. I Växjö pågår utveckling i flera riktningar, bl a vid Bäckaslöv
och Arenastaden och kring Linnéuniversitetet i sydost. Växjö centrallasarett är samtidigt i behov av
totalrenovering och studier indikerar att ett helt nytt sjukhusområde är att föredra jämfört med en
renovering av dagens område. Det läge som planeras för det nya sjukhuset är vid Räppe, väster om Växjö
stadskärna.
För att binda samman orterna Växjö och Alvesta och möjliggöra en stark kollektivtrafikkoppling till de nya
viktiga målpunkterna i stråket behöver nya stationer utvecklas.
Syftet med studien är att binda samman det utvecklingsstråk som planeras mellan kommunerna enligt
Figur 2.

Figur 2 Planeringsunderlag för stråket Alvesta – Växjö med gemensam samhällsutveckling och nya
stationer

Befintlig infrastruktur och trafikering
Alvesta har idag fyra plattformsspår, vilka servar både Kust till kustbanan och Södra stambanan. Växjö C
har fyra plattformsspår. Gemla är den enda stationen idag mellan Alvesta – Växjö som har plattformar.
Sträckan Alvesta-Växjö-Emmaboda-Kalmar är enkelspårig med mötesstationer i bl a Gemla, Räppe (väster
om Räppe kanal) och Åryd.
Dagens trafik på sträckan består av Öresundståg, Krösatåg och SJ tåg (Kalmar-Göteborg). Under T19 går
det ett vardagsmedeldygn 92 tåg varav 2 godståg.
Öresundståg Kalmar – Växjö – Alvesta – Älmhult – Malmö – Köpenhamn trafikerar sträckan. I Kronobergs
län gör tåget uppehåll i Lessebo, Hovmantorp (Lessebo kommun), Växjö, Alvesta och Älmhult. Tåget går en
gång i timmen, men takten är något ojämn och detta beror på när det finns kapacitet Alvesta-Växjö och
söder om Alvesta. Timmar när SJ trafikerar Kalmar – Växjö vänder Öresundståget i Växjö.
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Krösatåg trafikerar Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö, Hässleholm – Alvesta – Växjö och Värnamo –
Alvesta – Växjö. Systemen går lite olika frekvent, men aldrig oftare än en gång per timme. Normalt går inte
tåget från Värnamo och det via Nässjö samma timmar.
SJ intercitytåg trafikerar Kalmar – Växjö – Alvesta – Värnamo – Borås – Göteborg med några avgångar per
dygn.

Påverkan trafikering 2020-2030 och Nationell Plan
Öresundståg kommer att påverkas av Lund – Hässleholms nya höghastighetsbana, och fyrspår Malmö Lund. När sträckan öppnar kommer kapaciteten söder om Hässleholm att öka markant, vilket möjliggör
både kortare restider och att tågen kan få andra kanaler med färre låsningar jämfört med dagens tidtabell.
Det är sannolikt att Öresundstågen i framtiden kan gå med två avgångar per timme i högtrafik.
Krösatåg kommer att påverkas av upprustningen av det s.k. Y:et med ny elektrifierad järnväg Jönköping –
Alvesta. Sträckan Jönköping – Värnamo – Växjö kommer öka i regional betydelse. Detta stråk är det mest
troliga att trafiken ökar på, relativt övriga delar av Krösatågsystemet.
SJ har offentliggjort att man avser beställa 30 nya regionaltåg och listar Kalmar – Göteborg som en av
sträckorna för denna trafik. Detta är en stark signal om att SJ satsar på stråket och turtätheten skulle
kunna öka till tvåtimmarstakt.
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Nya stationer och trafikscenarier Alvesta-Växjö
Alvesta och Växjö planerar att bygga tre nya stationer längs kust till kustbanan på sträckan Alvesta –
Växjö. Dessa är Aringsås i Alvesta kommun, Räppe i Växjö (vid nya sjukhuset) och Bäckaslöv vid
Arenastaden i Växjö. Därtill önskar Växjö ha en beredskap för en ny station öster om Växjö vid Brände
Udde, detta för att skapa en direktkontakt med Linnéuniversitetet och binda samman det med campus
Kalmar.
Aringsås antas i denna studien ligga vid km-tal 224+0, Räppe vid km 234+400 och Bäckaslöv vid km
236+0. Fördjupad utredning krävs för att studera lägena mer noggrant. Stationslägets placering vid Räppe
är mest osäkert och beror på stationens framtida placering i förhållande till sjukhuset, då sjukhusets
placering ännu inte är slutgiltigt beslutat. Läget blir troligen vid befintlig mötesstation i Räppe, på västra
sidan om Räppe kanal.

Trafikförsörjning
Alvesta C – Växjö C får med de nya stationerna totalt sex stationer (sju om Brände Udde öster om Växjö C
också inkluderas). För tåg som ska serva de mellanliggande stationerna blir uppehållen väldigt täta, vilket
kommer att medföra förlängda gångtider och ökat nyttjande av det redan mycket hårt belastade
enkelspåret.
En tidtabellsanalys har genomförts med jTrainGraph och handberäkningar, byggd på den struktur som
gäller för delsträckans trafik idag. För att enklare visa på låsningarna har figurer tagits fram.

Enkelspår
För enkelspårig bana är de två trafikriktningarna beroende av varandra, därför ritas båda riktningar i
samma figur för att visa på beroendena.
Dagens tidtabell har inte fasta minuttal för trafiken mellan olika timmar. Figur 3 visar en representativ
timme.
Gemla och Räppe är mötesstationer på sträckan.
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Figur 3 Dagens trafikstruktur. Ankommande och avgående Krösatåg hinner mellan Alvesta, Gemla och
Växjö i ett mötesmönster som visar hur hög belastningen är på banan, men att det precis går att få ihop
trafiken.
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Figur 4 Dagens struktur med de tillkommande tre uppehållen för Krösatågen medför att tågen inte längre
hinner mellan mötesstationerna (Gemla och Räppe). För att få ihop trafiken i ändarna med deras upplägg
måste tågen ankomma och avgå justerat mot dagens upplägg. Varje cirkel påvisar där tåg skulle behöva
mötas. De spridda placeringarna indikerar att dubbelspår krävs för att hantera trafiken vid utbyggnad av
ytterligare stationer.
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Dubbelspår Alvesta C – Växjö C
Med utbyggt dubbelspår på sträckan ökar kapaciteten väsentligt på linjen. Detta medför att trafiken kan
köras tätare och att beroendet mellan riktningarna försvinner, bortsett från där tåg korsar andra banor
eller vänder.
Med den utökade kapaciteten som dubbelspår medför kan trafiken utvecklas på flera sätt. Befintlig trafik
kommer att få förbättrad punktlighet, bättre möjligheter till fast tidtabell och potentiellt kortade restider.
Utöver det behöver trafiksystemet utvecklas för att serva de nya stationerna och funktionen att binda
samman Alvesta och Växjö tätare.
Två scenarier har studerats inom ramen för detta projekt.

Scenario 1
Trafikstrukturen ligger fast med Krösatåg från Växjö i riktning Hässleholm, Värnamo och Nässjö via
Alvesta. Några eller alla Krösatåg gör ytterligare uppehåll på de tillkommande stationerna. Tre
tillkommande uppehåll förlänger restiden Alvesta – Växjö med ca 3-4 minuter jämfört med dagens
tidtabell. Restiden på sträckan blir ca 16-17 minuter för tåg med +3 uppehåll.
Trafikstrukturen ser i grunden ut enligt Figur 4, men det finns en flexibilitet att skjuta på tåg i tid, och
utöka någon linje. Men förändringar behöver ske med både kapacitet på omkringliggande banor i åtanke,
och trafikekonomi i att köra nya längre linjer.
Med dubbelspår är trafiken i scenariot +3 stationer möjlig att köra enligt Figur 4.
Påverkan på möjligheterna att köra SJ:s trafik samma timme som Öresundståg på sträckan Kalmar – Växjö
behöver studeras separat. Men eftersom Öresundståget redan idag går till Växjö de timmar SJ trafikerar
Kalmar så består låsningarna sannolikt i sträckan Växjö – Kalmar, inte Växjö – Alvesta.

Scenario 2
Befintlig trafikering med Öresundståg och Krösatåg ligger fast. Krösatågen på sträckan fortsätter att göra
ett uppehåll mellan Alvesta – Växjö, men detta kan flyttas. Med ett nytt sjukhus vid Räppe blir stationen en
viktig regional målpunkt, därför föreslås uppehåll flyttas från Gemla till Räppe.
I Scenario 2 skapas ett nytt överlagrat lokalt system Alvesta – Växjö med sex stationer. Tåget vänder på
Alvesta C och Växjö C. Trafiken körs med två tågsätt, varje tåg kör sträckan på ca 17 minuter, och har
därefter 13 minuter vändtid och bufferttid.
Påverkan på möjligheterna att köra SJ:s trafik samma timme som Öresundståg på sträckan Kalmar – Växjö
behöver studeras separat. Men eftersom Öresundståget redan idag går till Växjö de timmar SJ trafikerar
Kalmar så består låsningarna sannolikt i sträckan Växjö – Kalmar, inte Växjö – Alvesta.
Ett förslag till upplägg ses i Figur 5.
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Figur 5 Dubbelspår Alvesta – Växjö. Ny struktur, Krösatåg gör uppehåll i Räppe istället för Gemla.
Lokaltågstrafik körs Alvesta C – Växjö C i jämn halvtimmestakt.

Alvesta station har hård belastning idag. För att stationen ska fungera med detta upplägg krävs det att
lokallinjen med tåg från Växjö vänder på egna spår belägna öster om befintliga plattformar. Detta för att
inga korsande tågrörelser med Södra stambanans spår krävs för att systemet ska fungera. Den nya
plattformen ansluts till befintlig gångbro över spåren.
För att kunna ta spår på östra sidan av Alvesta bangård i anspråk behöver godstrafikens utrymmesbehov
minska. Detta möjliggörs av de triangelspår mellan Södra stambanan söderifrån och Kust till kustbanan
västerut som finns i Nationell Plan 2018-2029.
I Figur 6 framgår ett förslag på utformning av ny plattform öster om befintliga spår (Alvesta
stationsombyggnad, stambanan.com, 2016).
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Figur 6 Ny plattform öster om befintliga plattformar i Alvesta behövs för att hantera lokala tåg AlvestaVäxjö. Källa: Alvesta stationsombyggnad, stambanan.com, 2016.

Antalet vändande tåg på Växjö C med lokaltågsystemet medför att ett spår behöver nyttjas för dessa tåg
relativt dagens trafikmängd (Krösatåg/Öresundståg/SJ). Detta har bedömts som hanterbart. De vändande
tågen (lokaltåg och Krösatåg) i Växjö bör främst vända på spår 2 och 3 för att minimera antalet korsande
tågvägar. Detta gäller särskilt vid framtida förlängning av dubbelspår öster om Växjö C.

Figur 7 Växjö C spårutformning, spårnummer och plattformar (inklusive plattformshöjd ”mellanhög”).
Källa: Baninformationssystemet.
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Brände Udde - Trafik och station samt industrispår
Brände Udde är ett möjligt nytt läge för en station i Växjö. Syftet med en station vid Brände Udde är att
knyta an Linnéuniversitet till järnvägssystemet. Särskilt viktigt är att binda samman Linnéuniversitets två
campus, Växjö och Kalmar.

Figur 8 Ungefärligt läge för ett stationsläge vid Brände Udde (markerat i rött) samt strategiskt planerat
drivmedelskombinat (markerat i blått) på Växjö Energi med möjligt stickspår (Kartkälla: Google Maps)

Trafikering av Brände Udde kan främst kopplas till två funktioner:
Den ena funktionen är den ovan nämnda, att koppla samman Linnéuniversitetet. För att uppnå detta krävs
att Öresundståg eller tåg med motsvarande medelhastighet trafikerar stationen i riktning till och från
Kalmar. Att göra två uppehåll i en kommun med Öresundståg sker bara i undantagsfall, t ex
Lessebo/Hovmantorp. Men funktionen för Linnéuniversitetet regionalt kan eventuellt motivera den
förlängda restiden för passerande resenärer.
Den andra funktionen är att skapa den lokala kopplingen Alvesta – Växjö även till Brände udde. För att
göra detta krävs troligen dubbelspår eller partiellt dubbelspår öster om Växjö C till Brände udde. Brände
udde skulle minska kapacitetsbelastningen på Växjö C när vissa tåg vänder vid Brände udde istället för på
Växjö C. Brände Udde behöver då byggas anpassad för vändande tåg och framtida dubbelspår.
I samband med planering för ny station bör samordningsvinster och möjligheter till
industrispårsanslutning av närliggande industrifastigheter övervägas, inklusive det område där VEAB
utreder ett strategiskt område för biodrivmedel.
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Industrispår till Växjö Energi
I linje med Växjös övergripande mål om fossilbränslefrihet så planeras övergripande en utveckling av
Växjös biobaserade kraftvärmeverk, Sandviksverket, till ett kombinat som inkluderar
drivmedelsproduktion, då främst Biojet (biobaserad flygfotogen) och/eller biobaserad vätgas.
Synergierna är betydande genom befintlig försörjningsinfrastruktur och produktionssamordning med
befintlig kraftvärme. Sandviksverket är lokaliserat mellan Rv27 och enkelspåret mot Kalmar från Växjö C
och kombinatsutbyggnaden planeras åt sydost från Växjö Energis befintliga område. I denna övergripande
planering bör möjligheten utvärderas att använda ett stickspår in till kombinatet för in- och utgående
godstransporter som komplement till befintlig struktur (ett stickspår har tidigare funnits i
industriområdet). Utformningen måste tillse att anläggningen är möjlig att ansluta logistiskt rationellt till
järnvägsanläggningen. Hänsyn måste även tas till drivmedelslagringen, dess omfattning och utformning
samt säkerhetsavstånd till skyddsvärda objekt med upp till 300-350 meters skyddsavstånd och andra
skyddsinsatser. Även bulleravståndet till denna strategiskt planerade industriproduktion måste beaktas.
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Slutsats
Analysen visar att den samhällsutveckling som planeras för Alvesta – Växjö och som medför behov av fler
stationer för att kollektivtrafikförsörja stråket medför fler uppehåll och därigenom ett ökat
kapacitetsutnyttjande. Dagens enkelspår har redan ett kapacitetsutnyttjande nära 100% och den
kapacitetsökning som fler stationer kräver finns inte på befintligt enkelspår.
Mötesstrukturen på befintligt enkelspår med fler uppehåll på nya stationer visar att tågen behöver mötas
på ett stort antal platser på sträckan Alvesta – Växjö. Strukturen som skapas är en tydlig indikator för att
stråket kräver dubbelspår för att fungera.
Med dubbelspår i stråket Alvesta – Växjö kan trafiken utvecklas. Studerat scenario 2 med ett nytt
lokaltågsystem Alvesta C – Växjö C förordas framför att Krösatågen ska göra ytterligare uppehåll med
förlängd restid som följd. Lokaltågsystemet kräver att en ny plattform i Alvesta byggs öster om befintliga
plattformar. Ett lokaltågsystem i jämn halvtimmestrafik kan utgöra en attraktiv stomtrafik som övrig
kollektivtrafik i tätorterna matar till och från. Krösatågen föreslås fortsatt göra ett uppehåll på sträckan,
men att detta flyttas från Gemla till det nya sjukhuset som planeras vid Räppe.
En central funktion med station vid Brände Udde är att koppla samman Linneuniversitetets campus i
Kalmar och Växjö. För att denna funktion ska uppnås är det framförallt Öresundståg som bör övervägas
för uppehåll vid denna station. I samband med utredning för ny station bör även industrispår till
närliggande fastigheter, exempelvis det område där VEAB planerar ett nytt biodrivmedelskombinat för att
producera Biojet (biobaserat flygfotogen) eller biobaserad vätgas, utredas.
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Svar på skrivelse
Snabbusstopp i Kvarnamåla

6
19RGK2002

Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2002
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2020-01-07

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Snabbusstopp i Kvarnamåla
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående snabbusstopp i Kvarnamåla.
Väckelsång-Tingsryd Centerparti- och Centerkvinnoavdelning har i skrivelse till
trafiknämnden krävt att busstoppet i Kvarnamåla bör återinföras omgående. I
förslag på svar till skrivelse förklaras trafiksituationen med linjerna 240 och 840 i
anslutning till Hållplatsen i Kvarnamåla.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Sammanfattningsvis är trafiknämnden nöjd med linje 840. Med linjen försöker
Länstrafiken efterlikna hur ett Krösatåg skulle kört samma sträcka, och med
samma uppehållsbild. Vår ambition är att linjen ska kunna bli än snabbare, varför
vi inte har för avsikt att införa fler hållplatser på linjen. Just Kvarnamåla har också
ett betydligt större utbud än de flesta orter i länet av samma storlek: cirka 20
avgångar i vardera riktningen på vardagar och cirka tio avgångar i vardera
riktningen på helger. Trafiknämndens ambition är att göra busstrafiken mer
attraktiv i hela länet. Dock vill vi inte göra det på bekostnad av de populära
snabblinjerna.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse Snabbusstopp i Kvarnamåla
Förslag på svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2002
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2019-12-30

Väckelsång-Tingsryd Centerparti- och Centerkvinnoavdelning

Svar på skrivelse – Ang. Snabbusstopp i Kvarnamåla

Tack för din skrivelse om snabbusstopp i Kvarnamåla. Region Kronoberg är
tacksam för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.
Snabbusslinjen 840 mellan Växjö-Tingsryd-Ronneby, startades som ni skriver vid
förra trafikupphandlingen, år 2013. Trafiknämnden är väldigt nöjd med linjen som
också är uppskattad av resenärerna.
I er skrivelse tar ni upp några saker vi ser att vi behöver bemöta:
”Linjen har inte haft stort antal passagerare”.
Linje 840 har årligen en bra bit över 100 000 passagerare, vilket vi tycker är många,
och är en mycket bra siffra.
”Det tidigare stoppet i Kvarnamåla drogs in vilket var olyckligt. Tillgängligheten
för de boende i närområdet inskränktes högst betydligt”.
När linje 840 startades, bibehölls den sedan tidigare existerande parallella linjen
240 som stannar i Kvarnamåla. Några avgångar flyttades från linje 240 till 840,
men å andra sidan har även linje 242 som stannar i Kvarnamåla startats, så antal
busstopp i Kvarnamåla har inte försämrats. Det tidigare stoppet i Kvarnamåla har
alltså inte dragits in, och tillgängligheten för boende i närområdet har inte
inskränkts högst betydligt.
”På Blekingesidan… har återinfört stopp vid Öljehult”
Ja, när linje 840 startades behöll vi i Kronoberg linje 240 som stannar vid alla
hållplatser utmed linjen. I Blekinge däremot togs linje 240 bort, så många
hållplatser som tidigare hade trafik försvann helt. Några har efterhand tagits
tillbaka, bl a Öljehult.
”Behovet av dubbeldäckare är dessutom fullständigt meningslöst”
Vissa avgångar har ofta fler passagerare än vad som får plats i en normalbuss.
Hade vi inte haft dubbeldäckare hade vi inte kunnat ta med alla passagerare,
alternativt köra med dubbla bussar vilket hade varit både dyrare samt sämre för
miljön. Dubbeldäckarna kör dessutom på fossilfria bränslen, så sammantaget ser vi
att det är en mycket bra lösning att ha dubbeldäckare.
”Tid finns enligt tidtabellen”
Vår ambition är att linje 840 ska vara så snabb som möjligt. Vi ser gärna att den
blir snabbare än vad den är idag. Tingsryd, som ligger mitt på linjen, är en så kallad
reglerhållplats. Det innebär att bussen aldrig avgår tidigare än angiven avgångstid.
Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region.@kronoberg.se

Svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2002
Handläggare: Patrik Tidåsen, Länstrafiken Kronoberg
Datum: 2019-12-30

Om bussen någon gång är tidig till Tingsryd inväntar den avgångstiden, men när
den inte är tidig så avgår den omedelbart.
Sammanfattningsvis är trafiknämnden nöjd med linje 840. Med linjen försöker
Länstrafiken efterlikna hur ett Krösatåg skulle kört samma sträcka, och med
samma uppehållsbild. Vår ambition är att linjen ska kunna bli än snabbare, varför
vi inte har för avsikt att införa fler hållplatser på linjen. Just Kvarnamåla har också
ett betydligt större utbud än de flesta orter i länet av samma storlek: cirka 20
avgångar i vardera riktningen på vardagar och cirka 10 avgångar i vardera
riktningen på helger. Trafiknämndens ambition är att göra busstrafiken mer
attraktiv i hela länet. Dock vill vi inte göra det på bekostnad av de populära
snabblinjerna.

Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region.@kronoberg.se

Svar på skrivelse
Färdtjänstchaufför är ett
serviceyrke
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2099
Handläggare: Jessica Hultmark,
Datum: 2020-01-07

Trafiknämnden

Svar på skrivelse Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående Färdtjänstchaufförer och
service åt resenärer.
Skrivelsen från SRF Kronoberg påpekar vikten av god service och kommunikation
från färdtjänstchaufförer och hoppas på ytterligare kvalitetshöjning av
entreprenörer och chaufförer.
I trafiknämndens svar framhålls att Serviceresor kontinuerligt arbetar med kvalitet
och verksamhetsuppföljning. Alla förare som kör för Serviceresor måste gå en
förarutbildning och klara av en förarcertifiering som består av tre olika delar, där
en del har fokus just på service och bemötande. Under 2019 har 205 förare
godkänts och orsaken till det höga antalet är att en ny avtalsperiod inletts och då är
antalet nya förare oftast störst.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse från SRF Kronoberg – Färdtjänstchaufför är ett
serviceyrke
Förslag på svar på skrivelse
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Svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2099
Handläggare: Jessica Hultmark, Serviceresor
Datum: 2020-01-09

SRF Kronoberg
Lise-Lott Naess, Ordförande

Svar på skrivelse – Färdtjänstchaufför är ett serviceyrke
Tack för din skrivelse om att färdtjänstchaufför är ett serviceyrke. Region
Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på
förbättringsområden.

Serviceresor arbetar kontinuerligt med kvalitet och verksamhetsuppföljning där
inlämnade synpunkter likt denna samt avvikelser/synpunkter via Länstrafikens
avvikelsesystem Respons är en viktig utgångspunkt. Inkomna ärenden utreds och
återkopplas inom 30 dagar och i vissa fall krävs åtgärder.
Serviceresors uppdrag baseras till stor del på vår värdegrund – Respekt för
människan, med värdeorden – betydelsefullt, enkelt, mänskligt, tryggt och
nytänkande.
Alla förare som kör för Serviceresor måste gå en förarutbildning och klara av en
förarcertifiering som består av tre olika delar, där en del har fokus just på service
och bemötande. Under 2019 har 205 förare godkänts och orsaken till det höga
antalet är att en ny avtalsperiod inletts och då är antalet nya förare oftast störst.
Under 2019 har arbetet även kunnat fördjupas ytterligare genom att Serviceresor
har anställt en kvalitetskontrollant som åker ut och inspekterar/följer upp
situationer på plats för att öka just dialog och kommunikation i de fall där det
behövts.
Serviceresor ser mycket positivt på och är tacksamma för en god dialog och
samarbete med våra intresseorganisationer som genomförs t ex på resenärsrådet.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Jessica Hultmark
Verksamhetschef Serviceresor

Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region.@kronoberg.se

Svar på skrivelse angående
att åskådliggöra
skattefinansieringen av
kollektivtrafiken
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2008
Handläggare: Ulf Petersson, LTR
Datum: 2020-01-03

Trafiknämnden

Svar på skrivelse angående att åskådliggöra
skattefinansieringen av kollektivtrafiken
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Oliver Rosengren (M) och
Catharina Winberg (M) angående att åskådliggöra skattefinansieringen av
kollektivtrafiken.
Förslaget i skrivelsen är att åskådliggöra skattefinansieringen av kollektivtrafiken
genom att ange självkostnadspris och skattesubvention på resenärernas biljetter.
Bakgrund
Länstrafiken har inte kunnat hitta något liknande exempel från offentliga
verksamheter i Sverige där kostnaden delas upp i självkostnadspris och
skattesubvention gentemot slutanvändaren av tjänsten.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
För att åskådliggöra skattesubventionen av kollektivtrafiken i enlighet med
skrivelsens intentioner skulle man istället i Länstrafikens informationsmaterial där
det är lämpligt kunna ange en allmän text ”ungefär hälften av biljettkostnaden
subventioneras av Region Kronoberg”.
Ekonomiska konsekvenser
Ett införande av en allmän text i Länstrafikens informationsmaterial medför ingen
merkostnad.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse – Åskådliggör skattefinansieringen av
kollektivtrafiken
Förslag på svar på skrivelse
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Svar på skrivelse
Diarienr: 19RGK2008
Handläggare: Ulf Petersson,
Datum: 2020-01-20

Oliver Rosengren, oliver.rosengren@kronoberg.se
Catharina Winberg, catharina.winberg@kronoberg.se

Svar på skrivelse – Åskådliggöra skattefinansieringen av
kollektivtrafiken

Tack för er skrivelse om att åskådliggöra skattefinansieringen av kollektivtrafiken..
Region Kronoberg är tacksam för att få återkoppling och att få förslag på
förbättringsområden.
Förslaget i skrivelsen är att åskådliggöra skattefinansieringen av kollektivtrafiken
genom att ange självkostnadspris och skattesubvention på resenärernas biljetter.
Länstrafiken har inte kunnat hitta något liknande exempel från offentliga
verksamheter i Sverige där kostnaden delas upp i självkostnadspris och
skattesubvention gentemot slutanvändaren av tjänsten.
För att åskådliggöra skattesubventionen av kollektivtrafiken i enlighet med
skrivelsens intentioner skulle man istället i Länstrafikens informationsmaterial där
det är lämpligt kunna ange en allmän text ”ungefär hälften av biljettkostnaden
subventioneras av Region Kronoberg”.
Med vänlig hälsning

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
Växjö

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region.@kronoberg.se

Skrivelse angående att åskådliggöra
skattefinansieringen av kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. Smidigt, gemensamt resande
underlättar arbetspendling och skapar en mer rörlig arbetsmarknad. Tillgänglig kollektivtrafik
möjliggör klimatsmarta livsval för invånarna och kan ge mer effektiva transporter. Förslag och debatt
om diverse rabatter förekommer med jämna mellanrum. Ibland är det enstaka grupper som ska
premieras, i andra fall är det vissa tider. Det kan finnas argument för och emot. Utgångspunkten för
rabatterna är dock alltid biljettpriset.
Biljettpriset är inte kostnaden för en resande. Redan idag finns en kraftig rabatt, eller subvention om
man så vill, för varje resande. Subventionen är skattefinansierad och bekostas därmed av
skattebetalarna. Den genomsnittliga självfinansieringsgraden är hälften, då inräknat Öresundstågen.
Exklusive Öresundstågen är självfinansieringsgraden ca 40 procent.

Tabell 1. Självfinansieringsgrad linjetrafik, 2018
Trafikslag Intäkter tkr
Kostnader tkr
Självfinansiering
118 240
1 485
97 400
46 803
12 798
793
10 837
SUMMA 288 356

Öresundståg
Älmhults stadstrafik
Regiontrafik buss
Växjö stadstrafik
Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd

118 732
2 605
221 078
120 521
30 149
2 386
44 687
540 158

99,6%
57,0%
44,1%
38,8%
42,4%
33,2%
24,3%
53,4%

Notering: Ovanstående avser direkta trafikkostnader och direkta intäkter. I Öppna jämförelser (SKL) används
annat mått, där exempelvis marknadsföringskostnader ingår i kostnadssidan.

För att åskådliggöra skattebetalarnas finansiering och öka förståelsen för den gemensamma
finansieringen av kollektivtrafiken, samt ge mer balans i diskussionen om andra rabatter, bör det
formella priset sättas till självkostnadspris och exempelvis en ”Kronobergs-rabatt” införas som tydligt
redovisas utgörs av skattesubvention. Vid införande är det av vikt att kommunikationen mot
medborgarna är tydlig, där exempelvis en kampanj som förklarar att resenären bara betalar en
mindre del av den faktiska kostnaden genomförs.
Rabatten ska motsvara den nivå som är skattesubvention, så att den faktiska kostnaden förblir
samma som dagens biljettpris. På så sätt förändras inte priset för resenärerna, men kunskapen om
och transparensen för finansieringen ökar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi regionfullmäktige besluta

att

Åskådliggöra skattesubventionen av kollektivtrafiken i enlighet med motionens
intentioner.

Oliver Rosengren (M)

Catharina Winberg (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i trafiknämnden
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Hej!
Här kommer en skrivelse från Moderaterna till Trafiknämnden.
Med vänlig hälsning
Ida Eriksson
0738252613
Ida.eriksson@kronoberg.se
Nya Moderaterna
Förtroendevald i Region Kronoberg

