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Kallelse

1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att trafiknämnden utser Peter Freij att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker med digital signering senast 11 mars.

2

Fastställande av dagordning

3

Rapporter från externa uppdrag
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.

4

Aktuella lägesrapporter
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnar ansvariga tjänstepersoner
aktuella lägesrapporter.

5

Årsredovisning för trafiknämnden 2019
(20RGK271)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner årsredovisning för 2019 och
överlämnar den till regionstyrelsen för information.

Kallelse

Sammanfattning

Under 2019 har arbetet med det nya betalsystemet varit i fokus.
Förseningar på grund av överklagan i ett par delupphandlingar har skjutit
på tänkt lanseringsplan. Den lansering som var planerad till
tidtabellskiftet december 2019, har nu flyttats fram till våren 2020.
Länstrafiken har under 2019 fortsatt deltagandet i upphandlingen av nya
Krösatåg fordon och tilldelning är tänkt att ske i början av 2020.
Leverans sker i slutet av 2022 eller början av 2023.
Arbetet med upphandlingen avseende trafikeringen för Krösatåg pågår i
samarbete med övrigt deltagande län. Anbudsunderlaget beräknas vara
sammanställt under kvartal 1 2020 för att därefter skickas ut till
kvalificerade anbudsgivare.
Beslutade besparingar inför 2020 genomfördes till tidtabellskiftet i
december 2019. Resandeökningen blev något lägre än budgeterat. Årets
resultat blev – 0,1 MKR. Den totala självfinansieringsgraden 2019 blev
53,3 % vilket är något högre än budgeterade 53,2 %.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsrapport 2019 Trafiknämnd
 Årsrapport 2019 Trafiknämnd
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Tryckta tidtabeller och tidtabellsanslag
på hållplatser (20RGK440)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar följande:
1. Länstrafiken erbjuder resenärer som önskar tryckta tidtabeller att få
dem hemskickade.
2. Tryckta tidtabeller och hållplatsanslag för stadstrafiken i Växjö tas bort
från och med tidtabellskiftet i augusti 2020.
3. Tryckta tidtabeller och hållplatsanslag för regiontrafiken, tågtrafiken
samt Älmhults stadstrafik tas bort från och med tidtabellskiftet i
december 2020.
4. De besparingar som uppstår i och med avskaffandet av tryckta
tidtabeller och hållplatsanslag används för att vidareutveckla digitala
informationskanaler.

Kallelse

Sammanfattning

Länstrafikens resenärer får idag information om tidtabeller för våra
bussar och tåg via flertalet olika kanaler. Vi kan se en tydlig digital trend i
hur våra resenärer söker sina resor då antal sökningar i vår reseapp och
besök på hemsidan ökar hela tiden. Vi ser även att behovet av tryckta
tidtabeller har minskat de senaste åren, detta kan vi se eftersom vi årligen
minskar tryckantalet och ändå har vi slängt en stor mängd gamla
tidtabeller vid de senaste tidtabellsskiftena. De senaste åren har vi gjort
digitala satsningar på hållplatser i Växjö stad då vi tagit fram digitala
avgångsskärmar, så kallade realtidsskärmar, som ett komplement till
tidtabellerna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Tryckta tidtabeller och tidtabellsanslag på hållplatser
 Tjänsteskrivelse_Tryckta tidtabeller och hållplatsanslag_20200226
 Bilaga_Tjänsteskrivelse_Tidtabeller_hur gör andra län
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Kollektivtrafiklösning i Ljungby
(20RGK441)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden noterar informationen till protokollet och
fortsätter utredningsarbetet tillsammans med Ljungby kommun.
Sammanfattning

Länstrafiken har låtit Ramböll göra en utredning av möjligheter och
förutsättningar för en kollektivtrafiklösning i Ljungby tätort. Målet med
utredningen har varit att skapa ett underlag för Region Kronobergs
fortsatta arbete med kollektivtrafikförsörjningen för Ljungby. Målet har
också varit att föreslå effektiva kollektivtrafiklösningar som leder till ökat
resande, beskriva samhällsnyttan samt även presentera kostnader för
olika framdrivningsalternativ för en framtida stadsbusstrafik.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Utredning kollektivtrafiklösning i Ljungby
 Kollektivtrafiklösning Ljungby_slutrapport_20200205
 Datasheets-200108-SWE
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Avsiktsförklaring om depå, samt
överenskommelse om fastighetsförvärv
och arrende (20RGK433)
Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen godkänna avsiktsförklaring om
tågdepå och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.
Etableringen av ny tågdepå ryms inom ramen för Trafiknämndens
budget 2020 med flerårsplan.
Sammanfattning

Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne
(Skånetrafiken), Region Kalmar (Kalmar Länstrafik) Region Blekinge
(Blekingetrafiken) och Region Halland (Hallandstrafiken).
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger
behov av en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av
Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Depån bör lokaliseras till
Nässjö.
Huvudmännen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepån och
överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. Finansiering ryms inom
ramen för Trafiknämndens budget 2020 och föreslås beredas vidare
inom ramen för budget 2021 med flerårsplan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut TN Avsiktförklaring avseende depå i Nässjö
 Avsiktsförklaring depå
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Svar på skrivelse angående
sommarlovskort för tåg och buss
(20RGK417)
Förslag till beslut

Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.

Kallelse

Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående sommarlovskort
för kort och buss från Alvesta ungdomsråd.
Alvesta ungdomsråd framhåller betydelsen av sommarlovskort för
ungdomar och önskar att Region Kronoberg ska införa det igen.
I svar på skrivelse presenteras Fritidsbiljetten som motsvarande produkt
som ersätter tidigare sommarlovskort.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Svar på skrivelse angående sommarlovskort för tåg
och buss
 Förslag till svar på skrivelse angående sommarlovskort för tåg och
buss till Region Kronoberg
 Skrivelse angående sommarlovskort för tåg och buss till Region
Kronoberg

10 Kurs och konferens 2020 (politik)
(20RGK74)
Sammanfattning

- Persontrafik 2020, 20-22 oktober i Göteborg - https://persontrafik.se/
- Presidiekonferens Svensk kollektivtrafik, 27-28 augusti i Stockholm.

11 Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under perioden
2020-01-01 - 2020-02-29.

12 Övriga ärenden
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK271
Handläggare: Agneta Kahlbom,
Datum: 2020-02-18

Trafiknämnden

Årsredovisning för trafiknämnden 2019
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden godkänner årsredovisning för 2019 och överlämnar den
till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning
Under 2019 har arbetet med det nya betalsystemet varit i fokus. Förseningar på
grund av överklagan i ett par delupphandlingar har skjutit på tänkt lanseringsplan.
Den lansering som var planerad till tidtabellskiftet december 2019, har nu flyttats
fram till våren 2020.
Länstrafiken har under 2019 fortsatt deltagandet i upphandlingen av nya Krösatåg
fordon och tilldelning är tänkt att ske i början av 2020. Leverans sker i slutet av
2022 eller början av 2023.
Arbetet med upphandlingen avseende trafikeringen för Krösatåg pågår i samarbete
med övrigt deltagande län. Anbudsunderlaget beräknas vara sammanställt under
kvartal 1 2020 för att därefter skickas ut till kvalificerade anbudsgivare.
Beslutade besparingar inför 2020 genomfördes till tidtabellskiftet i december 2019.
Resandeökningen blev något lägre än budgeterat.
Årets resultat blev – 0,1 MKR. Den totala självfinansieringsgraden 2019 blev 53,3
% vilket är något högre än budgeterade 53,2 %.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Årsredovisning för trafiknämnden 2019

Sida 1 av 1

Årsrapport
2019
Trafiknämnd

REGION KRONOBERG

Trafiknämnd, Årsrapport
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Sammanfattning
Under 2019 har arbetet med det nya betalsystemet varit i fokus. Förseningar på grund av
överklagan i ett par delupphandlingar har skjutit på tänkt lanseringsplan. Den lansering som var
planerad till tidtabellskiftet december 2019, har nu flyttats fram till våren 2020.
Länstrafiken har under 2019 fortsatt deltagandet i upphandlingen av nya krösatåg fordon och
tilldelning är tänkt att ske i början av 2020. Leverans sker i slutet av 2022 eller början av 2023.
Arbetet med upphandlingen avseende trafikeringen för krösatåg pågår i samarbete med övrigt
deltagande län. Anbudsunderlaget beräknas vara sammanställt under kvartal 1 2020 för att
därefter skickas ut till kvalificerade anbudsgivare.
Beslutade besparingar inför 2020 genomfördes till tidtabellskiftet i december 2019.
Resandeökningen blev något lägre än budgeterat.
Årets resultat blev – 0,1 MKR. Den totala självfinansieringsgraden 2019 blev 53,3 % vilket är
något högre än budgeterade 53,2 %.

Belopp i mnkr

2019

2018

Intäkter

893,2

901,7

Kostnader

893,3

899,9

Resultat

-0,1

1,8

Trafiknämnd, Årsrapport
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Invånare
För invånarna i Kronobergs län ska länstrafiken, oavsett om det gäller allmän eller särskild
kollektivtrafik (dvs linjelagd trafik eller uppdragstrafik i form av sjukresor, färdtjänst och
skolskjuts), erbjuda en trygg, tydlig och väl fungerande kollektivtrafik.
Av den anledningen har verksamheten ett antal mål som skall uppfyllas. Måluppfyllelse i sig är
ingen garanti för att verksamheten ger den kvalité som utlovats, men det är ett bra riktmärke
om att den är på rätt/fel väg.
Generellt är de olika mätetalen väl uppnådda, med några undantag. I de fall då dessa inte
uppnåtts, är anledningen antingen att mätningar inte tidigare utförts inom det intervallet och
därför inte har en jämförbar indikator att ställa det i relation till. Eller har man nationellt ändrat
mätmetod, vilket innebär att historiska jämförelser inte är möjligt.
I mötet med kund oaktat om det sker över disk eller telefon, ligger utfallet ett antal procent
över de utsatta målen för 2019. Detta visar bland annat på att den kontinuerliga utbildning och
uppföljning som görs, är väl investerad tid.

Förtroendet för verksamheten ska vara högt
Länstrafiken ska verka för en ökad kundnöjdhet
Mätetal

Nöjd kund index (NKI)
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2019

70 %

Utfall
2018

68 %

Utfall
2017

68 %

Mål 2019

68 %

Kommentar
Utfallet för NKI visar på en positiv
utveckling och ligger klart över
målvärdet för 2019. En
bidragande orsak kan vara att
situationen vid ombyggnationen
av Växjö stationsområde har
stabiliserats. Den stora
förändringen länstrafiken
genomförde under 2018 då
stadstrafiken flyttades till
Kronobergsgatan har satt sig och
i kombination med att länstrafiken
under året utökat och förändrat
trafikutbudet har detta påverkat
resenärerna positivt. En
ytterligare bidragande orsak är
att länstrafiken på ett strukturerat
och effektivt sätt arbetat med
informationsinsatser vid
planerade förändringar i trafiken.
Resenärerna upplever även att
länstrafiken blivit än bättre på att
gå ut med information vid
oplanerade störningar så som vid
stopp och förseningar.
Resenärerna upplever
kollektivtrafiken också mer
prisvärd jämfört med tidigare år
och att det är enkelt att köpa
färdbevis, vilket också har en
positiv effekt på NKI.
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Mätetal

Nöjdhet med senaste resan
buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern

Nöjd kund index (NKI)
Serviceresor enligt
Barometern för anropsstyrd
trafik

Nöjdhet med senaste resan
Serviceresor
enligt Barometern för
anropsstyrd trafik

Nöjd kund index (NKI)
Färdtjänsthandläggning
enligt Barometern för
handläggning

Utfall
2019

83 %

82 %

91 %

Utfall
2018

84 %

80 %

90 %

84 %

76 %

91 %

89 %

Handlingsplaner
Riktad marknadsbearbetning och kommunikation

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2017

Mål 2019

Kommentar

85 %

NKI för senaste resan
återspeglar den uppfattning
kunden har på en faktiskt
genomförd resa. Utfallet 2019 är
något lägre än målvärdet, men
ligger ändå på en hög stabil nivå
och har gjort så under en lång tid.
En bidragande orsak till att
målvärdet inte nås kan vara de
trafikstörningar under sommaren
2019 som varit i tågtrafiken, såväl
planerade som oplanerade. I
Kollektivtrafikbarometern kan vi
också se en försämring i betyget
för hur resenärerna upplever
pålitligheten kring att komma
fram i tid jämfört med 2018 samt
är betyget för uppfattningen kring
hur nära man har till hållplatser
och stationer något lägre jämfört
med 2018.

79 %

NKI för Serviceresor har under
året fortsatt ligga på en hög nivå
och över målvärdet. Det nya
trafikavtalet har varit igång i över
ett år och alla inblandade (förare,
entreprenörer och serviceresor)
vet vad som ska göras. Under
året har ett aktivt arbete med
bland annat förarcertifiering,
telecoaching och
avtalsuppföljning genomförts.

90 %

Nöjdheten med senaste resan
med Serviceresor ligger på en
stabil nivå runt 90%. Mätetalet
avser senaste resan från bokning
till resans genomförande. Under
året har ett aktivt arbete med
bland annat förarcertifiering och
telecoaching genomförts för att
bibehålla den höga nivån både i
bemötandet vid bokningen och
under resan.

87 %

Utfallet för handläggning
färdtjänst och riksfärdtjänst är
bättre än förväntad målbild. Ett
positivt resultat och utfall av
bättre struktur och organisation
på avdelningen. Mätmetoden för
NKI har ändrats från och med
2019 och därav inte möjligt att
jämföra med tidigare historik.

Uppföljning
Under året har en rad marknadsinsatser genomförts för att
främst öka kunskapen om länstrafikens verksamhet hos
såväl befintliga resenärer som hos de som inte reser med
länstrafiken. Lanseringskampanjer för bland annat
närtrafiken i Växjö och Lessebo samt den nya busslinjen 9
har genomförts under 2019. Så även separata kampanjer
för sommarlovskortet och fritidskortet. Under våren
genomfördes även den andra varumärkeskampanjen
under temat: ”Tillsammans. Till en hållbar framtid”. Syftet
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Handlingsplaner

Uppföljning
med kampanjen var främst att lyfta fördelarna med att resa
kollektivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Den största kommunikationsinsatsen genomfördes i
samband med årsskiftesaktiviteterna; ny tidtabell för
regionbussar och tågtrafiken, förändrade priser från och
med 15 december, införandet av kontantstopp samt
lansering av fritidsbiljetten.
Länstrafiken Kronoberg har även deltagit på ett antal
mässor och event under året vilket är viktigt då det ger
länstrafiken möjlighet till personliga möten med
resenärerna och allmänheten. Några av de större
mässorna länstrafiken deltagit på är Karl-Oskardagarna,
vårmarknad i Markaryd samt Ljungbydagarna. Det har
även genomfört event i samband med tidtabellsskiften. Vid
trafikstarten av Länstrafik Kronobergs första elbuss
invigdes elbussen vid ett event med politiker, tjänstemän
och media.
Arbetet med företagsbesök har fått stå tillbaka lite, då man
har fått fokusera och lägga resurser på framtidens
resesystem, men några företags- och kommunbesök har
genomförts. Företagsbearbetning har också utförts
tillsammans med regionens projekt hållbar mobilitet, där
bland annat en testresenärskampanj bland de deltagande
kommunerna har genomförts. Syftet med kampanjen var
att få anställda på kommunerna att välja kollektivtrafiken
för så väl arbetspendling som tjänsteresor. Länstrafiken
har även deltagit på några företagsevent i länet samt
genomfört en företagskampanj med syfte att göra
företagen i länet uppmärksamma på fördelarna med att
resa kollektivt i tjänsten.
I det stora hela har marknads- och kommunikationsarbetet
löpt på enligt plan under året. Det som inte har genomförts
är de externa kommunikationsinsatser som var inplanerade
att genomföras i samband med lanseringen av framtidens
resesystem, vilket beror på att projektets lansering är
framflyttad till våren 2020.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Länstrafiken erbjuder en service med god tillgänglighet
Mätetal

Nöjdhet med enkelhet att
åka med länstrafiken enligt
Kollektivtrafikbarometern

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2019

80 %

Utfall
2018

78 %

Utfall
2017

77 %

Mål 2019

78 %

Kommentar
Resenärerna upplever att det är
enklare att åka med länstrafiken
jämfört med tidigare år vilket gör
att utfallet ligger klart över
målvärdet. En orsak till denna
positiva utveckling är att fler
resenärer upplever att de kan
använda kollektivtrafiken för de
flesta resor de gör och de är fler
som upplever att deras möjlighet
att resa kollektivt har förbättrats
det senaste året. Detta kan bero
på att länstrafiken under året
utökat och förändrat trafikutbudet
såväl i Växjö som i regiontrafiken.
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Mätetal

Nöjdhet med enkelt att köpa
biljetter och kort enligt
Kollektivtrafikbarometern

Utfall
2019

80 %

Utfall
2018

83 %

Handlingsplaner

Utfall
2017

81 %

Mål 2019

75 %

Kommentar
Målvärdet för nöjdheten med
enkelheten att köpa biljetter och
kort nås med en mycket god
marginal. En bidragande orsak till
detta kan vara att länstrafiken
under många år har genomfört
informationsinsatser för att främst
öka kunskapen kring hur man
köper biljetter och kort. Att
länstrafiken erbjuder många olika
varianter av försäljningskanaler
för att betala för sin resa
påverkar utfallet positivt.

Uppföljning

Utveckling och implementering av framtidens
resesystem.

Projektet Framtidens resesystem är ett samverkansprojekt
mellan länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken,
Jönköpings länstrafik samt Kalmar länstrafik, där syftet
med projektet är att de fyra länen tillsammans ska utveckla
nästa generations biljettsystem.
Projektet utgörs av två delar; Framtidens biljettsystem och
framtidens CRM-system. Under året har utvecklingen
fortsatt, men utvecklingsarbetet har inte löpt på enligt plan
och den planerade lanseringen i december 2019 har
flyttats fram till våren 2020. Förseningen av projektet beror
främst på överklaganden i upphandlingar som genomförts
inom projektet samt att projektet visat sig vara mer
komplext och att teknikutvecklingen tar längre tid än
beräknat.
Under året har teknikutvecklingen bland annat skett av en
ny mobil app, ny biljettautomat, ny e-handel, nytt
kundsystem samt har en upphandling av
försäljningssystem till bussar och försäljningsställen
genomförts. Dessutom har samtliga bussar utrustats med
nya biljettläsare för att biljetter ska kunna läsas av
maskinellt i det framtida biljettsystemet. Under året har
tester av de olika utvecklingsprojekten genomförts
löpande.
I uppstarten av framtidens resesystem ingick även
delprojektet framtidens lojalitetsprogram. Detta delprojekt
har senarelagts på grund av att länstrafiken först vill
säkerställa ett välfungerande framtida biljettsystem samt
säkerställa framtida intäkter innan ett nytt rabatterat
lojalitetsprogram införs.

Samverkan med externa intressenter för att
säkerställa en god tillgänglighet i samband med
byggnation av nytt Resecentrum.

Möten med Jernhusen har skett i december, även möte
med Växjö kommun.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Länstrafiken ska verka för ökad motivation hos medarbetarna
Mätetal

Utfall
2019

Punktlighet stadsbusstrafik
+3 min

93 %

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål 2019

96 %

Kommentar
Länstrafiken har aldrig mätt på 3minuters nivå tidigare, målen för
2019 är inte realistiska.
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Mätetal

Utfall
2019

Punktlighet regionbusstrafik
+3 min

83 %

Punktlighet Öresundståg
RT +5

93 %

Kundnöjdhet Serviceresor
gällande väntetid i telefon

Kundnöjdhet Serviceresor
gällande om väntetid i
telefon är rimlig (OBS!
Ersätter ovanstående
mätetal)

Utfall
2018

87 %

69 %

Utfall
2017

90 %

74 %

Mål 2019

Kommentar

92 %

Länstrafiken har aldrig mätt på 3minuters nivå tidigare, målen för
2019 är inte realistiska.

88 %

Punktligheten för 2019 visar ett
mycket gott resultat, helåret 2019
visar på 93 % jämfört med målet
på 88 %. Detta beror på en stabil
vår och också en hög punktlighet
under sista kvartalet. Sommarens
siffor var något lägre än målet,
bland annat beroende på en stor
brand i Hässleholm.

82 %

Detta mätetal är inte längre
aktuellt då mätmetoden i den
nationella kundnöjdhets
undersökningen har förändrats
Mätetalet har ersatts av
nedanstående mätetal.
Frågan om Kundnöjdhet gällande
väntetid i telefon har förändrats i
serviceresor undersökning
Anbaro. Från och med juli 2019
mäts den genom att kunden får
frågan ”Var väntetiden innan du
fick svar och kunde göra din
beställning rimlig?” med
svarsalternativ Ja/Nej/Vet ej.

93 %

I mars gav 71% av kunderna
väntetiden betyget 4 eller 5. I
mätningen för december svarar
93% Ja på att väntetiden är rimlig
(94% i augusti).
I mars gav 91% betyg 3, 4 eller 5
vilket är det värde som är mest
likt det nya där man frågar efter
om väntetiden är rimlig.

Serviceresor, Andel samtal
besvarade inom 3 minuter

76 %

Handlingsplaner

65 %

67 %

Under året har andelen
besvarade samtal inom 3 minuter
ökat. Ett positivt resultat och utfall
av bättre struktur och
organisation på avdelningen. En
annan faktor är att det tenderar
att vara något färre samtal i och
med att antalet sjukresor
minskar. Det kapar en del av
topparna och gör att fler samtal
kan besvaras inom 3 minuter.

Uppföljning

Kvalitetsarbete och uppföljning för linjetrafiken

Generellt god kvalitet i utförd trafik. Högre vitesbelopp än
tidigare, vilket renderat enskilda åtgärder med enskilda
företag och kommer krävas fortsatt sådana under 2020 för
att bibehålla god kvalitet. Ombord undersökningarna gav
höga betyg till alla trafikföretagen.

Kvalitetsuppföljning för skoltrafiken

Stort fokus på fordon och kvalitet under året. Problem i
utförande har åtgärdats i omgångar vilket efter åtgärder lett
till bra kvalitet.

Trafiknämnd, Årsrapport
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Handlingsplaner

Uppföljning
Summeringen för året visar att arbetssättet med tillhörande
rutiner har fungerat och fallit väl ut. Rutinerna är
dokumenterade och förankrade hos personalen och ligger
till grund för bland annat schemaläggning och det
kontinuerliga kvalitetsarbetet. Dokumenten behöver följas
upp kontinuerligt för att de ska fungera väl, så även detta
är tillagt i aktuell årsplan för arbetets upplägg.

Resursfördelning för Serviceresor

Arbete med telefonstatistik följer planen. Statistiken
kopplas ihop med bland annat telecoaching.
Avdelningen handläggning för färdtjänst och riksfärdtjänst,
har under året genomfört en förändring vad gäller personal
och resursfördelning. Sedan september är avdelningen
bemannad enligt planlagd arbetsfördelning.
Tillgängligheten är förändrad för att anpassa kundernas
behov bättre. Telefontiderna är förändrade till kl. 10.0012.00 med minst två handläggare som svarar varje vardag.
Det finns även flera handläggare tillgängliga fördelat över
dagen för att kunna bistå beställningscentralen. Detta
medför en hög kvalitet internt gentemot personal och
externt gentemot kunder samt våra uppdragsgivare.
Uppföljning av telefonstatistik, antal inkommande samtal
för året har inte genomförts för avdelningen färdtjänst och
riksfärdtjänst, då det saknats inkommande och korrekt
statistik. För 2020 kommer detta kunna rapporteras då alla
utmaningar gällande bl.a. tekniska lösningar nu är utredda.
Kvalitetsuppföljning trafikavtal Serviceresor

Under året gjordes 116 olika fordonskontroller som
registrerats i systemet. Utöver det har flertalet enklare
kontroller gjorts runt om i länet, bland annat vid
Centrallasarettet, Ljungby lasarett, dagcentraler med flera
runt om i Kronobergs län.
Möten med alla entreprenörer har genomförts löpande
under året. Rutiner och avtalet har diskuterats i stort enligt
en framtagen checklista så att alla får samma
grundinformation. Entreprenörerna har även uppmanats att
ta med egna frågor som de vill diskutera till mötena. Detta
har skapat en god gemensam grund för dialog och
gemensamt uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Länstrafikens bemötande av kunden ska hålla en hög kvalitet
Mätetal

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy Kundcenter

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Beställningscentral

Kvalitetsmätning
uppfyllandegrad av
servicepolicy
Färdtjänsthandläggning

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2019

85 %

73 %

91 %

Utfall
2018

84 %

70 %

89 %

Utfall
2017

76 %

68 %

81 %

Mål 2019

Kommentar

80 %

Mätning utförs en gång per år.
Resultatet från mätningen som
genomfördes i december visar en
fortsatt positiv utveckling som
överträffar målet, vilket visar att
det kontinuerliga arbetet ger
resultat.

70 %

Mätning utförs en gång per år.
Resultatet från mätningen som
genomfördes i augusti visar en
fortsatt positiv utveckling som
överträffar målet, vilket visar att
det kontinuerliga arbetet ger
resultat.

85 %

Mätning utförs en gång per år.
Resultatet från mätningen som
genomfördes i augusti visar en
fortsatt positiv utveckling som
överträffar målet, vilket visar att
det kontinuerliga arbetet ger
resultat.
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Handlingsplaner
Planering och genomförande av utbildning och
kvalitetssäkring i kundbemötande internt

Uppföljning
Länstrafiken har arbetat vidare med sitt nu väl inarbetade
helhetskoncept för utveckling och kvalitetssäkring av
kundbemötande. Grundstenarna i helhetskonceptet är
servicepolicy, kontinuerlig coaching och uppföljning genom
kvalitetsmätning.
Genomgång av servicepolicy är en del av introduktionen
för nya medarbetare och alla medarbetare inom
avdelningarna Beställningscentral, Färdtjänsthandläggning
och Kundcenter har fått kontinuerlig coaching av
länstrafikens interna coacher utifrån upprättad
årsplanering.
Under året har även följande aktiviteter genomförts:
*Uppföljning av länstrafikens interna coacher för att
kvalitetssäkra deras arbete.
*Återkommande teoretisk utbildningsdag för nya
medarbetare, syftet med denna dag är att ge en djupare
insikt i vilka beteenden som bidrar till att uppnå önskvärda
resultat.
*Länstrafiken Kronoberg var i september värd för en
nationell nätverksträff för coacher i kundbemötande. Det
blev en mycket lyckad träff med erfarenhetsutbyte och
workshops kring utmaningar i arbetet med coaching och
hur man kan planera arbetet för att uppnå sina mål.
Länstrafiken Kronobergs konsult i kundkommunikation var
anlitad för att vara moderator och stå för den teoretiska
kompetensen. Kronoberg ligger i framkant nationellt med
sitt arbete med utbildning och kvalitetssäkring av intern
kundkommunikation och har inspirerat flera andra
länstrafikverksamheter att starta upp liknande arbetssätt.
Årets resultat från länstrafikens kvalitetsmätningar i
uppfyllandegrad av respektive avdelnings servicepolicy
visar tydligt att helhetskonceptet med servicepolicy,
kontinuerlig coaching och uppföljning genom
kvalitetsmätning ger önskvärt resultat.

Planering och genomförande av förarutbildningar

Marknad och försäljning
Nytt koncept för förarcertifieringen är framtaget och
implementerat och det nya konceptet ”Förarcertifiering 2.0”
vänder sig till samtliga förare i den linjelagda busstrafiken.
Förarcertifieringen 2.0 är genomförd med merparten av
förarna. Även grundutbildningen ”Fler och nöjdare kunder”
utförts vid behov.
Utbildningar med förarna har gått enligt plan bortsett från
utbildningen kring framtidens biljettsystem, som inte är
genomförd på grund av att projektet är försenat,
utbildningar planeras genomföras under våren 2020.
Uppdragsverksamhet trafik
Ett utbildningstillfälle har hållits och två olika provtillfällen.
Under året har 208 stycken förare certifierats, av dessa är
det både nya och de som om certifierat sig.

Trafiknämnd, Årsrapport
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Medarbetare
Sjukfrånvaron har jämfört med 2018 (6,2 %), minskat med 1,1 procentenhet och vi ligger
under målet för 2019. En stor anledning som påverkar siffrorna är den "årliga" influensan och
hur hårt denna slår mot verksamheterna. Verksamheten har även ett par långtids
sjukskrivningar, vilket påverkar den totala frånvaron. Ingen sjukfrånvaro är arbetsrelaterad av
ovan nämnda.
Högt engagemang från medarbetarna ger i förlängningen en bättre servicenivå gentemot
invånarna, vilket gynnar verksamheten både på kort och på lång sikt. God trivsel skapar en bra
plattform med goda förutsättningar till att utveckla och förbättra verksamheten. Genom
regelbundna enkäter och mellanliggande uppföljning kan områden med förbättringspotential
identifieras och insatser sättas in.
MMI mätningen 2019 gav resultatet 69, vilket är en procentenhet lägre än motsvarande
mätning 2018. Denna minskning är i sig inte alarmerande, utan får anses som en naturlig
rörelse avseende helheten. Lokala variationer finns inom verksamheten och dessa tas upp till
diskussion av respektive chef vid kommande arbetsplatsträffar.
Även regionens medarbetarenkät genomfördes under 2019 och man kan konstatera att dessa är
i stort sett samstämmiga i de delar som är jämförbara.
Personalomsättningen (8,7 %) var betydligt högre än målet (5,2 %). Även om det naturligtvis är
kännbart när duktiga medarbetare väljer att gå vidare, så är det inget som ger anledning till oro.
I synnerhet då inga indikationer om "otrivsel" ges i ovanstående mätningar.
Andelen heltidsarbetande (85 %) överstiger målet (83 %) med ett par procentenheter.
Bedömningen är att verksamheten ligger på en rimlig nivå, då det finns ett antal medarbetare
som inte vill eller kan arbeta heltid på grund av personliga skäl.
Friskvårdsbidraget har nyttjats förhållandevis bra (59 %) jämfört med uppsatt mål (50 %). Man
kan inte säga att 41 % inte idkar friskvård, då många motionerar på sätt som inte ger möjlighet
till bidraget. På motsvarande sätt kan man också säga, att det inte är säkert att alla som erhåller
bidraget tränar på ett hälsosamt sätt.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Länstrafiken ska verka för ökad motivation hos medarbetarna
Mätetal

Sjukfrånvaron

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2019

5,1 %

Utfall
2018

6,2 %

Utfall
2017

5,6 %

Mål 2019

5,2 %

Kommentar
Sjukfrånvaron har minskat
jämfört med samma period
föregående år.
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Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål 2019

Kommentar

70 %

Mätning utförs en gång per år
och är planerad till
oktober/november. Utfallet blev 1
procentenhet lägre än målet,
men får trots detta bedömas som
mycket bra i sin helhet.

8,7 %

5,2 %

Utfallet blev betydligt högre än
målvärdet.

Andel heltidsarbetande

85 %

83 %

Utfallet blev något högre än
målvärdet.

Andel medarbetare som
nyttjar friskvårdsbidraget

59 %

50 %

Utfallet överstiger målsättningen.

Motiverad Medarbetarindex
(MMI)

69 %

Personalomsättning

70 %

70 %

Länstrafiken hade 85 anställda december 2019 (jmf. december 2018, 83 anställda))

Handlingsplaner
Uppföljning av orsak och verkan vid sjukfrånvaro
som kan bero på arbetsmiljön på respektive
avdelning.

Uppföljning
Marknad och försäljning
Sjukfrånvaron har följts upp löpande under året. Vi har haft
en längre sjukskriving på avdelningen på grund av bruten
handled. Personen är återigen i arbetet på 100%. För
övrigt inga avvikelser.
Trafikavdelning
Under året ingen sjukfrånvaro som härrörs till
arbetsplatsen.
Uppdragsverksamhet trafik
Ingen frånvaro under året är arbetsrelaterad. Statistiken
följs per månad och verktyg för att enklare kunna följa
korttidsfrånvaron finns nu. Rutin med tillhörande verktyg i
PA och Adato ligger till grund för denna del av
arbetsmiljöarbetet där serviceresor arbetar med att följa
upp upprepad korttidsfrånvaro och sätta in relevanta
åtgärder utefter behov hos individen som tex kontakt med
företagshälsovård.
Ledningsstab
Sjukfrånvaron har ökat mellan 2018-2019, dock inte
relaterade till arbetsmiljö eller annat som tillhör
arbetsplatsen.
Kundservice
Sjukfrånvaron har under året legat på en låg nivå, och vi
har inte haft några sjukskrivningar som har berott på
arbetsmiljön.

Uppföljning, utvärdering och eventuell åtgärd av
MMI-resultatet på respektive avdelning.

Trafiknämnd, Årsrapport

Marknad och försäljning
MMI undersökningen är numera en naturlig del i vårt
löpande arbetsmiljöarbete. Under året har vi arbetat med
resultatet som kom fram under MMI mätningen i november
2018. Avdelningen är i det stora hela mycket motiverade i
sitt arbete och trivs mycket bra på avdelningen. Fokus i
vårt förbättringsarbete har legat på återhämtning och
återkoppling till varandra. Under november 2019
genomfördes en ny mätning och resultat presenteras för
personalen i januari 2020, då möjlighet till diskussion av
resultatet ges och eventuell åtgärdsplan tas fram.
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Handlingsplaner

Uppföljning
Trafikavdelning
Utvecklingen 2019 klar. Mycket förändringar bland
personalen under året. Generellt god trivsel på
avdelningen. Nu inväntas resultaten som ska arbetas med
under 2020.
Uppdragsverksamhet trafik
Summering av årets mätning visar på ett mycket gott
resultat. Resultaten följer kurvan för föregående år och
visar på små förändringar, de flesta positiva ökningar.
Resultatet kommer gås igenom på kommande
arbetsplatsträff och där tas tillsammans med personalen
fram eventuella fokusområden/förbättringsförslag som
arbetas med under kommande år.
Ledningsstaben
MMI värdet för staben var mycket bra, dock finns det delar
att arbeta vidare med på kommande arbetsplatsträffar
under 2020. Bland annat information och strukturen i
ledarskapet.
Kundservice
Uppföljning av resultatet av MMI-undersökningen görs i
samband med arbetsplatsträff.

Trafiknämnd, Årsrapport
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Verksamhetsutveckling
Kronobergs län har, sett till folkmängd, en mycket hög inpendling. För alla resenärer i
Kronoberg med omnejd är det därför av största vikt att driva utveckling av såväl befintlig som
ny trafik på ett sätt som både underlättar och ökar det kollektiva resandet så att det blir det
naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle.
Länstrafiken Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. En mycket viktig
del i att säkerställa detta är effektiva och kvalitativa processer för uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse.
Verksamhetsutveckling är en ständigt pågående process:
En del av verksamhetsutvecklingen är uppföljning av trafikavtalen för allmän/särskild
kollektivtrafik. Detta görs både genom egen inrapportering av entreprenörerna i våra
rapportsystem och dels genom aktiva kontroller på fältet. Dessa genomförs till största delen av
länstrafikens egna personal, ett undantag är biljettkontroller som utförs av en upphandlad
aktör.
Länstrafikens personal är kunniga inom respektive områden och vidareutbildas efter behov
inom kommande förändringar. Ett exempel är kommande betalsystem, där kundcenter
genomförde en utbildning under hösten. Ett annat är den vidareutbildning och uppföljning
som sker avseende telecoachningen på utvalda verksamheter/avdelningar.
Möten med ledningen för linjeentreprenörerna sker 1-2 gånger per år. Avsikten med mötena är
att informera och upprätthålla en pågående dialog med dessa. Under 2019 har det varit fokus
på installation i fordon för det nya betalsystemet.
Serviceresor har under året varit uppmärksammat i media. Detta med anledning av att några
entreprenörer har visat sig missnöjda med i första hand intjäningsförmågan i grupp 1 avtalen
(fordon som kör heltid och på schema åt serviceresor). Resultatet efter ett möte blev att
länstrafiken genomförde en analys av fordon, kilometer, tillgänglig tid, tom körning etc. för att
få en bild av vad som var orsak och verkan. Resultatet av de förändringar som har gjorts och
kommer att göras, kommer synas fullt ut under våren 2020. Det kan dock konstateras att en
höjning av intjänat per timme har skett i jämförelse mellan september 2019 och januari 2020.
Mätetalen är i stort enligt de uppsatta målen. De som har störst avvikelse är "genomförda
färdbeviskontroller", vilket beror på att uppdragstagaren, inte fullföljt sitt åtagande på ett
korrekt sätt och då till största delen beroende på personalbrist. Resandet når inte helt upp till
det utsatta målet för 2019, men sett över tid är bedömningen att länstrafiken ska uppnå
delmålet i trafikförsörjnings programmet till 2020.

Trafiknämnd, Årsrapport
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Effektiv och kvalitativ uppföljning av avvikelser och
avtalsuppfyllelse
Mätetal

Serviceresor: Andel
avvikelser som besvarats
inom 30 dgr

Utfall
2019

98 %

Utfall
2018

Utfall
2017

100 %

Mål 2019

100 %

Kommentar
Alla avvikelser hanteras enligt
rutin och följs upp veckovis.
Resenären (eller den som
inkommit med en allmän
synpunkt) får ett skriftligt svar.
Under 2019 har vi haft avvikelser
för liggande transporter och hur
bårarna användes vid hämtning
och lämning på CLV. Det var en
utmaning att undersöka orsak
och förstå vilka åtgärder som kan
sättas in. Dessa avvikelser
besvarades "i klump" och då
kunde en del ärenden inte
avslutas förrän efter 30 dagar.
Uppdragsverksamhet trafik

Andel kontrollerade fordon
(allmän och särskild
kollektivtrafik) enligt avtal

96,5 %

100 %

Minst två kontroller varje halvår
har gjort hos alla trafikföretag.
Vid brister har uppföljningar
gjorts med ytterligare kontroller.
Trafikavdelning
Fokus varit på nya skolfordonen
under året vilket gjort att övriga
fordon varit nedprioriterade under
året.

Allmänna kollektivtrafiken:
Antal genomförda
färdbeviskontroller per år

Mål ej uppfyllt på grund av att
nytt upphandlat
bevakningsföretag ej genomfört
kontroller enligt avtal.
21 618

Handlingsplaner

30 000

Enligt bevakningsföretaget har
man genomfört 21618 kontroller
och inga tilläggsavgifter har
utfärdats.

Uppföljning

Genomförande av uppföljning av avvikelser enligt
rutin.

Uppföljningen fungerar enligt plan och anledningen till att
den ligger kvar som en åtgärd är för att det är en så viktig
del av serviceresors verksamhet och fortsatta
kvalitetsutveckling.

Planering och genomförande av färdbeviskontroller.

I början av året upphandlades ett nytt bevakningsföretag
som utfört färdbeviskontrollerna i buss- och tågtrafiken
inom länet. Utbildning med företagets personal har
genomförts.
Genomförandet av färdbeviskontroller har dock ej
genomförts av företaget enligt plan. Avvikelserna beror
främst på att de inte kunnat bemanna upp enligt det avtal
man ingått. Antalet genomförda kontroller når inte målet för
hur många kontroller som ska genomföras under året.
Diskussioner har löpande förts med bevakningsföretaget
för att säkra att avtalet ska fullföljas enligt plan.

Trafiknämnd, Årsrapport
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Länstrafiken arbetar för en kollektivtrafik som underlättar
resandet
Mätetal

Marknadsandel

Antal resor (miljoner resor)

Resandeutveckling i
procent

Handlingsplaner

Utfall
2019

14 %

10,6

2,3 %

Utfall
2018

15 %

10,4

2,4 %

Utfall
2017

14 %

10,1

3,8 %

Mål 2019

12,5 %

Kommentar
Målvärdet uppnått med mycket
god marginal. En generell positiv
resandeutveckling i den
linjelagda trafiken har även
påverkat marknadsandelen
positivt. Fler resenärer upplever
att deras möjlighet att resa
kollektivt blivit bättre samt att fler
kan använda kollektivtrafiken för
de flesta resor de gör.

10,4

Delmålet i trafikförsörjnings
programmet var 10,5 miljoner
resor 2020 och detta mål
uppnåddes redan 2019

3%

Resandeökningen var 5% för
Växjö stadstrafik men
genomsnittliga resandeökningen
blev 2,3% vilket är lägre än målet
3%. Delmålet i trafikförsörjnings
programmet var 10,5 miljoner
resor 2020 och detta mål
uppnåddes redan 2019.

Uppföljning

Samverkan med trafikutövare.

Under året har vi träffat företrädare för trafikutövarna på en
VD-träff den 9 april samt även haft två möten med
förarrådet, den 5 mars och 18 september.

Trafikutveckling.

Årets planering gick bra. Relativt mycket neddragningar i
busstrafiken: kvälls och helgtrafik i Växjö stadstrafik och
lågt utnyttjade avgångar runt om i regiontrafiken. Två
dubbelturer på krösatåg syd är neddragna från december
2019.
I den mer långsiktiga planeringen påbörjades arbetet med
upphandlingen i flera arbetsgrupper, allt enligt plan.

Länstrafiken främjar ökad användning av förnyelsebara drivmedel
2 januari 2019 startade ett nytt trafikavtal för den särskilda kollektivtrafiken (skoltrafik och
serviceresor) där andel förnyelsebara drivmedel är högre än i tidigare avtal. Rapportering och
uppföljning görs halvårsvis och utfallen för perioden januari-juni den nya avtalsperioden visar
att det nya avtalet har fått önskvärd effekt. Andelen förnyelsebara drivmedel för länstrafikens
samtliga fordon har ökat med sju procentenheter jämfört med helårssiffran för 2018 och ligger
hela elva procentenheter över målvärdet för helår 2019.
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Mätetal
Andel förnyelsebara
drivmedel inom
länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och
minibuss)
Andel förnyelsebara
drivmedel inom den
allmänna kollektivtrafiken

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
skoltrafikens fordon

Andel förnyelsebara
drivmedel inom
Serviceresors fordon.

Utfall
2019

98 %

99,5 %

97 %

90 %

Utfall
2018

91 %

Utfall
2017

87 %

99,8 %

70 %

46 %

Handlingsplaner
Uppföljning av användande av avtalat drivmedel i
samtliga upphandlade fordon.

Mål 2019

Kommentar

87 %

Utfall avser perioden januari-juni.
Utfall för perioden juli-december
rapporteras i februari och kan
redovisas först i delårsrapport
mars 2020.

99,8 %

Utfall avser perioden januari-juni.
Utfall för perioden juli-december
rapporteras i februari och kan
redovisas först i delårsrapport
mars 2020.

98,1 %

Utfall avser perioden januari-juni.
Utfall för perioden juli-december
rapporteras i februari och kan
redovisas först i delårsrapport
mars 2020.

92,4 %

Utfall avser perioden januari-juni.
Utfall för perioden juli-december
rapporteras i februari och kan
redovisas först i delårsrapport
mars 2020.

Uppföljning
Efter att siffror för perioden januari-juni hade rapporteras in
kunde det konstateras att en hel del data var
felrapporterad. Arbete med felsökning av den
inrapporterade siffrorna genomfördes under hösten.
Siffrorna korrigerades och fick då följande påverkan på
utfallet:
Länstrafikens samtliga fordon Tidigare rapporterat 96 %
Utfall efter korrigering 98 %
Skoltrafikens fordon Tidigare rapporterat 98 % Utfall efter
korrigering 97 %
Serviceresors fordon Tidigare rapporterat 67,4 % Utfall
efter korrigering 90 %
Utbildning för entreprenörer i hur man rapporterar korrekt
kommer att hållas i januari 2020 innan nästa
rapporteringstillfälle. Då siffror för perioden juli-december
rapporteras under februari kommer utfall för helår 2019 att
kunna rapporteras först i delårsrapport mars 2020.

Trafiknämnd, Årsrapport

18(24)

REGION KRONOBERG

Ekonomi
Det totala resultatet för 2019 var i stort sett i enlighet med budget (-0,1 mnkr). Enskilda
kostnadsställen hade dock avvikelser.
Den största positiva budgetavvikelsen hade krösatåg med 4,3 mnkr. 2019 var det första året
med ett gemensamt krösatågsystem och med en ny trafikoperatör sedan december 2018. Den
positiva avvikelsen beror huvudsakligen (3,6 mnkr) på genomförd slutreglering avseende det
tidigare trafikeringsavtalet som upphörde i december 2018.
Eftersom införandet av framtidens biljettsystem blev försenat måste de planerade
marknadsföringsåtgärderna flyttas till 2020 och därmed blev det en budgetavvikelse med 2,3
mnkr.
Störst negativ budgetavvikelse hade regiontrafik buss med -5,0 mnkr. Intäkterna i
regiontrafiken översteg budget med 4,6 mnkr medan kostnaderna översteg budget med 9,6
mnkr. Kostnadsökningen beror i första hand på Indexutvecklingen i trafikeringsavtalen.
Växjö stadstrafik hade en negativ budgetavvikelse med – 1,5 mnkr. Både kostnader och
intäkter blev högre än budget. Självfinansieringsgraden blev något lägre än budget. Trafiken
utökades med ett fordon i augusti 2019. Ett nytt resanderekord uppnåddes 2019 med totalt
4 221 000 resor.

En hållbar ekonomi i balans
Den genomsnittliga självfinansieringsgraden för den allmänna kollektivtrafiken får inte
understiga 50 %
Både årets resultat och självfinansieringsgraden för linjetrafiken följer budget väldigt väl.
Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål 2019

Kommentar
Den totala
självfinansieringsgraden 2019 på
53,3 % hade endast marginell
skillnad jämfört med budget 2019
(53,2 %) eller med bokslut 2018
(53,4 %).

Självfinansieringsgrad,
Länstrafikens linjetrafik
totalt.

53,3 %

53,4 %

53,9 %

53,2 %

Självfinansieringsgrad
Öresundståg

92 %

99,6 %

101,8 %

92 %

Självfinansieringsgraden 2019
var i enlighet med budget.

Självfinansieringsgrad
Regiontrafik buss

44,1 %

44,1 %

42,8 %

43,9 %

Självfinansieringsgraden 2019
var något över budget. Både
kostnaderna och intäkterna var
högre än budgeterat.

Självfinansieringsgrad
Växjö stadstrafik

39 %

38,8 %

39,9 %

39,2 %

Självfinansieringsgraden 2019
blev något lägre än budget. Både
intäkter och kostnader var högre
än budget. Trafiken utökades
under 2019.

Självfinansieringsgrad
Älmhults stadstrafik

55,6 %

57 %

57,8 %

55,6 %

Självfinansieringsgraden 2019
var i enlighet med budget.
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Mätetal

Utfall
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

Mål 2019

Självfinansieringsgrad
Krösatåg

37,3 %

31,6 %

34,2 %

35,6 %

Självfinansieringsgrad
Pågatåg

32,5 %

33,2 %

22,2 %

32 %

Uppföljning
linjetrafikintäkter
- jämförelse budget

Uppföljning av
linjetrafikintäkter
- jämförelse utfall 2018

296 181

296 181

288 356

288 356

278 022

278 022

Kommentar
Självfinansieringsgraden 2019
översteg budget vilket
huvudsakligen beror på
genomförd slutreglering
avseende det tidigare
trafikeringsavtalet som upphörde
i december 2018.
Självfinansieringsgraden 2019
följde budget väldigt väl.

292 400

Linjetrafikintäkterna 2019
översteg budget med ca 3,8
miljoner kronor vilket
huvudsakligen berodde på högre
intäkter i regiontrafiken.

288 356

Linjetrafikintäkterna översteg
utfallet 2018 med ca 7,8 miljoner
kronor. Störst ökning hade
regiontrafiken med 3,8 miljoner
kronor och Växjö stadstrafik med
2,3 miljoner kronor.

Självfinansieringsgraden 2019 blev endast marginellt förändrad jämfört med bokslut 2018 och
budget 2019.
Självfinansieringsgraden för januari - december 2019 blev 53,3 %.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2018 var 53,4 %.
Årets budget var 53,2 %.
Handlingsplaner

Uppföljning

Intäktssäkring trafikintäkter.

De totala linjetrafikintäkterna ökade med 7,8 miljoner
kronor jämfört med 2018 vilket var 3,8 miljoner kronor
högre än budgeterat. Den totala självfinansieringsgraden
2019 var marginellt bättre än budget.

Kostnadsuppföljning trafikkostnader.

De totala linjetrafikkostnaderna 2019 översteg budget med
5,9 miljoner kronor. Huvudsakligen beror detta på
Indexutvecklingen i avtalen. I Växjö stadstrafik utökades
trafiken med ett fordon i augusti 2019.

Antal sjukresor som utförs i den allmänna kollektivtrafiken ska
öka
Arbetsgruppens arbete fortgår och nästa möte är inplanerat till början av februari. Bland annat
ses regelverket för sjukresor över i syfte att påverka kostnaderna.
Mätetal

Antal utförda sjukresor inom
den allmänna
kollektivtrafiken

Trafiknämnd, Årsrapport

Utfall
2019

63 564

Utfall
2018

65 325

Utfall
2017

72 477

Mål 2019

74 000

Kommentar
Antalet sjukresor har minskat i
allmänhet för 2019 och även
sjukresorna i kollektivtrafiken. I
jämförelse med föregående år är
det en minskning med 2,7 %,
vilket motsvarar 1.761 st. Det är i
Växjö stadstrafik som vi ser
minskningen, medan i
regiontrafiken ser vi en svag
ökning i jämförelse med 2018.
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Handlingsplaner

Uppföljning

Öka antalet sjukresor i den allmänna
kollektivtrafiken.

Arbetet har löpt på enligt plan med rutiner och regelverk,
dock är inte målet att öka antalet sjukresor i den allmänna
kollektivtrafiken uppnått. Arbetet behöver fortsätta även
under 2020 och eventuellt nya åtgärder sättas in.
En projektgrupp är startad av hälso- och sjukvården där
serviceresor är med som representant. Uppdraget är att se
över eventuella åtgärder för att påverka
kostnadsökningarna och där en del är att styra sjukresorna
mot allmän kollektivtrafik i större utsträckning.

Resultatuppföljning
Självfinansieringsgrad per trafikslag
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-dec 2019

Öresundståg

Kostnader t
kr jan-dec
2019

Jämförelse
% Bokslut
2018

% jan-dec
2019

Jämförelse
% Budget
2019

% Prognos
2020

119 204

129 622

92,0%

99,6%

92,0%

85,3%

1 463

2 629

55,6%

57,0%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

101 183

229 662

44,1%

44,1%

43,9%

43,7%

Växjö stadstrafik

49 131

125 957

39,0%

38,8%

39,2%

39,6%

806

2 481

32,5%

33,2%

32,0%

33,3%

Krösatåg

24 394

65 334

37,3%

31,6%

35,6%

35,7%

SUMMA

296 181

555 685

53,3%

53,4%

53,2%

52,0%

Älmhults
stadstrafik

Pågatåg

Resultatuppföljning per kostnadsställe
Resultaträkning
(tkr)

Månad: Januari – december 2019

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

12 mån

2019

2020

Budget ack

Differens

Länstrafikens
Kansli

-33 670

-33 650

-20

-33 670

-33 650

0

Teknik och
omkostnader

-24 930

-23 257

-1 673

-24 930

-23 257

0

Marknadsföring

-5 085

-7 400

2 315

-5 085

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-1 416

-1 000

-416

-1 416

-1 000

0

Regiontrafik

-128 479

-123 500

-4 979

-128 479

-123 500

0

-76 826

-75 300

-1 526

-76 826

-75 300

0

-1 166

-1 200

34

-1 166

-1 200

0

Krösatåg

-40 940

-45 200

4 260

-40 940

-45 200

0

Öresundståg

-10 418

-10 500

82

-10 418

-10 500

0

Växjö stadstrafik
Älmhults
stadstrafik
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Pågatåg

-1 675

-1 700

25

-1 675

-1 700

0

0

0

0

0

0

0

-3 678

-5 500

1 822

-3 678

-5 500

0

-679

-679

0

-679

-679

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-111

-111

0

-111

-111

0

Abonnerad
skolskjuts

0

0

0

0

0

0

-329 073

-328 997

-76

-329 073

-328 997

0

Vidarefakturering
tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans
Beslutade besparingar inför 2020 genomfördes till tidtabellskiftet i december 2019, genom
indragningar av trafik i krösa syd och regiontrafik.

Övrig information
Prognos 2020
Självfinansieringsgraden i linjetrafiken beräknas 2020 bli 52,0 %.
Större verksamhetsförändringar som påverkar ekonomin från 2020 och framåt:














Hovrättsförhandling i februari 2020 i tvisten med Bergkvarabuss AB
Introduktion av nytt biljettsystem samt utfasning av nuvarande biljettsystem, första
halvåret 2020
Ny tågdepå i Kärråkra (Hässleholm) för Öresundstågen juni 2020
Ny operatör (SJ AB) för Öresundstågtrafiken december 2020
Diskussioner pågår med Jernhusen AB och Svenska Reseterminaler AB om nytt
stationstjänstavtal samt ny lokal för kundcenter i nytt resecentrum våren 2021
Upphandling pågår avseende operatör för krösatågen december 2021
Nuvarande avtal med SJ AB om kust-till-kustbanan upphör i december 2021,
diskussioner om nytt avtal har påbörjats
Leverans av nya fordon för krösatågstrafiken 2022 – 2023
Ny tågdepå för krösatågen i Nässjö 2023
Ny bussdepå för Växjö stadstrafik, våren 2023
Trafikupphandling av all linjelagd busstrafik i länet, avtal från juni 2023
ERTMS (nytt säkerhetssystem) införs för Öresundstågtrafiken 2024
Utredning Markarydsbanan pågår om utökning, förlängning av sträckan 2022
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Uppdrag
Progn
os
helår

Perspektiv

Uppdrag

Uppföljning

Invånare

Upphandling - Linjetrafik
2023 (19RGK387)

Arbetet med upphandlingen är igång och ligger
i fas med tidplanen. Följande har genomförts
under 2019:
*Övergripande tidplan och projektorganisation
är upprättade.
*Förhandsannons i enlighet med EU:skollektivtrafikförordning publicerades 2019-0612.
*Arbetsgrupp med representanter från Växjö
kommun, Vöfab och Veab startades upp innan
sommaren.
*Internt uppstartsmöte för samtliga
projektdeltagare genomfördes i september och
arbetet i delprojekten är i full gång.
*Gemensamt och individuella samråd inför
upphandling med trafikföretag genomfördes i
oktober.
*Hållbarhetssäkring och riskanalys för
upphandlingen har genomförts.
*Depåutredning resulterade i inriktningsbeslut
om byggnation av ny depå för
stadsbusstrafiken.

Verksamhetsutveckling

Genomföra förhandlingar
med grannlänen i syfte att
helt avskaffa
länsgränsens påverkan på
biljettpriset

Införandet av Sydtaxa 2.0 med bland annat
förändrade gränsrabatter är försenat och
kommer att införas 2020.

I samarbete med
grannlänen stärka
kollektivtrafiken över
länsgränsen i syfte att
underlätta arbetspendling

Ständigt pågående arbete.

Projektleda Trafik- och
infrastrukturprojektet i
projektorganisationen för
nytt akutsjukhus i Växjö
samt ingå i projektets
ledningsgrupp.

Projektet har under hösten 2019 löpt på enligt
plan. Två workshops med externa aktörer
- Växjö kommun, Alvesta kommun, Trafikverket
m fl. - har ägt rum. Det blev två lyckade dagar
med mycket kreativitet, tankar och förslag på
vilka prioriteringar som behöver göras inom
trafik- och infrastrukturområdet kopplat till det
nya sjukhuset.
Ett PM har sammanställts med nulägesfakta
kring CLV gällande resvanor, flöden och trafik.
Materialet blir viktigt inför dimensionering och
planering av trafiksystemet vid det nya
sjukhuset i Räppe. Materialet har också
lämnats till Växjö kommun som underlag för
trafikmodelleringar.
En detaljerad plan för hur arbetet ska läggas
upp under första halvåret 2020 har tagits fram.
Den innefattar bl.a. analyser av hur det nya
sjukhuset ska kollektivtrafikförsörjas med tåg
och buss. Vidare har detaljplaneprocessen för
tomten startats upp av Växjö kommun. Trafikoch infrastrukturfrågorna blir viktiga
förutsättningar i detaljplanearbetet.
En regionintern arbetsgrupp som ska arbeta
med trafik- och infrastrukturfrågorna har bildats
och kommer att ha sitt första möte i januari
2020.
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK440
Handläggare: Maja Andersson,
Datum: 2020-02-18

Trafiknämnden

Tryckta tidtabeller och tidtabellsanslag på hållplatser
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar följande:
1. Länstrafiken erbjuder resenärer som önskar tryckta tidtabeller att få dem
hemskickade.
2. Tryckta tidtabeller och hållplatsanslag för stadstrafiken i Växjö tas bort från och
med tidtabellskiftet i augusti 2020.
3. Tryckta tidtabeller och hållplatsanslag för regiontrafiken, tågtrafiken samt
Älmhults stadstrafik tas bort från och med tidtabellskiftet i december 2020.
4. De besparingar som uppstår i och med avskaffandet av tryckta tidtabeller och
hållplatsanslag används för att vidareutveckla digitala informationskanaler.
Sammanfattning
Länstrafikens resenärer får idag information om tidtabeller för våra bussar och tåg
via flertalet olika kanaler. Vi kan se en tydlig digital trend i hur våra resenärer söker
sina resor då antal sökningar i vår reseapp och besök på hemsidan ökar hela tiden.
Vi ser även att behovet av tryckta tidtabeller har minskat de senaste åren, detta kan
vi se eftersom vi årligen minskar tryckantalet och ändå har vi slängt en stor mängd
gamla tidtabeller vid de senaste tidtabellsskiftena. De senaste åren har vi gjort
digitala satsningar på hållplatser i Växjö stad då vi tagit fram digitala
avgångsskärmar, så kallade realtidsskärmar, som ett komplement till tidtabellerna.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse Tryckta tidtabeller och tidtabellsanslag på
hållplatser
Bilaga Tidtabeller – hur gör andra län
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1. Ärende
Länstrafikens resenärer får idag information om tidtabeller för våra bussar och tåg via
flertalet olika kanaler. Vi kan se en tydlig digital trend i hur våra resenärer söker sina resor
då antal sökningar i vår reseapp och besök på hemsidan ökar hela tiden. Vi ser även att
behovet av tryckta tidtabeller har minskat de senaste åren, detta kan vi se eftersom vi
årligen minskar tryckantalet och ändå har vi slängt en stor mängd gamla tidtabeller vid de
senaste tidtabellsskiftena. De senaste åren har vi gjort digitala satsningar på hållplatser i
Växjö stad då vi tagit fram digitala avgångsskärmar, så kallade realtidsskärmar, som ett
komplement till tidtabellerna.
Nu har vi kommit till den tidpunkt där vi anser att det är dags att ta bort våra tryckta
tidtabeller för stads-, region- och tågtrafik samt ta bort tidtabellsanslag på våra stationer
och hållplatser.
Vårt starkaste argument är att vi skulle minska vår klimatpåverkan och minska
kostnaderna men också att vi ser att behovet inte finns i samma utsträckning som tidigare
då resenärerna använder våra väl utbyggda digitala lösningar i större utsträckning redan.
För de resenärer som är inte vill använda våra digitala kanaler kommer vi fortsätta tryckt
material via vårt kundcenter.

1.2 Svenskarna och internet
Under 2019 hade 98 % av alla svenskar tillgång till internet i hushållet och 95 % av alla
svenskar använder internet. Det är de äldre kategorierna som är lite lägre i användandet. I
ålderskategorin 66-74 år är det 84 % som använder internet och i ålderskategorin + 75 är
det 69 % som använder internet.
Dagligen använder 67 % av svenskarna dator, 87 % använder smartphone och 30 %
använder surfplatta för internetanvändning.
(Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/sammanfattning/)

Varje år gör Internetstiftelsen en rapport som heter Svenskarna och internet, i den
rapporten beskrivs hur svenskarna använder internet, trender samt förändringar i
beteenden. Rapporten grundar sig på cirka 3 000 intervjuer med svenskar i åldern 11 år
och uppåt. Fördelningen på personer i undersökningen kan likställas med Sveriges
befolkning. Siffrorna som presenteras är för hela Sverige, i rapporten skriver de att
generellt är siffrorna lite lägre på glesbygden.
Enligt rapporten så använder 72 % av de tillfrågade internet för att söka och köpa resor
med kollektivtrafik. De äldre ålderskategorierna använder internet till detta i lägre
utsträckning (66-74 år 63 %, +75 år 31 %). Siffran är även något lägre bland svenskar med
en funktionsvariation (48 %).

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-samhallstjanster/
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2. Dagens informationskanaler
Vi delar in våra informationskanaler gällande tidtabeller i två grupper; interna och externa.

2.1 Externa informationskanaler till resenärer
De externa kanalerna riktar sig till våra resenärer. Ett av våra mål är att det ska vara så
enkelt som möjligt att resa med oss. En del i upplevelsen av att det är enkelt att resa
kollektivt är tillgängligheten till tidtabell. Därför har vi flera informationskanaler där våra
resenärer kan söka och planera sin resa, samt ta del av annan viktig information som är
relevant för deras resa.

2.1.1 Länstrafiken Kronobergs hemsida
Länstrafikens hemsida www.lanstrafikenkron.se har ungefär 120 000 besök i månaden.
Den största delen av besöken är på vår reseplanerare och 70 % av besöken görs via en
smartphone eller en surfplatta. På hemsidan kan resenären dels söka efter sin resa med
önskad avgångs/ankomsttid, söka avgångstider från en viss hållplats och även se tidtabell
för en vald linje. I reseplaneraren kan resenären även få prisuppgifter på vald resa.
Vi har en löpande kostnad för reseplaneraren på ca 94 000 kr/år (34 000 kr till Forsler och
Stjerna och 60 000 kr för karttjänsten).

På hemsidan finns även en tjänst som heter Print4webb. Där kan kunden själv välja vilken
av våra tidtabeller hen vill titta på. Tidtabellerna visas i PDF-format och det är enkelt att
spara ner filen på datorn eller skriva ut tidtabellen om man så önskar. Kostnaden för
Print4webb uppgår till ca 40 000 kr/år.

När kunden söker efter tidtabell på reseplaneraren så kommer tidtabellen upp som en ny sida med tjänsten Print4Webb.
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2.1.2 Reseappen Länstrafiken Kronoberg
Vår reseapp innehåller flera olika funktioner; realtidsinformation som visar när nästa buss
går, tidtabeller samt en betaltjänst. Appen laddas ner via Appstore eller Play Butik. Vi har
ungefär tre miljoner sökningar i appen per månad och ungefär 40 000 aktiva användare.
Från 2016 till 2019 har sökningarna ökat i appen med ungefär 177 %.
Under våren 2020 kommer vi byta reseapp till en ny leverantör. Den nya appen kommer
ha samma funktioner som idag men bli en bättre version av den befintliga. Resenären
kommer bland annat kunna ha sin periodbiljett i appen samt kunna prenumerera på
trafikstörningar på vald linje.
Kostnaden för dagens reseapp är ca 50 000 kr i månaden.

2.1.3 Personlig service via Kundcenter
Våra resenärer som vill ha personlig service och information om våra tidtabeller är
välkomna att besöka eller kontakta vårt Kundcenter. Dagligen hjälper Kundcenter ca 400
kunder via mail, telefon och besök.
Kundcenters öppettider är:
Måndag-fredag: kl. 6-19
Lördag: kl. 8-14
Söndag: kl. 12-18

2.1.4 Försäljningsställen
Vi har idag minst ett försäljningsställe i varje kommun. Här får resenärerna också hjälp
samt information om tider, turer och priser.

Alvesta: Pressbyrån
Tingsryd: Börjes Tingsryd
Växjö: Alla pressbyråer,
ICA Maxi

Lenhovda: COOP Konsum
Markaryd: COOP Konsum
Lessebo: COOP Konsum

Ljungby: Willys
Älmhult: Sydresor
Åseda: COOP Konsum

2.1.5 Sociala medier
Sociala medier, och speciellt Facebook, har blivit en smidig kanal för våra resenärer att
ställa frågor angående priser och resor och det har blivit en förlängning av vårt
Kundcenter. Det är trafikledningen svarar på alla privatmeddelanden via Facebook mellan
9-16 på vardagar. På Instagram och Twitter svarar marknadskommunikatörerna på
arbetstid på inkomna frågor. Vi har idag ca 3 400 gillare på Facebook och 1 300 följare på
Instagram.
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Exempel på konversation med kund via DM på Facebook.

2.1.6 Kundo
Kundo är vårt kundforum. Det är en extern hemsida som är kopplad till vår hemsida. Här
kan våra kunder ställa frågor gällande resor, Mina sidor, priser, tidtabeller och så vidare. Vi
har ungefär 3 200 sidvisningar i månaden på Kundo. Frågorna på Kundo besvaras av
personal på Kundcenter.
Kostnaden för Kundo är ca 14 000 kr i månaden.

Exempel på fråga inkommen via Kundo.

2.1.7 Tidtabellsanslag på hållplatser
Vi har idag tidtabellsanslag för stadstrafik, regionbusstrafik och tågtrafik uppsatta på våra
hållplatser. Alla hållplatser är klassificerade utifrån vår hållplatshandbok som togs fram
2015. Klassificeringen bestämmer vad som ska finnas på hållplatsen såsom väderskydd,
cykelställ och liknande. Klasserna är A till D och hållplatser på stationer och terminaler har
högsta klassificering; A eller B. C-klassificerade hållplatser är hållplatser med mer än 4 000
resenärer per år och D-klassificeringen innefattar resterande hållplatser. En hållplats
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består av minst två hållplatslägen. Vår största hållplats är Växjö resecentrum som har 22
hållplatslägen.
Enligt avtal så är det trafikbolagen som byter ut tidtabellsanslagen vid tidtabellsskiften och
länstrafikens personal byter ut vid övriga tidtabellsändringar. Tågtidtabellsanslagen byts ut
av länstrafikens personal.
Tidtabellsanslagen tas fram av länstrafikens trafikplanerare i trafikplanerarsystemet
Rebus.
2.1.7.1 Tidtabellsanslag stadstrafik
Idag har vi 166 hållplatser med totalt 380 hållplatslägen i Växjö stadstrafik. På 46 av våra
hållplatslägen har vi även realtidsskärmar, läs mer om dem på avsnitt 2.1.8.
Alla tidtabeller är i A3-format och trycks på ett så kallat allväderspapper som är ett
plastpapper. Material och tryck av ett tidtabellsanslag kostar 10,46 kr/styck och görs på
Region Kronobergs interntryckeri.

Exempel på tidtabellsanslag för stadstrafik

2.1.7.2 Tidtabellsanslag regiontrafik
Idag har vi cirka 985 hållplatser med totalt 1742 hållplatslägen för regionbusstrafiken. Vi
sätter upp tidtabellanslag på ungefär 1000 av dem idag.
Tidtabellen trycks på ett så kallat allväderspapper som är ett plastpapper. Material och
tryck av ett tidtabellsanslag kostar 10,46 kr/styck och trycks på Region Kronobergs
interntryckeri.

Exempel på tidtabellsanslag för regiontrafik
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2.1.7.3 Tidtabellsanslag tågtrafik
Idag har vi elva tågstationer i Kronoberg och av dessa har vi tidtabellsanslag på nio av
dem. Anslagen är i storlek 70x100 cm och finns på alla tågstationer i länet förutom Växjö
och Alvesta. Anledningen till att tidtabellerna inte finns i Växjö och Alvesta är att det är så
många avgångar att tidtabellen blir svår att utläsa.
Tidigare har vi fått underlaget som en pdf från Samtrafiken men de levererar inte längre
den typen av material då det inte efterfrågas längre. Till tidtabellsskiftet i december 2019
tog vi internt fram tidtabellsanslag för respektive station.
På alla våra tågstationer har trafikverket realtidsskärmar. Skärmarna finns på, eller i
anslutning till spåret.

Exempel på tidtabellsanslag för tågtafik (fotomontage)

2.1.8 Realtidsskärmar på hållplatser och stationer
I Växjö stad har vi idag 46 stycken realtidsskärmar. Utöver detta har vi sju på Ljungby
terminal, en på Alstermo terminal, en på Tingsryd terminal och en på Alvesta
resecentrum.
Realtidsskärmarna kostar ca 32 000 kronor styck och har en driftkostnad på ca 2 000 kr
per år. Skärmarna i Växjö stad har till 50 % finansierats av stadsmiljöavtal (via Växjö
kommuns ansökan).

Exempel på realtidsskärm i Växjö stad
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Vi har även digitala skärmar med avgångstider på Växjö resecentrum, Växjö lasarett och
på Grand Samarkand. På alla våra tågstationer har trafikverket realtidsskärmar.
Skärmarna finns på, eller i anslutning till, spåret.

2.1.9 Tryckta tidtabeller
Vi har idag tre olika varianter av tryckta tidtabeller för buss- och tågtrafiken i länet och
dessa varianter har lite olika förutsättningar.
De resenärer som gärna vill ha en tryckt tidtabell är pensionärer och resenärer med
utländsk bakgrund enligt personal på Kundcenter.
2.1.9.1 Tryckta tidtabeller Växjö stadstrafik
Till resenären i Växjö stadstrafik erbjuder vi en tidtabell i fickformat som vi kallar för
”minitidtabell”. Varje linje har en egen minitidtabell, vi har även en minitidtabell med
enbart linjekarta och avgångsplatser på hållplats Stortorget/Växjö resecentrum. Vi
erbjuder totalt nio minitidtabeller för Växjö stadstrafik. Tabellerna finns på alla
stadsbussar, på Kundcenter, försäljningsställen i Växjö samt utvalda mötesplatser såsom
bibliotek och Linnéuniversitetet.
Från 2016 till 2019 har vi minskat tryckta minitidtabeller med cirka 48 % (från totalt
190 600 ex till 89 600 ex).
Typ av tryckt
tidtabell
”Minitidtabell
Växjö
stadstrafik”

Omfång

Upplaga

Kostnad

Produceras två
gånger/år vid
tidtabellsskiftena.
En tabell för varje
linje plus en med
enbart linjekartan.
A4, viks ner till
7,5x10,5 cm

Ordinarie tidtabeller:
Cirka 55 300 ex.
Sommartidtabeller:
Cirka 34 500 ex

Tryck:
Cirka 40 800
kr/år.
Plus
eventuella
omtryck.

Totalt:
= 89 600 ex (i snitt
9 600 per linje)

Hur stor % av upplagan
slängs?

47 % av sommartidtabellen
19 slängdes
36% av ordinarie tidtabell
aug 18-juni 19 slängdes.

Här redovisas endast ordinarie tryck, eventuella omtryck räknas inte med. De senaste åren har vi
haft flera omtryck på stadstrafik och tågtrafiktabellerna på grund av förändringar av trafiken.

Exempel på minitidtabeller för Växjö stadstrafik
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2.1.9.2 Tryckta tidtabeller Regiontrafik
Till resenärer i vår regiontrafik erbjuder vi tidtabeller på lösblad i A4-storlek. Dessa
tidtabeller finns på regionbussar, på Kundcenter samt på försäljningsställen i länet. Vi
erbjuder 48 olika tryckta regionbusstidtabeller.
Tidtabellerna laddas ned från Print4Webb och trycks på Region Kronobergs interntryckeri
och skickas ut till berörda bussbolag och försäljningsställen. De senaste åren har vi
kontinuerligt minskat tidtabellerna då vi ser att behovet minskar.
Typ av tryckt
tidtabell

Lösblad linjetidtabeller i
regiontrafiken

Omfång

Upplaga

Kostnad

Hur stor % av upplagan slängs?

Produceras
löpande för
varje linje
under året,
A4 format.

Ca 30 000 ex
per år (i snitt 3
blad per
tidtabell) plus
ca 6 000 ex i
flertryck.

Tryck: Ca
100.000 kr/år.
Plus eventuella
flertryck.

Det finns ingen statistik på hur många
regiontidtabeller som slängs då vi skriver
ut dem själva efter åtgång. Det gjordes ca
6 130 flertryck under tidtabellsperioden
dec 18 - dec 19. Utslaget på alla linjer blir
det 127 ex av varje.

Exempel på Regionbusstidtabell

2.1.9.3 Tryckta tidtabeller Tågtrafik
Till resenärer som reser i vår tågtrafik erbjuder vi en tidtabell i fickformat som vi kallar för
”minitidtabell”. Varje tåglinje har en egen minitidtabell, därför erbjuder vi sex olika.
Tidtabellerna finns på Kundcenter, på försäljningsställen samt mötesplatser såsom
bibliotek, skolor, turistbyråer på platser i länet där vi har tågtrafik. Linje 95 som går mellan
Kalmar-Köpenhamn är den tidtabell som är populärast och tas, enligt personal på
Kundcenter, av sällanresenärer i samband med att de fyller på sitt resekort på Kundcenter.
Tidigare har vi fått tidtabellsunderlaget som en pdf från Samtrafiken men de levererar inte
längre den typen av material då det inte efterfrågas längre. Därför har vi nu till
tidtabellsskiftet i december 2019 använt det material Samtrafiken tillhandahåller.
Typ av tryckt tidtabell

”Minitidtabell tågtrafik” Viks ner
till 7,5x10,5 cm. Ovikt varierar
storleken beroende på hur många
avgångar det är på linjen.

Omfång

En tidtabell för
varje tåglinje.

Upplaga
Ca 21
000 ex

Kostnad

Tryck: Ca 18
000 kr/år

Hur stor % av upplagan slängs?
Uppskattningsvis slängs cirka 10 %
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Här redovisas endast ordinarie tryck, här räknas inte eventuella omtryck med. De senaste åren har vi
haft flera omtryck av tågtidtabellerna på grund av förändringar av trafiken samt justeringar från
Samtrafiken.

Exempel på minitidtabeller för tågtrafik.

2.2 Interna informationskanaler till förare
För att på bästa sätt kunna nå ut till förare, ombordpersonal och försäljningsställen med
tidtabellsinformation arbetar vi aktivt med olika interna informationskanaler.

2.2.1 Nyhetsbrev
Ungefär var sjätte vecka skickar länstrafiken ut ett nyhetsbrev till Entreprenörer och
försäljningsställen. Nyhetsbrevet innefattar trafikinformation, kampanjsammanfattningar,
information om verksamheten och mycket annat som är relevant för förare och säljare.
Nyhetsbrevet skickas ut som mail, i tryckt format och finns även att läsa på Extranätet.

2.2.2 Extranätet
Extranätet är ett intranät på lanstrafikenkron.se och är till för förare, ombordpersonal och
försäljningsställen. Här samlar vi trafikmeddelanden, riktade nyheter, nyhetsbrev,
inläsningsmaterial till förarcertifiering med mera.

2.2.3 Länstrafikens trafikmeddelanden
Ibland sker det ändringar under en tidtabellsperiod och för att smidigt och snabbt få ut
den informationen har vi mailkorrespondens med trafikföretagen samt försäljningsställen.
Trafikavdelningen mailar ut trafikmeddelanden vid eventuella trafikändringar och
marknadsavdelningen mailar ut ”Länstrafiken informerar” som exempelvis kan handla om
tekniska fel i reseappen eller nya regler kring rökning på offentlig plats. Mailen sätts sedan
upp på anslagstavlor i fikarum och publika utrymmen hos företagen.

2.2.4 Tjänstetidtabell
Tjänstetidtabellerna tas fram av marknadsavdelningen som ett arbetsverktyg till förarna
som de kan ha som referensexemplar, det är ett bra hjälpmedel så att de snabbt kan söka
upp en tur eller avgång om en resenär frågar. Tjänstetidtabellen finns i två varianter.
2.2.4.1 Tjänstetidtabell Växjö stad
I tjänstetidtabell Växjö stad har vi samlat all stadstrafik plus linjekarta i en folder i A5storlek. Vi trycker en ny tjänstetidtabell Växjö vid varje tidtabellsskifte för stadstrafiken,
alltså i juni och augusti. Vi kan också trycka upp nya när det sker förändringar i
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stadstrafiken, gällande linjedragning eller avgångstider, under året. Tidtabellen levereras
till Bergkvara buss och där får förarna ta en tidtabell om de vill.
Typ av tryckt
tidtabell
Förartidtabell
Stadstrafik

Omfång

Upplaga

Kostnad

Så används den

Produceras 2 gånger per
år. Vikt A5-format.

Cirka 900
ex/år

Tryck: cirka
22 000 kr/år
Plus
eventuella
omtryck.

Handbok för förarna på
Bergkvarabuss som kör vår
stadstrafik. Kundcenter,
trafikledningen och
trafikplanerarna använder den
som arbetsverktyg.

Exempel på Tjänstetidtabell Växjö stadstrafik

2.2.4.2 Tjänstetidtabell Regionbusstrafik ”Pärmen”
Tjänstetidtabell Region kallas även för ”Pärmen” och är en A4-stor pärm där vi samlar alla
tidtabeller för regionbusstrafiken samt särskild kollektivtrafik (kompletteringstrafik samt
Närtrafik). Vid tidtabellsskiftet varje år trycks en ny inlaga samt omslag upp och skickas ut.
Görs det förändringar under året så mailar trafikplanerarna ut till berörda bussbolag och
så får bussbolaget själva skriva ut nya tidtabeller och byta ut i pärmen. Det finns minst en
pärm hos varje bussbolag och fungerar som ett referensexemplar, den finns oftast i
fikarummet.
Typ av tryckt
tidtabell
Förartidtabell
Regiontrafik

Omfång

Upplaga

Kostnad

Så används den

Produceras 1
gång per år inför
tidtabellsskiftet i
december.
A4format

Ca 130 ex/år
á 153 sidor

Tryck: Cirka
22 000/år

Ex skickas ut till bussföretagen, större
bussföretag får fler ex. Finns även på
Kundcenter, hos trafikledningen samt
hos trafikplanerarna och används som
arbetsverktyg.

13 (20)

Exempel på Tjänstetidtabell region ”pärmen”

4. Hur gör andra länsbolag?
Under 2019 gjorde vi två digitala enkätundersökningar bland länsbolagen samt de
stadsbussbolag som ägs av kommuner i Sverige för att se hur de arbetar med tryckta
tidtabeller samt tidtabellsanslag på hållplatser. Det finns totalt 21 länstrafikbolag och två
kommunalt ägda busstrafikbolag i Sverige.

4.1 Tryckta tidtabeller till resenären
På enkätundersökningen gällande tryckta tidtabeller så svarade 20 bolag på enkäten.
Vissa av länen som inte erbjuder tryckta tidtabeller använder sig av en så kallad on
Demand-tjänst. Det betyder att de köper in en tjänst från ett externt bolag, oftast ett
tryckeri, som har hand om tryck och utskick. Kunden kan beställa och prenumerera på sin
personliga tidtabell via länsbolagets hemsida (fast via en extern sida) och få den
hemskickad till sig. Varje gång de valda tidtabellerna uppdateras får kunden hem ett nytt
exemplar i brevlådan.
4.1.1 Länsbolag som har kvar tryckta tidtabeller
Av de som svarat på undersökningen är det endast sju länsbolag som har någon typ av
tryckt tidtabell för kund. Ofta så handlar det om någon typ av minitidtabell eller tidtabell
för de populäraste linjerna.
4.1.2 Länsbolag som inte har tryckta tidtabeller
Merparten av länsbolagen har inte tryckta tidtabeller och av de som svarat på
undersökningen är det 13 länsbolag som inte har tryckta tidtabeller. Sju av dessa erbjuder
kunden att få sin tidtabell utskriven på Kundcenter. Fyra av länen har så kallade on
Demand-tjänster och två av länen erbjuder ingenting utan hänvisar till bibliotek och
liknande om kunden vill skriva ut men inte har någon skrivare hemma.
Nedan listas våra grannlän och de tre största länstrafikenbolagen, komplett lista med alla
länsbolag bifogas som bilaga.
Länsbolag
Jönköpings länstrafik
Hallands länstrafik
Blekinge länstrafik
Kalmar länstrafik

Har tidtabell eller ej
Har minitidtabeller på vissa
utvalda linjer
Har inga tryckta tidtabeller
Ja, men endast till
Skärgårdstrafik.
Har minitidtabeller på vissa
utvalda linjer

Lösning (förutom digitala lösningar)
Skriver ut på förfrågan via Kundcenter
Finns att hämta på Kundcenter
Erbjuder on Demand via hemsidan.
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Skånetrafiken

Har inga tryckta tidtabeller

Västtrafik

Har tryckta tidtabeller för buss,
tåg och spårvagn. Man kan även
beställa via on Demand.
Har inga tryckta tidtabeller för
tunnelbana eller pendeltåg och
har även beslutat att från
tidtabellsskiftet sommar 2020 ta
bort alla tryckta tidtabeller för
buss- och båttrafik.

SL

Skriver ut på förfrågan på Kundcenter,
med argumentet att de är ett hållbart
länsbolag som vill minska papperssvinn.

Resenärer kommer kunna få tidtabeller
utskrivna via Kundcenter.

4.2 Anslag på hållplatser
På undersökningen gällande tidtabellsanslag på hållplatser så svarade 14 länsbolag på
enkäten. Det finns totalt 21 länstrafikbolag och två kommunalt ägda busstrafikbolag i
Sverige.
4.2.1 Länsbolag som inte har tidtabellsanslag på hållplatser alls
Länstrafiken Norrbotten är det enda länsbolag som inte har några tidtabellsanslag på
hållplatser alls utan istället hänvisar de till sina digitala kanaler. Anslagen togs bort 2016,
de har fått några få klagomål och alla dessa har varit från pensionärer.
4.2.2 Länsbolag som har tidtabellsanslag på hållplatser
 Av alla som svarat har 13 länsbolag tidtabellsanslag på hållplatser av något slag.
 Enligt enkäten så är det endast sex län som har tidtabellsanslag på samtliga
hållplatser. Många av länen menar att det är kostsamt och tar mycket tid att
uppdatera. SL ser över sina tidtabellsanslag just nu och tittar på andra lösningar.
 Av alla som svarat har sex län endast tidtabellsanslag på utvalda hållplatser
såsom tätort och viktiga knutpunkter. Västmanland och Skåne har bestämt att
inte ha tidtabellsanslag på hållplatser med mindre än 10 påstigande per dag.
 Västerbotten har endast tidtabellsanslag i stadstrafiken i Umeå. Detta med
anledningen ”Spara på miljö, arbetstiden för den som tidigare satt ut anslag. Det
är stor risk att vissa hållplatser glöms bort, och således har inaktuell information.
Alltid bäst att bara ha en källa som är rätt = digitalt via app”.
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5. Förslag till förändring av tryckta tidtabeller
och tidtabellsanslag på hållplatser
Idag är våra digitala informationskanaler så pass välanvända och bra utbyggda att de
används redan mer än vårt tryckta material. Tryckt material kan snabbt bli inaktuellt vid
eventuella trafikförändringar. Det leder till förvirring för resenären som har en felaktig
produkt samt dyrt för oss eftersom vi behöver göra omtryck. Därför ger vi nu förslag på
hur vi skulle kunna minska vårt klimatavtryck och spara pengar genom att ta bort tryckta
tidtabeller och tidtabellsanslag på hållplatser och tågstationer.
Vi kommer även i fortsättningen att erbjuda våra resenärer flera olika kanaler för att
kunna söka sin resa. De största och viktigaste kanalerna är hemsidan och vår reseapp. För
resenärer som vill ha tryckt information så kommer vi hänvisa till Kundcenter som både
kan lämna ut över disk men även posta hem om resenären inte kan ta sig till vårt
Kundcenter i Växjö. Resenärer kan även ladda ner tidtabeller själv via vår hemsida och
antingen spara tidtabellen på datorn eller i smartphone eller skriva ut tidtabellen själv.

5.1 Indragning av tryckta tidtabeller
Länstrafiken Kronobergs förslag är följande: Alla tryckta tidtabeller för stads-, region- och
tågtrafik tas bort från bussar, försäljningsställen och alla andra publika ytor. Vi kommer
istället erbjuda tryckta tidtabeller ”över disk” på Kundcenter som skrivs ut på plats via
Print4Webb efter kundförfrågan.
Det är även möjligt för resenären att själv skriva ut sin tidtabell via vår hemsida och
Print4Webb.
Vi föreslår även att ta bort den tryckta tjänstetidtabellen för Växjö stadstrafik då den inte
används av förarna.
5.1.1 Hur vi ska hjälpa resenärer som inte använder/har en smartphone eller tillgång till
internet.
Vi tror att merparten av våra resenärer inte kommer reagera över att vi tar bort de tryckta
tidtabellerna. Vi ser att de resenärer som tar tryckta tidtabeller idag tar av vana, de tar
ofta av alla linjer, inte bara av den linje de åker med, och de tar flera ex av varje linje ”för
det är bra att ha en i varje väska”.
Vi vill understryka att enligt Svenskarna och internet har 98 % av alla svenskar idag tillgång
till internet i hemmet och 95 % använder internet och 72 % av alla svenskar använder
redan internet för att söka resor med kollektivtrafiken. Det betyder att vi har en stor
möjlighet att omvända icke-användare till användare.
Självklart har vi resenärer som inte har eller vill använda internet för att söka resor,
flertalet av dem tror vi är äldre personer. Vi kommer hänvisa dessa resenärer till vårt
Kundcenter där personalen kan skriva ut tidtabeller från Print4Webb och ge över disk eller
posta hem till kunden om så önskas. Vi ser även att personalen på Kundcenter kan hjälpa
resenärer att komma igång att söka sina resor i Reseappen när de kommer in och frågar
om tryckt tidtabell.
Vi tror inte på att köpa in en on Demand-tjänst. De är kostsamma och något som vi inte
anser behövs då behovet och intresset för tryckta tidtabeller är lågt.
Hos Örebro länstrafik har det varit svårare att fasa ut on Demand-tjänsten än de ”vanliga”
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tryckta tidtabellerna och de fick mer negativ kritik när de fasade ut on Demand-tjänsten
än när de tog bort tryckta tidtabeller. Idag erbjuder Örebro län tryckta tidtabeller via sitt
Kundcenter.
5.1.2 Minska vår miljöpåverkan
Våra tryckta tidtabeller gör en ganska stor inverkan på miljön då vi slänger väldigt många
tidtabeller. Bara under 2018-2019 har vi gjort flertal omtryck av minitidtabellerna för
Växjö stadstrafik på grund av förändringar i tidtabeller, nya körvägar och hållplatser.
Genom att ta bort våra tryckta tidtabeller skulle vi minska vår miljöpåverkan, exempelvis
skulle vi minska vårt koldioxidutsläpp med ca 800 kilo per år bara genom att ta bort
pappret. Detta kan jämföras med samma mängd koldioxidutsläpp som det tar för att
tillverka 45 par jeans. Då har vi inte räknat med tryckprocessen och transport.
Vi tror att merparten av våra resenärer tycker att det är bra att vi tar bort de tryckta
tidtabellerna ut miljösynpunkt så länge vi har en lösning för dem som vill ha och behöver
en tryckt tidtabell.
5.1.3 Minska på våra omkostnader
Att ta bort våra tryckta tidtabeller skulle vi spara ungefär 180 000 kronor årligen. Då är
omtryck och feltryck inte inräknat.
Skulle vi ta bort vår tjänstetidtabell Växjö stad skulle vi spara ungefär 22 000 kronor
årligen, då är omtryck inte inräknat.
5.1.4 Rätt information till kund
Tryckt material tar längre tid att producera och sker det ändringar i tidtabellen strax innan
ett tidtabellsskifte behöver vi göra ett omtryck. Ibland har inte den felaktiga tidtabellen
hunnit ut till kund innan vi har gjort nya, vilket resulterat i korrekt information ut till kund
men ändå skapat onödigt papperssvinn.
Görs en ändring mitt i en tidtabellsperiod står vi med problemet att vi har resenärer som
har inaktuella tidtabeller hemma, vilket kan bidra till förvirring och frustration hos
resenären. I våra digitala kanaler kan vi enkelt och kostnadseffektivt göra förändringarna
och uppdatera kanalerna i realtid, vilket resulterar i att vi alltid kan presentera korrekt
information till kund.
5.1.5 Omfördela arbetstiden
Att ta bort de tryckta tidtabellerna skulle bidra till minskad arbetsbelastning på flera
funktioner inom länstrafiken. De största delarna ligger på marknadsavdelningen och
trafikavdelningen. Tiden som sparas skulle istället kunna användas för att ta fram bättre
digitalt material och utveckla de digitala kanalerna samt lägga mer tid på att utveckla
trafiken.
När vi gör förändringar i minitidtabellen behöver vi även trycka om tjänstetidtabellen för
Växjö stadstrafik vilket också är tidskrävande.
5.1.6 Tjänstetidtabellen Växjö stad används inte
Efter samtal med Bergkvara buss står det klart att tjänstetidtabellen Växjö stadstrafik inte
används av den största delen av förarna. Om en förare får frågor om resor av resenärer så
använder hen vår app eller vår hemsida för att enklast ta redan på svaret.
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Då vi vet att väldigt få stadsbussförare har med sig tjänstetidtabellen för Växjö stadstrafik
ut i bussen så anser vi att den skulle kunna plockas bort. Information om ändringar och
dylikt vid tidtabellsskiftena presenteras idag i nyhetsbrevet för förare och entreprenörer
och på Extranätet samt trafikmeddelanden.
Efter rundfrågning hos våra resterande trafikbolag så har vi fått till oss att ”Pärmen”
fortfarande används som ett uppslagsverk på depåer och hos bussföretag och är ett
uppskattat arbetsverktyg, den bör därför vara kvar.

5.2 Indragning av tidtabellsanslag på hållplatser och stationer
Länstrafiken Kronobergs förslag är följande: att vi tar bort tidtabellsanslagen på alla
hållplatser och tågstationer i länet. Vi kommer istället ha information om hur resenärer
kan söka sin resa på vår hemsida eller i vår reseapp. För de som önskar personlig service
får man det hos Kundcenter eller hos något av våra försäljningsställen.
5.2.1.1 Hur vi ska hjälpa resenärer som inte använder/har en smartphone eller tillgång
till internet.
Vi vill återigen understryka att enligt rapporten Svenskarna och internet har 98 % av alla
svenskar idag tillgång till internet i hemmet och 95 % använder internet och 72 % av alla
svenskar använder redan internet för att söka resor med kollektivtrafiken. Det betyder att
vi har en stor möjlighet att omvända icke-användare till användare.
Istället för att ha tidtabeller på hållplatserna så kommer vi istället ha information om var
resenären kan söka sin resa och hitta information.
Självklart har vi resenärer som inte kan eller vill använda internet för att söka resor,
flertalet av dem tror vi är äldre personer. Vi kommer hänvisa dessa resenärer till vårt
Kundcenter där personalen kan skriva ut tidtabeller från Print4Webb och ge över disk eller
posta hem till kunden om så önskas. Vi ser även att personalen på Kundcenter kan hjälpa
resenärer att komma igång att söka sina resor i Reseappen när de kommer in och frågar
om tryckt tidtabell.
5.2.1.2 Beteende på hållplatsen
När vi studerat hur våra resenärer beter sig när de ska söka en resa långt fram i tiden så är
det väldigt få som går till en hållplats för att se när en buss eller ett tåg avgår. De som går
till en hållplats eller station gör det för att de ska åka inom en snar framtid, då har de
antingen tagit reda på avgångstiden innan de gått till hållplatsen, söker resan i vår
reseapp, på hemsidan eller söker information i den digitala skärmen som finns på
hållplatsen.
5.2.1.3 Minska miljöpåverkan
Genom att ta bort våra tidtabellsanslag skulle vi minska vår miljöpåverkan, bland annat
skulle vi minska vårt koldioxidutsläpp med cirka 13 kilo per år bara genom att ta bort
pappret. Då har vi inte räknat in utsläpp för tryck, transport och så vidare.
5.2.1.4 Minska på våra omkostnader
Genom att ta bort tidtabellsanslag på busshållplatser samt på tågstationer skulle vi spara
ungefär 20 000 kronor per år.
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5.2.1.5 Rätt information till kund
Då vi har väldigt många hållplatser och det är trafikoperatören som ska byta ut tidtabellen
så har vi svårt att kontrollera att det är korrekta tidtabeller på våra stads- och
regionhållplatser även fast vi gör stickprov till vår internkontrollplan. Risken blir därmed
att det kan hänga felaktiga tidtabeller på hållplatser i länet. Då anser vi att det är bättre att
ta bort tidtabellerna och istället hänvisa till våra väl utbyggda digitala kanaler.
5.2.1.6 Omfördela arbetstiden
Att ta bort tidtabellsanslagen skulle bidra till minskad arbetsbelastning på flera delar av
länstrafiken. De största delarna ligger på trafikavdelningen som lägger stor tid på att få
tidtabellsanslagen rätt, de sorteras sedan för hand av trafikplanerarna. Tiden som sparas
skulle istället kunna användas för att utveckla trafiken.

6. Konsekvenser av indragna tidtabeller och
tidtabellsanslag på hållplatser
Nedan beskriver vi de konsekvenser som vi ser kan bli om vi tar bort tryckta tidtabeller
samt tidtabellsanslag på hållplatser.
6.1 Pensionärer och personer utan smartphones
En konsekvens vi kan se är att pensionärer och personer som inte använder smartphones
kan ha svårt att ta reda på när deras buss eller tåg går. Det problemet kan vi minimera
genom att erbjuda tidtabeller via vårt Kundcenter samt informera på våra hållplatser hur
resenären kan söka sin resa i våra digitala kanaler.
6.2 Resenären upplever att det inte är enkelt att söka resa
Ytterligare en konsekvens vi kan se är att resenärer upplever att det blir krångligare att
hitta information och att resandet minskar. Detta tror vi inte är troligt då resenärerna idag
redan använder våra digitala tjänster i stor utsträckning. Vi tror istället att resenärerna
kommer uppleva detta som något positivt ur ett miljöperspektiv.
6.3 Ökad sårbarhet med endast digitala kanaler
En konsekvens vi kan se är att vi möjligen blir mer sårbara då vi till stor del kommer förlita
oss på våra digitala kanaler. Tidigare har vi kunnat hänvisa till tryckt material vid de få
tillfällen våra digitala alternativ slutat fungera. Vi behöver därför tydliggöra och se över
våra rutiner för hur vi agerar om de digitala kanalerna skulle fela.
6.4 Irriterade resenärer
Möjligen kan vi se att förare, kundcenter och försäljningsställen kan få mycket frågor och
arga kommenterar av resenärer, men detta ser vi inte som troligt då det är en väldigt liten
del som använder våra tryckta tidtabeller. Här är det dock viktigt att vi förbereder alla som
har kundkontakt så att de är trygga med vad de ska svara.
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7. Rekommendation
Utifrån tjänsteskrivelsen rekommenderar Länstrafiken Kronoberg följande förändringar
kring tryckta tidtabeller och tidtabellsanslag:

7.1 Rekommendation borttagning av tryckta tidtabeller





Att länstrafiken erbjuder resenärerna som önskar tryckta tidtabeller på Kundcenter
och via länstrafikens hemsida samt att skicka hem tidtabeller till de som önskar.
Att tryckta tidtabeller för stadstrafiken i Växjö tas bort från och med tidtabellsskiftet i
augusti 2020.
Att trycka tidtabeller för regiontrafik, tågtrafik och Älmhult stadstrafik tas bort från
och med tidtabellsskiftet i december 2020.
Att de besparingar som uppstår på grund av avskaffandet av tryckta tidtabeller ska
användas för att vidareutveckla digitala informationskanaler.

7.2 Rekommendation borttagning av tidtabellsanslag på
hållplatser och stationer




Att tidtabellsanslagen på hållplatserna i Växjö stad tas bort från och med
tidtabellsskiftet i augusti 2020.
Att tidtabellsanslag på hållplatserna i regionen och i Älmhult tas bort från och med
tidtabellsskiftet i december 2020.
Att de besparingar som uppstår på grund av avskaffandet av tidtabellsanslag ska
användas för att vidareutveckla digitala informationskanaler.
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Länsbolag

Har tryckta tidtabeller eller ej

Om nej, vad har ni för andra lösningar

Skånetrafiken
Östgötatrafiken
Dalatrafiken
Hallanstrafiken
Länstrafiken Norrbotten

Nej, sen dec 2017
Nej
Nej
Nej

Kundcenter skriver ut på önskemål via hemsida.

Länstrafiken Västerbotten
SL

X-trafik Gävleborg
Sörmlandstrafiken

Om ja, vart finns dem

On-Demand
Kundcenter skriver ut på önskemål via hemsida.

De resenärer som kontaktar dem för att de vill ha
Endast A6 för linje: Norrlandskusten och
tryckta tidtabeller hänvisas till hemsidan/appen eller
Komfortbussar (sjukresor) ca 12.000 per år. till en bemannad busstation där de kan få hjälp med
För övrig regiontrafik togs bort 2016.
att skriva ut pdf av tidtabell från hemsidan.
Nej , togs bort 2019
On-Demand
Nej har inga tryckta tidtabeller för
Resenärer kommer kunna få tidtabeller utskrivna via
Kundcenter.
tunnelbana eller pendeltåg och har även
beslutat kring att från tidtabellsskiftet
sommar 2020 att ta bort alla tryckta
tidtabeller för buss- och båttrafik.
Nej

Kundcenter skickar ut när folk ringer.

Nej

Erbjuder utskrifter för de som efterfrågar. Detta sker i
deras fysiska butik på stationen i Eskilstuna. De skriver
då ut den efterfrågade tidtabellen på en vanlig skrivare
utifrån webbaserade PDF-filer.

Nej
Nej

Personlig tidtabell (on-demand) togs bort 2018.
Hänvisar nu till kundcenter om man vill ha utskrivna.
On-Demand

Nej
Nej

Man kan även få upp till 3 st tidtabeller utskrivna hos
deras kundcenter. Skrivs ut på på vanliga skrivare.
On-Demand

Region Örebro

Uppsala län (UL)
Västmanland (VL)

Värmlandstrafiken
Luleå lokaltrafik

Säljer tabellerna på deras infokontor samt hos återförsäljare som
får 2 kr i provision.
Finns på Kundcenter och i webbshop (gratis). Finns hos vissa
återförsäljare.
Finns att hämta på kundcenter och vissa återförsäljare. Gratis.

Ja
Västrafik
ja
Karlstadsbuss
Region gotland
Blekingetrafiken

Kalmar länstrafik
Jönköpings läntrafik

Ja, samligstidtabell
ja, en tidtabell för varje linje.
Ja, men endast till Skärgårdstrafik. A5format.
Samlad tidtabell togs bort 2014. Minisar på Har även on-Demand.
de mest populära linjerna.
Har minitidtabeller på vissa utvalda linjer

En tabell för varje linje. Finns i bussarna, på Visby
busstation, på turistbyrån, Pressbyrån samt hos
Region Gotland, därutöver skickar vi ut exemplar till
de som efterfrågar via kundtjänst.

Har ingen reseplanerare på hemsidan. Mestadels är det turister på
sommaren som åker buss.

Finns på busstationen, på bussarna och försäljningsställen.
Målgrupp turister. Finns därför att hämta hos turistbyråerna. Finns
även på Kundcenter.
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SAMMANFATTNING
Ljungby har under de senaste åren haft olika typer av kollektivtrafik inom staden. I dagsläget erbjuds
närtrafik inom Ljungby men det har tidigare funnits andra lösningar. Då Ljungby växer och förändras är
det läge att undersöka Ljungbys framtida möjligheter för utveckling och ökning av
kollektivtrafikresandet. Den här utredningen har därför tagit ett grepp om Ljungbys framtida
kollektivtrafikmöjligheter för tre olika scenarion, de är:
•

Ett stadsbussalternativ med ny stadsbusstrafik i Ljungby

•

Ett alternativ där regionbusstrafiken utför ett extra arbete i Ljungby

•

Ett alternativ där dagens närtrafik bli kvar

Målet med utredningen har varit att skapa ett underlag för Region Kronobergs fortsatta arbete med
kollektivtrafikförsörjningen för Ljungby. Målet har också varit att föreslå effektiva
kollektivtrafiklösningar som leder till ökat resande, beskriva samhällsnyttan samt även presentera
kostnader för olika framdrivningsalternativ för en framtida stadsbusstrafik. Denna utmaning har lösts
med hjälp av att:
•

Två stadsbussalternativ har tagits fram där fokus legat i att skapa effektiva, snabba och
konkurrenskraftiga linjer som trafikerar Ljungbys viktigaste målpunkter

•

Stadsbussalternativen taktats (synkroniserade tidtabeller) och fått ett knutpunktsupplägg
vilket gör att hela linjenätet kan nås med maximalt ett byte

•

Fyra olika framdrivningsalternativ för stadstrafiken har analyserats och kostnadsberäknats

•

Ett regionbussalternativ där dagens regionbusslinjer förlängs för att öka yttäckningen inom
Ljungby

•

Närtrafiken och dess framtida möjligheter beskrivs

•

Samhällsnyttan för respektive alternativ har beräknats

De nya stadsbussalternativen leder till ett ökat resande inom Ljungby tätort. Kollektivtrafikandelen
under rusning bedöms bli 17 %, vilket är betydligt högre än dagens marknadsandel inom Ljungby. Med
grova antaganden om totala antalet resor per person och dag (alla resor en person gör) kan
stadsbusstrafiken få ett årligt resande på 450–750 000 resenärer per år. Kostnaden för
stadsbusstrafiken hamnar beroende på alternativ och framdrivningssätt på mellan 6,7–12,7 miljoner
kronor per år. Stadsbussalternativen bedöms som attraktiva och konkurrenskraftiga mot bilen.
Regionbussalternativet innebär en något mindre resandeökning jämfört med stadsbussalternativen,
men till en lägre kostnad än vad införandet av stadstrafik skulle innebära. Utbudet blir likvärdigt med
det utbud som finns på de linjer som förlängs, vilket ger resenären en ökad möjlighet att framförallt
resa till centrala Ljungby.
Alternativet med fortsatt närtrafik är svårbedömt då en för tydlig marknadsföring kan leda till att
resandebehovet blir för stort och att konventionell busstrafik krävs. Det som närtrafiken kan
vidareutveckla framöver är digitalisering av tjänsten och en tydligare informationskanal mot invånarna
i Ljungby.
Vidare bör Ljungby kommun tillsammans med region Kronoberg arbeta med att genomföra en
resvaneundersökning för att få bästa kännedom kring hur invånarna i Ljungby reser idag. Med denna
kännedom skulle en högre träffsäkerhet i bedömning av framtida resande med ett stadsbussnät vara
möjlig.
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1.

INLEDNING

1.1

BAKGRUND
Ljungby har genom åren haft lite olika kollektivtrafiklösningar inom Ljungby stad. I dagsläget körs
anropsstyrd trafik inom Närtrafik Ljungby. Men Ljungby har växt och förändrats under de senaste åren.
Region Kronoberg vill därför tillsammans med Ramboll utreda om dagens trafiklösning är tillräckligt
bra för en stad på Ljungbys storleksnivå. Är det fortsatt anropsstyrd trafik som ska erbjudas, eller finns
det ett behov av att införa stadstrafik i Ljungby? Kan regionbussarna gör ett stadsbussliknande arbete
inom Ljungby stad?
Ljungby stad är en mindre stad i västra Kronoberg med cirka 16 000 invånare. Totalt inom kommunen
finns det idag totalt 28 000 invånare. Största tätorterna i kommunen är Ljungby, Lagan, Ryssby och
Lidhult. Ljungby kommun har ett mål att växa till 35 000 invånare år 2035.

1.2

SYFTE OCH MÅL
Uppdragets syfte är att skapa ett underlag för regionens arbete med Kronobergs trafikförsörjning. Mer
specifikt ska olika alternativ på trafiklösning studeras och analyseras för Ljungby stad. Underlaget
kommer att ligga till grund för kommande upphandlingar och målet är att den nya trafiklösningen tas i
drift år 2023.

1.3

AVGRÄNSNING
I utredningen studeras endast området som omfattar täorterna Ljungby, Lagan och Kånna.
Regionbusslinjerna analyseras därför endast fram till avgränsningsområdet. Detta illustreras i figuren
nedan.
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Figur 1. Studerat avgränsningsområde för utredningen. Avgränsningsområdet innefattar
Ljungby, Lagan och Kånna.
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1.4

NATIONELLA MÅL
Riksdagen har satt upp ett nationellt mål 2009 som gäller för hela trafiksektorn. ”Att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv” i hela landet är så som målet är formulerat. Detta mål är sedan uppdelat i ett funktionsmål
och ett hänsynsmål.
Funktionsmålet lyder: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnor
och mäns transportbehov”.
Hänsynsmålet lyder enligt följande: ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till
ökad hälsa”.

1.5

REGIONALA MÅL
Region Kronoberg har målbilden att det ska finnas en ”Hållbar kollektivtrafik för alla”. Detta
övergripande mål delas in i fyra olika målområden:
•

Attraktivitet och användarbarhet

•

Miljö och hälsa

•

Tillgänglighet för regional tillväxt

•

Ekonomi

Inom målområdet attraktivitet och användarbarhet är det stora målet att få fler och nöjdare resenärer.
Dessutom ska kollektivtrafiken vara tillgänglig och enkel att använda samt vara robust och pålitlig.
Region Kronoberg har i trafikförsörjningsprogrammet tagit fram följande punktmål inom målområdet
attraktivitet och användarbarhet.
Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3% per år och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor 2025
Antalet personkilometrar med kollektivtrafik ska öka i minst samma takt som antalet resor
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025 (delmål
12,5% 2020)
Antal resor per invånare med kollektivtrafiken ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70% år 2020 och minst 75% år 2025 (66% år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med länstrafiken Kronoberg ska öka (51% år 2014
Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande
per år ska åtgärdas så att de uppfyller kraven på tillgänglighet enligt hållplatshandboken
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg
(73% 2014)
Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
Inom målområdet miljö och hälsa är målet att kollektivtrafiken ska bli mer resurseffektiv och bidra till
en minskad miljöpåverkan samt att kollektivtrafiken ska bidra till ökad hälsa. Inom målområdet miljö
och hälsa har följande punktmål tagits fram för regionen:
Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
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Utsläppen av partiklar och kväveoxider ska minska
Energieffektiviteten ska öka

Inom målområdet tillgänglighet för hållbar regional tillväxt är de stora målen att kollektivtrafiken ska
bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region. Det innebär att regionen arbetar för att
kollektivtrafiken ska bidra till en måluppfyllelse i RUS. Dessutom ska det nationella målet om regional
och internationell tillgänglighet säkerställas.

Figur 2. Transportströmmar till, från och inom Kronobergs län.

Inom målområdet ekonomi är det stora målet att kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad
ekonomisk resurseffektivitet. Det är av yttersta vikt att regionen arbetar för att uppfylla det
transportpolitiska målet om ett samhällsekonomiskt effektivt transportsystem. Detta går hand i hand
med arbetet att få fler att resa med kollektivtrafiken, vilket kan bidra till att självfinansieringsgraden
närmar sig de 50 % som regionen har som mål.

1.6

KOMMUNALA MÅL
I den kommunala översiktsplanen finns en begränsad mängd mål för kollektivtrafiken i Ljungby.
Kommunen poängterar i översiktsplanen att kollektivtrafiken i Ljungby är av relativt liten omfattning
och att bilvägnätet är väl utbyggt vilket gör det tuffare för kollektivtrafiken att locka resenärer. I
översiktsplanen pekas dock arbetspendlingen ut som en viktig del av kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken
ska därför förbättras för de större inpendlingsorter som finns till Ljungby, men givetvis också från
Ljungby till större noder som Värnamo, Alvesta, Växjö, Älmhult och Halmstad. Ett annat mål i
översiktsplanen är att kollektivtrafiken bättre ska anpassas för resenärernas behov.
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2.

METOD OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

METOD
Den här utredningen är uppdelad i tre olika moment:
1. Nulägesanalys – en genomgång av nuläget görs för att skapa en bild av vad som behöver
utvecklas/förbättras i ett framtida linjenät
2. Framdrivningsalternativ – olika typer av fordonsdrivmedel studeras och beskrivs ur ett
tekniskt perspektiv
3. Åtgärdsförslag – med förslag på lösning av kollektivtrafiken i Ljungby enligt olika
trafikeringsalternativ

2.1.1

RESTIDSKVOT
Restidskvoten är ett mått på förhållandet i restid mellan en resa med bil och motsvarande resa med
kollektivtrafik. Det går också att beskriva restidskvoten som ett mått på kollektivtrafikens attraktivitet
då en lägre restidskvot ökar kollektivtrafikens attraktivitet. En lägre restidskvot innebär också en större
andel kollektivtrafikresenärer i den aktuella reserelationen. Restidskvoten beräknas:
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘⁄
𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑚𝑒𝑑 𝑏𝑖𝑙

Restidskvoten kan beräknas med olika detaljeringsgrad, beroende på om delar av resan, även kallat
reseelement, får en vikt som speglar den förlängda restid som resenären upplever. Det kan tex vara att
bytestid viktas dubbelt. Denna metod kräver en större apparat och i den här utredningen läggs istället
ett fokus på att ta fram faktiska restider och därför även faktiska restidskvoter.
Restidskvoterna plockas fram med hjälp av restider för bil och restider för kollektivtrafik. Restid för bil
hämtas med hjälp av Google Maps medan restider med kollektivtrafik hämtas med hjälp av
Länstrafikens reseplanerare. Samma start och slutpunkt används i beräkningarna både för bil och
kollektivtrafik. Restiderna är hämtade för samma tidsperiod på dygnet så att de är jämförbara.
Metoden används för att kunna jämföra kollektivtrafiknätets attraktivitet med det kommande
åtgärdsförslaget.
Vid beräkningar har hållplatser valts ut för respektive bostadsområde som då fungerar som
utgångspunkt i reserelationen till den aktuella målpunkten. Exempelvis så är hållplats Rönngatan vald
som representativ hållplats för Hångers och fungerar därför som resans startpunkt. I vissa
reserelationer krävs ett byte, då har denna bytestid lagts in enligt gällande tidtabeller. I vissa fall har
det även varit bättre att gå sista biten än att byta till annan buss. Då har denna avvägning gjorts och en
extra gångtid har lagts till istället för ett onödigt långt byte mellan busslinjer.
För att en kollektivtrafikresa över huvud taget ska vara ett alternativ krävs det att restidskvoten är
under 2. I följande tabell anges nivåerna för restidskvot som legat till grund för beräkningarna:
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Tabell 1. Restidskvotens effekt på resandet för olika nivåer.

Restidskvot

Attraktivitet

>3
2–3
1,5–2
1,0–1,5
>1,0

Svårt att attrahera
Kollektivtrafiken börjar övervägas
Kollektivtrafiken ett bra alternativ
Kollektivtrafiken attraktiv
Kollektivtrafiken mer attraktiv än bilen

Med hjälp av restidskvoten kan en teoretisk kollektivtrafikandel beräknas. Det finns framtagna
samband mellan restidskvoten och andelen kollektivtrafikresenärer som bygger på empiriska data. I
Stockholm togs ett samband fram år 2001 mellan restidskvoten i Stockholm och kollektivtrafikandelen
i specifika relationer. Detta samband bygger dock på förhållandena i Stockholm, vilket blir något
missvisande när man tittar på en stad på Ljungbys storlek. Det finns unika förutsättningar i Ljungby och
ett helt annat kollektivtrafikutbud. Sambandet för kollektivtrafikandel för Stockholm är: y=0,9116X 1,2639. X är restidskvot och y anger andelen kollektivtrafikresor.
Ramboll har tillsammans med två examensarbetare från Lunds Universitet plockat fram ett samband
som baseras på empiriska data från medelstora svenska städer. Studien har visat att förhållandet
mellan kollektivtrafikandel och restidskvot förändras något när stadens volym minskar. Detta samband
ger en bättre och mer verklighetsförankrat förhållande mellan en teoretisk kollektivtrafikandel och
restidskvoten. Sambandet mellan kollektivtrafikandel och restidskvot presenteras i Figur 3 nedan.

Figur 3. Sambandet mellan restidskvot och kollektivtrafikandel (Olausson & Solvin 2019).
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Som sambandet visar kommer kollektivtrafikandelen mycket sällan bli 100 %. Restidskvoter under 3
har en stor chans att leda till ett ökat kollektivtrafikresande. Kollektivtrafikresandet utgörs ofta av 10–
30% av resandet i en reserelation.
I den här utredningen kommer sambandet i Figur 3 att användas för att ta fram teoretiska
marknadsandelar för det föreslagna stadsbussnätet. Detta då det inte finns något system att utgå från.
Istället jämför restidskvoterna innan och efter ett införande av stadsbusslinjer i Ljungby.

2.2

FÖRUTSÄTTNINGAR
I arbetet är det tänkt att en lösning för kollektivtrafiken i Ljungby ska baseras på tre olika
trafikeringsalternativ. Alternativen är:
•

Stadsbusslösning för Ljungby stad

•

Regionbusstrafiken utför ett stadsbussarbete i Ljungby

•

Anropsstyrd trafik som den fungerar idag med närtrafik

Stadsbusslösningen för Ljungby innebär att nya fordon behöver köpas in. Därför genomförs en analys
av vad olika drivmedelssystem i kollektivtrafiken kan kosta och innebära rent tekniskt. För de övriga
lösningarna finns i dagsläget redan tillgång till fordon.
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3.

FRAMDRIVNINGSSYSTEM
På kommande sidor presenteras olika sätt att driva busstrafiken i Ljungby. Fem relevanta
framdrivningsalternativ för Ljungby har valts ut. De presenteras i Figur 4-Figur 8.
Framdrivningsalternativen jämförs sedan i avsnitt 6.2 på sidan 98.

Figur 4. Faktablad om framdrivning med Diesel, HVO. Standardbuss innebär 12 meters buss.
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Figur 5. Faktablad om framdrivning med Biogas, CNG. Standardbuss innebär 12 meters
buss.
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Figur 6. Faktablad om framdrivning med vätgas. Standardbuss innebär 12 meters buss.
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Figur 7. Faktablad om framdrivning med el och pantografladdning vid ändhållplats.
Standardbuss innebär 12 meters buss.
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Figur 8. Faktablad om framdrivning med el och plug in vid ändhållplats. Standardbuss
innebär 12 meters buss.
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4.

NULÄGESANALYS

4.1

BOENDE OCH SYSSELSÄTTNING
Ljungby kommun har sedan 1970-talet legat jämnt i befolkning. År 1970 var antalet invånare 26 000
medan det 2018 var 28 573 personer. Invånarantalet har sakta ökat under åren, men den största
ökningen skedde mellan 2015–2016 då antalet invånare ökade med cirka 500 personer (ca 2%).
Kommunen har i dagsläget en lika stor mängs invånare som bor på landsbygden som inne i Ljungby
tätort. Denna fördelning har förändrats något sedan 70-talet då andelen som bodde på landsbygden
var 65%. Medelåldern hos invånarna är 43,4 år, där kvinnors medelålder är 44,3 år och mäns
medelålder är 42,6 år.
Antalet förvärvsarbetande män i Ljungby är 7 697 personer där motsvarande siffra för kvinnor är 6 446
personer (totalt 14 143 förvärvsarbetande). De största yrkeskategorierna inom Ljungby kommun är
industri, vård och omsorg, handel och utbildning. De största arbetsplatserna utgörs av Lasarettet,
Kalmar Industries, Electrolux, PostNord, CTC, Norcospectra samt Sunnerbogymnasiet.
4 126 personer pendlar dagligen över kommungränsen för att arbeta eller studera i en annan kommun
än Ljungby kommun. Det finns inga siffor på hur många som pendlar in till Ljungby.

4.2

RESVANOR
Med resvanor menas i den här rapporten resvanor inom kollektivtrafiken.
Ljungby kommun har goda kommunikationer kollektivt med buss till de flesta orterna i Ljungbys
närhet. Ljungby busstation utgör en viktig bytespunkt för resande mellan olika busslinjer och stråk. Det
finns möjligheter att resa kollektivt inom kommunen, men också utanför kommunen till större orter så
som Växjö, Värnamo och Halmstad. Inom Ljungby tätort är det däremot mer begränsat vilka
möjligheter resenären har att resa kollektivt.
Då det inte genomförts någon resvaneundersökning i kommunen är det svårt att uppskatta hur
invånarna resor till och från arbete och fritidsaktiviteter. Det som går att analysera är den statistik som
visar var människor bor och var de arbetar. 4 126 personer pendlar över kommungränsen, vilket
motsvarar 30% av alla de som är förvärvsarbetande. I Figur 9 nedan illustreras identifierade
pendlingsmönster i den gällande översiktsplanen från 2006.
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Figur 9. Pendlingsmönster till och från Ljungby kommun enligt översiktsplan från 2006.

4.2.1

CYKEL KOPPLAT TILL KOLLEKTIVTRAFIK
En viktig del av kollektivtrafiken är dess koppling till gång- och cykelnätet. För att kollektivtrafiknätet
ska vara attraktivt krävs goda kopplingar till det lokala gång- och cykelnätet. Om det inte finns
kopplingar mellan gång- och cykelnätet och kollektivtrafiken uppstår hinder som kan leda till att
människor väljer bort kollektivtrafiken. Inom Ljungby är busshållplatserna kopplade till gång- och
cykelnätet på ett bra sätt och de flesta hållplatserna ligger i nära anslutning till det lokala GC-nätet.
I figuren på nästa illustreras busshållplatsernas placering samt cykelnätet i Ljungby.
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Figur 10. Cykelnätet kopplat till dagens busshållplatser i Ljungby tätort.

4.3

DAGENS BUSSTRAFIK I LJUNGBY
I kommande avsnitt beskrivs de olika typerna av busstrafik som finns att tillgå i Ljungby kommun. Varje
del av busstrafiken beskrivs utefter struktur, utbud och statistik.

4.3.1

NÄRTRAFIK LJUNGBY

4.3.1.1

Struktur
Inom Ljungby stad finns det något som kallas för närtrafik. Närtrafiken är en form av anropsstyrd trafik
som måste beställas på förhand. Resan måste bokas 1,5 h innan den ska genomföras om målpunkten
är inom Ljungby tätort. Ska resenären däremot resa utanför Ljungby tätort behöver resan beställas
senast 3 h innan resan ska genomföras.
Med anropsstyrd trafik menas att resan ska beställas i förväg. Dessutom anpassas varje tur efter vart
resenären vill resa. Dock finns det i närtrafik Ljungbys fall ett par fasta hållplatser som trafikeras varje
resa inom tätorten. Dessa hållplatser redovisas i tabellen nedan.
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Tabell 2. Dagens angivna hållplatser för närtrafik Ljungby.

Hållplatser som närtrafik angör
Sunnerbohallen
Föreningsgatan/Drottninggatan
Busstationen
Ljungby Lasarett
Kungshögsgatan 25
Ljungbystopp
Efter att dessa hållplatser angjorts körs resenären hem till sin dörr. Närtrafik Ljungby fungerar som ett
mellanting mellan vanlig busstrafik och taxi. Vanligtvis körs närtrafik med mindre fordon än fullstora
bussar. Så är även fallet i Ljungby.

Figur 11. Dagens angivna hållplatser utplacerat på karta.

Många av hållplatserna är placerade i centrala Ljungby. Utöver de centrala hållplatserna går det även
att nå målpunkterna Sunnerbohallen (Ishockeyarenan) samt Ljungbystopp där stora delar av stadens
handel finns att tillgå.
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4.3.1.2

Utbud
Gällande utbudet i närtrafiken så baseras det på antalet turer som beställs. Det finns dock ett maximalt
utbud per vardag som kommunen kan tillhandahålla. Dessa turer erbjuds efter en bestämd tidtabell
som anger när de fasta hållplatserna ska trafikeras. Tidtabell för Ljungby närtrafik presenteras i Figur
12 nedan.

Figur 12. Dagens tidtabell för närtrafik Ljungby.

Det totala utbudet är något större för boende inom tätorten. Ur Figur 12 går det att utläsa att
varannan tur är möjlig att beställa för resor utanför tätorten. Det finns ingen statistik för antalet turer
som beställs varje år. I avsnitt 4.3.1.3 och i kapitel 4.6 presenteras dock statistik för hur många som
reser med närtrafiken samt vad närtrafiken årligen kostar.
4.3.1.3

Resande
Antalet resenärer som årligen använder närtrafiken i Ljungby presenteras i Figur 13 nedan.

Antal resenärer

Antalet resande med närtrafiken
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Figur 13. Antalet resenärer inom närtrafiken per månad år 2017–2019.
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Statistik saknas för månaderna oktober – december för 2019, men trenden för övriga månader visar
att resandet med närtrafiken minskat något sedan år 2018. Totalt använde 9264 resenärer närtrafiken
2018, vilket var en ökning med 1000 resenärer sedan år 2017. 9264 resor per år motsvarar cirka 30
resenärer per dag, vilket är ett mycket lågt antal jämför med en konventionell stadsbusstrafik.
4.3.2

SERVICELINJER

4.3.2.1

Struktur
Utöver närtrafik Ljungby finns även tre stycken servicelinjer i Ljungby: linje 61, linje 67 och linje 68.
Linjerna täcker stora delar av Ljungby tätort men antalet turer är få och koncentrerade till vissa tider
på dygnet. Servicelinjerna presenteras i figuren nedan.

Figur 14. Servicelinjernas linjedragning i Ljungby.

Servicelinjerna erbjuder framför allt arbetspendlare möjligheten att resa till de större arbetsplatserna i
Ljungby. Linjerna knyter samman följande områden:
•

Linje 61 knyter samman Centrum, Hjortsberg, Ågård och Hångers.

•

Linje 68 knyter samman Centrum, Rönnäs och nordvästra industriområdet

•

Linje 69 knyter samman centrum, sydvästra industriområdet samt Ljungbystopp
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4.3.2.2

Utbud
Dagens servicelinjer i Ljungby har ett mycket lågt utbud. Det är ett fåtal turer som erbjuds under
morgnar och eftermiddagar. Resenären får under övriga timmar på dygnet söka sig till
regionbusstrafiken som trafikerar till, från och genom Ljungby. Utbudet på servicelinjerna har ingen
styv tidtabell utan turerna går på olika minuttal i olika timmar. I Tabell 3 nedan presenteras utbudet
för servicelinjerna i Ljungby.
Tabell 3. Utbud för dagens servicelinjer i Ljungby.

Linje

Linjesträckning

Turer per
vardag/
lördag/
söndag
(st.)

Öppettid
vardag/
lördag/
söndag
(h)

Turintervall
i högtrafik
vardagar
(min)

Turtäthet i
högtrafik
vardagar
(avgångar/h)

61

Ljungby Skinnarevägen –
Ljungby Busstation

1/0/0

0,25/0/0

-

-

68

Ljungby NV Industriområde –
Ljungby busstation

2/0/0

9,5/0/0

-

-

69

Ljungby busstation – SV
industriområdet – Ljungby
Busstation

3/0/0

1,5/0/0

30

0,5

Öppettiderna varierar något för de tre linjerna. Linje 61 har endast 1 tur per dag och därför också en
kort öppettid. Linje 68 har en tur på morgonen och en på eftermiddagen, vilket leder till den längre
öppettiden. Alla linje 69 turer går under morgonen vilket innebär att öppettiden inte blir så lång.
Det erbjuds ingen trafik under helger.
4.3.2.3

Resande
Då antalet turer med servicelinjerna är mycket få är också resandeantalet därefter. Statistik förs inte
per linje utan den presenteras för samtliga servicelinjer. I Figur 15 och Figur 16 presenteras resandet
över årets olika månader samt även som totalt resande per år.
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Figur 15. Resandet på servicelinjerna per månad under åren 2012–2019.
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Figur 16. Resande för servicelinjerna per år. Under 2019 gäller endast månaderna januariseptember.

Resandet har varierat något under de senaste åtta åren. 2012 innehar fortfarande rekordet för flest
antal resande under ett år. I snitt reste 15 personer dagligen det året, fördelat på en fem-sex turer som
erbjöds även då. Per tur var resandet då cirka 3 personer per tur. Under 2013 saknas statistik för ett
par månader mitt på året. Det kan också vara så att det inte erbjöds någon trafik under
sommarmånaderna. Detta är i så fall inget märkligt då det historiskt skett en dipp i resandet under just
sommarmånaderna. 2018 var resandet tillbaka på samma nivå som år 2012. År 2019 saknas statistik
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för hela året, så det är månaderna januari till september som presenteras. Resandet brukar vara starkt
på hösten och prognoserna visar att resandet kommer att landa på samma nivå som för 2018.
2019 erbjuds 6 turer med servicelinjerna under vardagar. Resandet per dag (statistik fram till
september 2019) ligger på 14 resenärer/dag. Det ger i genomsnitt 2,3 resenärer per tur. Om
servicelinjerna trafikeras med fullstora bussar som rymmer ca 50 platser, ger det en utnyttjandegrad
på 4,6%, vilket får ses som ineffektivt.
4.3.3

REGIONBUSS

4.3.3.1

Struktur
Majoriteten av den kollektivtrafik som erbjuds i Ljungby är regionbusstrafik. Regionbusstrafikens
största syfte är att transportera pendlare till andra orter i länet men också att transportera pendlare
till Ljungby. Inom Ljungby fyller även regionbussarna ett syfte som lokaltrafik då de trafikerar en del
stråk genom staden. Regiontrafik går i alla väderstreck i staden med målpunkter som Markaryd,
Älmhult, Växjö, Alvesta, Lagan, Värnamo och Halmstad. På så vis är Ljungby ett nav för
regionbusstrafiken och byte kan där ske mellan olika regionbusslinjer. I Figur 17 presenteras de
regionbusslinjer som trafikerar Ljungby.

Figur 17. Regionbusslinjerna i dagens Ljungby.
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Regionbusstrafiken går i tydliga stråk till och från Ljungby. De starkare strömmarna går bland annat till
Växjö, Halmstad, Markaryd, Älmhult och Värnamo. Till dessa orter går även expressbussar, som inte
gör många uppehåll mellan start- och slutdestination. Dessa linjer betecknas som 8XX linjer för att
urskilja sig från övriga linjer. De starkare stråken har ofta 3 linjer att tillgå:
•

Ljungby – Växjö har linje 144, 145 samt 845

•
Ljungby – Älmhult har linje 148, 157 och 857
Dessutom har övriga stråk 2 linjer att tillgå:
•

Ljungby – Markaryd har linje 150 och 850

•

Ljungby – Värnamo har linje 273 och 873

Regionbusstrafikens stråk ser ut enligt följande figur.

Figur 18. Kollektivtrafikstråken med utgångspunkt Ljungby. Figuren indikerar på antalet
linjer per stråk.

4.3.3.2

Utbud
Utbudet i regionbusstrafiken varierar beroende på vilket stråk som analyseras. Det är framför allt
trafiken mellan Ljungby och Växjö som sticker ut med 50 turer dagligen under vardagar. Det innebär 25
turer i vardera riktningen.
I Tabell 4 nedan ges en sammanställning av vad respektive regionbusslinje erbjuder.
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Tabell 4. Utbud för dagens regionbusslinjer som trafikerar Ljungby.

Linje

Linjesträckning

Turer per
vardag/
lördag/
söndag
(st.)

Öppettid
vardag
(h)

Turintervall
i högtrafik
vardagar
(min)

Turtäthet i
högtrafik
vardagar
(avgångar/h)

144

Växjö station - Ljungby
busstation

18/2/4

12,5

30

2

145

Växjö station – Ljungby
busstation - Halmstad

32/18/14

16

35

1,7

845

Växjö station – Ljungby
busstation

10/0/0

11,5

60

1

146

Ljungby busstation – Bolmen

15/0/0

12

60

1

147

Ljungby busstation – Bolmsö

9/0/0

10,5

30

2

148

Ljungby busstation – Älmhult

11/0/0

12

30

2

150

Ljungby busstation –
Markaryd station

34/4/6

16

30

2

850

Ljungby busstation –
Markaryd station

6/0/0

11

75

0,8

153

Ljungby busstation –
Torggatan Lidhult

20/0/0

14

30

2

155

Torpa – Astradskolan

1/0/0

1

-

-

157

Ljungby busstation – Älmhult
station

10/0/0

14,5

70

0,85

857

Ljungby busstation – Älmhult
station

16/0/0

13,5

40

1,5

273

Ljungby busstation –
Värnamo station

28/4/2

14

30

2

873

Ljungby busstation –
Värnamo station

8/0/0

12

45

1,33

Utbudet är varierande i regionbusstrafiken. De starkare stråken som illustrerades i Figur 18 har bättre
utbud än övriga linjer. Det också i de starkare stråken som det erbjuds trafik under helgen, undantaget
stråket Ljungby – Älmhult som inte erbjuder trafik på helgen. Linje 155 sticker ut med endast 1 tur per
dag. Detta är en skolbusstur som tar skolbarnen till Astradskolan i Ljungby. Linje 153 mellan Ljungby
och Lidhult har 10 dubbelturer under vardagar.
4.3.3.3

Resande
Resandet med regionbusstrafiken är betydligt större än det resande som sker inom Ljungby med
närtrafiken eller servicelinjerna. Störst resande sker mellan Ljungby och Växjö, där cirka 1000
resenärer dagligen (vardagar) utnyttjar bussarna som trafikerar det stråket. De övriga stråken har ett
lägre resande och där reser det mellan 150 och 500 resenärer varje vardag. I Figur 19 presenteras först
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resandets utveckling sedan 2012. I Figur 20 fokuseras sedan statistiken till åren 2016–2018. Statistik
har inte tillhandahållits för linje 155.
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Figur 19. Resande per regionbusslinje och år. Åren 2012–2018.

Antelet resande per år 2016-2018
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Figur 20. Resande per regionbusslinje och år. Åren 2016–2018.

Linje 145 och linje 150 är de två linjer som har störst resande. Linje 145 trafikerar Halmstad – Ljungby –
Växjö och knyter på så vis ihop två storstäder med Ljungby. Linje 150 går till Markaryd där många
arbetsplatser finns för Ljungbyborna. Det är intressant att expressbussen mellan Ljungby och Älmhult
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har lika mycket resande som bussen som stannar längs sträckan. Det tyder på att Älmhult är en tydlig
målpunkt för de flesta som reser i stråket.
Om fokus istället överflyttas till de stråk som tidigare illustrerats i Figur 18 kan statistiken summeras
enligt Figur 21 nedan.
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Figur 21. Resandet per stråk och år. Åren 2016–2018.

Ljungby – Växjö – (Halmstad) sticker ut i resandestatistiken. Växjö är Kronobergs huvudstad och många
Ljungbybor har sina arbetsplatser där. Dessutom är Växjö en stor universitetsstad som lockar många
studiependlare. När stråken analyseras ligger resandet relativt jämnt de senaste åren. Resandet till
Växjö och Älmhult har ökat lite medan de två andra stråken inte förändrats mycket.
4.3.4

LJUNGBY BUSSTATION
Ljungby busstation är navet i Ljungbys busstrafik. På Ljungby busstation kan byte ske mellan olika stråk
och busslinjer. Ljungby busstation har nyligen byggts om till en terminal som ska förenkla bytet mellan
busslinjer. I Figur 22 nedan ges en översiktsbild av busstationen (hämtad från Länstrafiken Kronoberg)
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Figur 22. Översiktsplan för Ljungby Busstation.

I anslutning till busstationen finns både bil- och cykelparkering i nära anslutning till hållplatslägena.
Dessutom finns ett väderskydd för väntande resenärer.
Under vardagar reser 581 personer dagligen från busstationen i Ljungby.
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4.3.5

HÅLLPLATSER
Hållplatserna i Ljungby är utnyttjade till varierande grad. Dominant i statistiken är Ljungby busstation
där majoriteten av allt resande görs. I Tabell 5 nedan presenteras resandet från hållplatser inom
Ljungby.
Tabell 5. Resande per hållplats för de 8 mest använda hållplatserna inom
avgränsningsområdet.

Resande per hållplats
Hållplats

Resande per dag

Ljungby busstation

Trafikeras av linje

581

Alla

Lasarettet Ljungby

79

145, 146, 147, 150, 153, 273,
845, 873

Sunnerbogymnasiet

77

144, 146, 147, 148, 150, 153,
273

Åbyskolan, Lagan

47

147, 273

Torggatan, Lagan

46

147, 273

Harabergsgatan

43

144, 145, 147, 273

Astradskolan

32

144, 148, 153, 155, 157

Kungshögsskolan

31

146, 147, 150, 153, 157, 273

Det är tydligt att det är vård och utbildning som är de stora målpunkterna förutom centrum i Ljungby.
Lasarettet och Sunnerbogymnasiet är de två hållplatser med störst resande efter Ljungby busstation.
Fyra skolor är med i toppen gällande resande: Sunnerbogymnasiet, Åbyskolan, Astradskolan och
Kungshögsskolan.

4.4

BILJETTSYSTEM
Kollektivtrafiken i Ljungby ingår i Länstrafikens Kronobergs prissättning. Hur långt man reser och hur
ofta spelar stor roll i vad resenären ska betala. Det finns ett flertal olika biljettyper att välja mellan.
Som utgångpunkt gäller dock grund-biljettyperna enkel, duo/familj, ungdom och 30-dagarsbiljett.
I Tabell 6 nedan sammanställs biljettkostnaderna för ett par exempelresor.
Tabell 6. Biljettpriser inom Ljungby samt i ett par intressanta pendlingsrelationer.

Biljettpriser
Reserelation

Enkel

Duo/familj

Ungdom

30-dagarsbiljett
vuxen

Inom Ljungby

30 kr

54 kr

18 kr

600 kr

Ljungby – Lagan

40 kr

72 kr

24 kr

650 kr

Ljungby – Bolmsö

62 kr

111,60 kr

37 kr

900 kr

Ljungby – Lidhult

62 kr

111,60 kr

37 kr

900 kr

Ljungby - Värnamo

82 kr

148 kr

49 kr

970 kr

Ljungby – Halmstad

127 kr

228,60 kr

76 kr

1630 kr

Ljungby – Markaryd

74 kr

133,20 kr

44 kr

980 kr
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Ljungby – Älmhult

74 kr

133.20 kr

44 kr

980 kr

Ljungby – Alvesta

62 kr

111,60 kr

37 kr

900 kr

Ljungby – Växjö

86 kr

154,80 kr

52 kr

1 060 kr

Ljungby – Malmö

221 kr

397,80 kr

133 kr

2649 kr

För respektive biljettyp kan en rabatt fås om resekort används. Denna rabatt uppgår till 20% utav
priset.

4.5

RESTIDSKVOTER
Restidskvoterna för Ljungby ser relativt dåliga ut i dagsläget. Detta kan till stora delar förklaras av
avsaknaden av lokaltrafik då resor med kollektivtrafik idag hänvisas till regionbusslinjer eller till
närtrafiken. Restidskvoterna har därför en stor potential att bli betydligt bättre, även om konkurrensen
mot restiden med bil fortsatt kommer att vara tuff. Inom Ljungby går det i dagsläget mycket fort att
transportera sig med bil, jämfört med kollektivtrafiken som tar betydligt längre tid.
För att beräkna restidskvoten har metoden beskriven i avsnitt 2.1 använts. De områden som använts
som startpunkt presenteras i Figur 23 nedan.
I Tabell 7 och i Tabell 8 presenteras sedan restidskvoterna från respektive område till respektive
målpunkt.

Figur 23. Områdesindelning för Ljungby.

Kollektivtrafiklösning Ljungby
1320045311

36 av 103

Figur 24. Utvalda målpunkter i Ljungby.
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Tabell 7. Restidskvoter för Ljungby där resa sker till målpunkt inom Ljungby.
Stad
Område
Ekebacken södra
Ekebacken östra
Ekebakcen norra
Hångers Södra
Hångers
Hångers västra
Kvarnarna
Solbacka västra
Solbacka östra
Flygaren
Replösa
Påalsgården
Björket
Strömsnäs
Högaberg
Sunnerbo
Arenan
Hjortsberg östra
Hjortsberg västra
Annelund
Kyrkogården
Kungshög
Rönnas
Norra industri
Stensberg Östra
Stensberg Västra
Tegelbruket
sydvästra industri
Industri
Viadukten
östra industri
Biltema
Berghem
Kånna
Kungshögsskolan
Sjukhuset
Centrum N
Ågård
Centrum V
centrum Ö

Ljungby Busstation Ljungby sjukhuset
Andel
Kvot
8%
3,8
14%
2,5
9%
3,5
12%
2,8
14%
2,5
14%
2,5
34%
1,2
42%
1,0
16%
2,2
14%
2,4
11%
3,0
7%
4,3
7%
4,3
26%
1,5
52%
0,8
23%
1,7
14%
2,5
42%
1,0
26%
1,5
9%
3,6
32%
1,3
11%
3,0
30%
1,3
21%
1,8
10%
3,3
10%
3,2
30%
1,3
14%
2,5
42%
1,0
21%
1,8
7%
4,5
30%
1,3
27%
1,4
28%
1,4
23%
1,7
26%
1,5
11%
3,0
21%
1,8
1,5

55%

Andel
Kvot
3%
7,8
6%
5,3
5%
6,3
5%
5,5
6%
5,3
6%
5,3
7%
4,4
9%
3,5
8%
4,0
6%
4,7
5%
5,8
7%
4,6
7%
4,6
34%
1,2
10%
3,2
34%
1,2
9%
3,5
8%
3,8
159%
0,3
9%
3,7
42%
1,0
13%
2,7
159%
0,3
18%
2,0
12%
2,8
6%
5,0
7%
4,3
7%
4,2
10%
3,2
9%
3,5
6%
4,8
9%
3,4
13%
2,7
14%
2,4
42%
1,0
0,5
3,6
0,5
2,0

97%
9%
97%
38%

Ljungby Arena
Andel
Kvot
7%
4,3
7%
4,4
6%
4,7
7%
4,3
6%
4,8
7%
4,4
6%
4,8
6%
4,7
7%
4,2
4%
7,2
4%
7,2
4%
6,5
4%
6,5
21%
1,8
6%
4,8
18%
2,0
4,6
7,8
3,3
2,5
3,2
4,4
2,5
3,3
4,1
2,8
3,5
2,9
3,0
4,6
3,1
2,1
2,0
5,8
1,8
9,8
4,3
1,3
4,4

7%
3%
10%
14%
10%
7%
14%
10%
7%
12%
9%
12%
11%
7%
11%
17%
18%
5%
21%
3%
7%
30%
7%

Sunnerbogymnasi
et
Andel
Kvot
2%
11,8
6%
5,0
2%
12,7
2%
12,1
2%
14,0
6%
5,0
16%
2,2
30%
1,3
16%
2,3
1%
22,8
1%
19,6
2%
10,5
2%
10,5
7%
4,2
1%
26,7
2,7
26,3
3,5
3,8
1,0
3,4
4,6
10,1
1,9
2,6
1,3
2,2
2,4
2,8
4,7
2,3
1,5
1,3
2,0
1,0
4,2
20,5
0,8
0,4

13%
1%
9%
8%
42%
9%
7%
3%
20%
13%
31%
16%
14%
12%
6%
15%
26%
30%
18%
42%
7%
1%
52%
127%

Ljungbystopp
Andel
Kvot
3%
8,4
18%
2,0
4%
7,2
4%
6,6
5%
5,3
18%
2,0
7%
4,5
14%
2,4
11%
3,0
6%
4,9
5%
5,8
6%
4,9
6%
4,9
12%
2,8
10%
3,4
13%
2,6
10%
3,3
9%
3,7
6%
4,7
8%
3,8
13%
2,6
12%
2,9
6%
5,2
7%
4,5
13%
2,7
9%
3,7
10%
3,3
3,5
11,3
2,7
5,0
2,2
2,0
2,2
3,2
4,7
4,1
1,7
2,8

9%
2%
13%
6%
16%
18%
16%
10%
6%
7%
22%
12%

Astradskolan
Andel
Kvot
1%
17,2
3%
8,8
1%
16,0
1%
25,7
1%
38,0
3%
8,8
42%
1,0
3,3
16,6
18,0
8,8
8,8
3,9
11,8
1,7
5,6
17,5
1,5
5,4
4,6
2,5
6,7
24,6
2,1
2,3
1,5
3,0
1,4
5,7
6,6
3,0
2,3
2,1
2,0
5,3
2,0
24,3
1,3
1,0

10%
1%
1%
3%
3%
8%
2%
23%
5%
1%
26%
5%
7%
14%
4%
1%
17%
15%
26%
11%
27%
5%
4%
11%
15%
17%
18%
6%
18%
1%
32%
42%

PostNord - Kalmar
Kungshögsskolan
industry
Andel
Kvot
3%
9,6
4%
7,0
2%
10,5
3%
7,8
4%
6,3
4%
7,0
7%
4,1
5%
6,2
5%
5,9
5%
5,6
5%
5,8
8%
3,8
8%
3,8
23%
1,6
8%
4,1
59%
0,8
12%
2,8
5%
5,3
78%
0,6
10%
3,2
21%
1,8
18%
2,0
5%
5,5
8%
4,0
21%
1,8
10%
3,3
97%
0,5
3%
8,0
3%
9,0
8,7
6,4
4,8
5,0
0,8
1,0
0,6
5,0
0,6
4,4

3%
4%
6%
6%
59%
42%
78%
6%
78%
7%

Andel
Kvot
2%
14,2
3%
8,8
1%
15,8
2%
15,2
1%
18,8
3%
8,8
2%
14,2
3%
8,5
4%
7,3
2%
13,7
2%
14,8
3%
8,2
3%
8,2
6%
4,8
1%
16,0
78%
0,6
11%
3,0
1%
17,3
1%
33,0
9%
3,5
97%
0,5
9%
3,5
42%
1,0
3%
10,2
7%
4,3
8%
3,8
12%
2,8
7%
4,3
2%
11,6
14%
2,4
4%
6,6
9%
3,6
13%
2,6
12%
2,8
1,0
33,0
18,0
0,3
11,3

42%
1%
1%
159%
2%

Stensbergsskolan
Andel
Kvot
5%
5,9
11%
3,0
4%
7,0
5%
5,3
7%
4,4
11%
3,0
10%
3,3
17%
2,1
12%
2,8
6%
4,8
6%
5,0
6%
4,8
6%
4,8
13%
2,6
10%
3,3
18%
2,0
9%
3,7
9%
3,6
7%
4,5
7%
4,6
12%
2,8
9%
3,6
3%
8,3
4%
7,0
23%
1,7
2,3
3,6
2,4
2,5
2,6
3,3
1,9
1,8
2,2
2,8
4,5
3,5
1,6
2,5

16%
9%
14%
14%
13%
10%
20%
21%
16%
12%
7%
9%
24%
14%

Näsvägen Nordväst industry
Andel
Kvot
6%
4,9
7%
4,3
6%
4,7
9%
3,6
9%
3,4
7%
4,3
2%
12,4
1%
24,6
1%
23,0
7%
4,4
6%
4,8
5%
5,9
5%
5,9
5%
6,0
12%
2,7
2%
11,8
7%
4,2
13%
2,6
12%
2,8
3%
8,0
10%
3,3
2%
14,5
68%
0,7
4,8
6,0
3,6
4,5
3,5
4,6
12,7
4,1
3,1
2,9
10,2
3,4
2,8
2,6
0,7
11,2

6%
5%
9%
7%
9%
7%
2%
8%
11%
12%
3%
9%
12%
13%
68%
2%
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Ekebackenskolan
Andel
Kvot
13%
2,7
1,0
0,5
0,7

42%
97%
68%

7,3
8,8
7,5
3,4
4,0
8,3
8,3
4,1
1,0
4,4
5,6
1,6
3,0
4,3
4,6
7,0
7,6
3,7
2,4
3,0
1,5
2,0
9,6
7,6
0,7
4,2
2,7
2,4
7,0
3,0
3,0
1,0
1,6
6,8

4%
3%
4%
9%
8%
3%
3%
8%
42%
7%
5%
24%
11%
7%
7%
4%
4%
9%
14%
11%
26%
18%
3%
4%
68%
7%
13%
14%
4%
11%
11%
42%
24%
4%

Berghemsmossen
Södra
Andel
Kvot
3%
10,0
6%
5,0
3%
8,8
3%
8,2
4%
6,7
5%
6,0
6%
4,7
15%
2,3
12%
2,9
5%
5,9
5%
6,0
8%
4,0
8%
4,0
20%
1,9
7%
4,4
32%
1,3
15%
2,3
7%
4,3
50%
0,9
9%
3,4
24%
1,6
16%
2,2
4%
6,5
7%
4,4
21%
1,8
11%
3,0
59%
0,8
12%
2,8
26%
1,5
68%
0,7
5%
5,6
3%
8,8
5%
5,4
6%
4,7
42%
1,0
42%
1,0
50%
0,9
8%
4,1
52%
0,8
15%
2,3

Berghemsmossen
Medeltal-stad
Norra
Andel
Kvot
3%
8,2
5%
5,8
4%
7,2
4%
6,7
5%
5,6
5%
5,8
8%
3,9
13%
2,6
12%
2,8
5%
5,8
5%
5,9
7%
4,4
7%
4,4
18%
2,0
7%
4,3
36%
1,1
14%
2,5
6%
4,7
52%
0,8
8%
3,8
23%
1,7
14%
2,4
3%
8,0
6%
5,3
18%
2,0
9%
3,5
68%
0,7
10%
3,3
13%
2,7
97%
0,5
4%
6,8
3%
8,5
7%
4,3
8%
3,9
52%
0,8
42%
1,0
52%
0,8
7%
4,5
55%
0,8
11%
3,0

Kvot
8,3
5,2
8,1
8,0
8,9
5,2
5,2
5,7
5,5
7,8
8,1
6,1
6,1
2,9
6,6
2,6
3,5
7,4
5,0
4,2
2,2
4,1
4,6
6,7
2,7
3,6
2,0
3,7
4,2
3,9
5,5
4,4
2,8
2,7
3,0
2,2
5,4
7,5
1,0
4,1

Tabell 8. Restidskvoter för Ljungby där målpunkten är utanför Ljungby.
region
Område
Ekebacken södra
Ekebacken östra
Ekebakcen norra
Hångers Södra
Hångers
Hångers västra
Kvarnarna
Solbacka västra
Solbacka östra
Flygaren
Replösa
Påalsgården
Björket
Strömsnäs
Högaberg
Sunnerbo
Arenan
Hjortsberg östra
Hjortsberg västra
Annelund
Kyrkogården
Kungshög
Rönnas
Norra industri
Stensberg Östra
Stensberg Västra
Tegelbruket
sydvästra industri
Industri
Viadukten
östra industri
Biltema
Berghem
Kånna
Kungshögsskolan
Sjukhuset
Centrum N
Ågård
Centrum V
centrum Ö

Halmstad
Kvot
Andel
3,3
10%
2,2
16%
3,2
10%
3,1
11%
3,1
11%
2,2
16%
1,8
21%
1,7
22%
1,9
20%
3,1
11%
3,2
10%
1,8
21%
1,8
21%
1,5
26%
2,8
12%
1,5
25%
1,5
26%
2,9
12%
1,7
22%
1,7
22%
1,4
28%
1,7
23%
1,2
35%
2,4
14%
1,4
27%
1,5
25%
1,4
29%
1,5
26%
2,1
17%
1,7
21%
2,2
16%
1,6
24%
1,8
20%
1,9
20%
1,6
25%
1,4
27%
1,7
22%
2,9
11%
1,3
30%
1,6
24%

Markaryd
Kvot
Andel
2,6
13%
2,1
17%
2,5
14%
2,3
15%
2,3
15%
2,1
17%
2,4
15%
2,0
18%
2,2
16%
2,4
15%
2,5
14%
2,2
16%
2,2
16%
1,8
20%
1,9
20%
1,7
21%
1,8
21%
1,9
19%
1,9
19%
2,1
17%
1,6
23%
2,2
16%
2,1
17%
1,8
20%
1,4
28%
1,6
24%
1,3
31%
1,8
21%
1,7
22%
2,3
16%
2,0
18%
1,9
19%
1,6
24%
1,6
24%
2,0
18%
1,4
28%
1,9
19%
2,0
18%
1,2
34%
2,0
18%

Älmhult
Kvot
Andel
2,1
17%
1,1
35%
2,0
18%
1,9
20%
1,8
21%
1,1
35%
1,6
24%
1,2
33%
1,4
28%
1,9
20%
2,0
18%
1,9
19%
1,9
19%
1,5
25%
1,5
25%
1,3
29%
1,6
23%
1,6
24%
1,8
21%
1,9
19%
1,6
24%
1,5
26%
1,7
22%
1,8
20%
1,4
29%
1,5
25%
1,3
30%
1,4
27%
1,9
19%
1,8
21%
1,2
33%
2,1
17%
1,6
23%
1,7
23%
1,4
28%
1,4
28%
1,8
21%
1,6
23%
1,3
32%
1,2
32%

Växjö
Kvot
Andel
1,9
19%
1,9
19%
1,8
20%
1,8
21%
1,8
21%
1,9
19%
1,6
24%
1,9
20%
2,0
18%
2,0
18%
2,2
16%
1,8
21%
1,8
21%
1,4
28%
1,7
21%
1,8
20%
1,9
19%
1,7
22%
2,3
15%
2,3
15%
1,8
20%
1,9
19%
1,8
21%
1,5
26%
1,4
28%
1,5
25%
1,3
30%
1,4
28%
1,3
31%
1,5
26%
1,5
26%
1,7
23%
1,5
26%
1,5
26%
1,8
20%
1,2
34%
2,3
15%
1,8
21%
1,1
39%
1,8
21%

Värnamo

Medeltal-Region

Kvot
Andel
2,1
17%
1,6
23%
2,0
19%
1,9
19%
1,9
20%
1,6
23%
1,6
23%
2,1
17%
2,2
16%
2,2
16%
2,3
15%
2,2
16%
2,2
16%
1,9
19%
1,9
20%
1,7
23%
1,4
28%
1,8
20%
1,0
42%
1,8
20%
1,3
31%
2,6
13%
1,9
20%
2,1
17%
1,6
23%
1,8
21%
1,5
25%
1,7
22%
1,8
21%
1,7
21%
1,5
25%
2,0
18%
1,7
22%
1,7
22%
2,4
14%
1,0
42%
1,0
42%
1,8
20%
1,0
44%
1,6
24%

Kvot
2,4
1,8
2,3
2,2
2,2
1,8
1,8
1,8
1,9
2,3
2,4
2,0
2,0
1,6
2,0
1,6
1,6
2,0
1,7
2,0
1,5
2,0
1,7
1,9
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
1,8
1,7
1,8
1,6
1,7
1,8
1,3
1,7
2,0
1,2
1,6

Restidskvoterna visar att restiden med kollektivtrafik i förhållande till motsvarande resa med bil är
bättre när målpunkten ligger utanför Ljungby, alltså regionala resor. Det kan dels förklaras av att
kollektivtrafikutbudet regionalt sett är bättre än lokalt i Ljungby.
På kommande sida presenteras restidskvoterna uttryckt som illustration.
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Figur 25. Illustration av dagens restidskvoter i Ljungby. Generellt sett är restidskvoterna
höga och attraktiviteten är sämre.
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4.6

PRODUKTION OCH TRAFIKERINGSKOSTNADER
En mycket viktig del av kollektivtrafiken är de kostnader som uppstår när kollektivtrafik erbjuds. För att
kunna jämföra med åtgärdsförslagen har en produktionsberäkning gjorts för det avgränsningsområde
som beskrivs i avsnitt 1.3 och i figur 1. De kostnader som produktionsberäkningen baseras på beräknas
utifrån gällande tidtabeller och linjedragningar. Det är tidtabellstimmar och tidtabellskilometer som
beräknats. Dessutom görs ett antagande om vad timkostnaden är och vad en kilometer kostar.
Kostnaden per buss beräknas som en årlig avskrivning.
I Tabell 9 nedan presenteras produktionsberäkningen för avgränsningsområdet runt Ljungby stad.
Dessutom beskrivs de schablonkostnader som valts per buss, timme och kilometer.
Tabell 9. Kostnader för regionbusslinjer och servicetrafik inom avgränsningsområdet runt
Ljungby.

Schablonkostnader
Årlig kostnad per buss

225 000 kr

Kostnad per timme

350 kr/h

Kostnad per kilometer

10 kr/km

Produktionsberäkning
Antal Bussar
∑ Tidtabelltimmar
∑ Tidtabellkilometer

Total årlig kostnad

21 st.
13 600 h
530 000 km

14 810 000 kr/år

I produktionsberäkningen ingår både servicelinjer och regionbusstrafik inom avgränsningsområdet.
Den årliga kostnaden inom avgränsningsområdet runt Ljungby stad och Lagan beräknas till ca 14,8
miljoner kronor per år.
De kostnader som inte ingår i Tabell 10 ovan är kostnaderna för Närtrafik Ljungby. De presenteras
separat i tabellen nedan. Det som anges är kostnaden per år.
Tabell 10. Årliga kostnader för närtrafik Ljungby.

Årlig kostnad för Närtrafik Ljungby
Ljungby Närtrafik år 2017

1 690 000 kr

Ljungby Närtrafik år 2018

2 100 000 kr

Ljungby Närtrafik år 2019 t.o.m. september

1 600 000 kr

Den dyraste månaden varje år är november, tätt följt av oktober. Det kan därför förväntas att
kostnaden för 2019 tar sig upp på nivå med 2018 kostnader.
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5.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

5.1

KONSTATERADE PROBLEM
Det är i dagsläget svårt att konstatera problem med det lokala kollektivtrafikutbudet när det saknas ett
riktigt stadsbussnät i Ljungby. Som resenär ska man i dagsläget utnyttja regionbusstrafiken eller
använda sig utav några av de få antal serviceturer som finns. Självklart kan även närtrafiken utnyttjas,
men den är unik för varje tur och ger därför inte resenären någon tydlig struktur.
De problem som finns med servicelinjerna är i dagsläget att antalet turer är få och turerna är på två av
linjerna enkelriktade, vilket innebär att resenären endast kan nyttja linjen i den ena riktningen.
Dessutom är servicelinjerna inget eget system, utan de fungerar som omskyltade regionbusslinjer.
Detta skapar också en förvirring för resenären.
I Ljungby går det mycket fort att transportera sig med bil. Detta är ett bekymmer ur
kollektivtrafiksynvinkel då konkurrensen mot bil blir mycket tuff då bussen behöver ha snabba restider
för att inte tappa i attraktivitet. Restidskvoterna är i dagsläget höga, vilket inte enbart beror på snabba
restider med bil, men som kan ge en indikation kring att det kan komma att krävas en del åtgärder för
att bussen ska få en ärlig chans att konkurrera med bilen.

5.2

PLANERINGSPRINCIPER
För framtagandet av linjenätsförslaget har följande principer använts:
•

Förenkla nätet genom att räta ut slingor, förtydliga varje linjes uppgift

•

Nätverkseffekt – knutpunkt -> Rendez-vous-principen

•

Effektivisera genom att glesa ut hållplatsavstånden med bibehållen yttäckning

•

Sprida ut linjerna genom mindre överlappning av upptagningsområde.

Utgångspunkten för planeringen av ett förbättrat stadsbusslinjenät har varit Rendez-vous-principen.
Principen innebär att tidtabellen läggs så att alla linjerna möts upp samtidigt i en central bytespunkt så
att byten mellan alla linjer är möjlig. Denna princip passar ett linjenät med fåtal linjer med lägre
turtäthet och en central bytespunkt, se Figur 26 nedan.
Detta förutsätter att linjerna har ungefär lika lång körtid så att inte någon linje har lång reglertid och
därmed gör linjenätet ineffektivt. För få framgång med principen är framkomligheten för linjerna viktig
för att säkerställa att linjerna blir punktliga och möts samtidigt vid bytespunkten för att möjliggör de
tänkta bytena mellan linjerna1.

1
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Figur 26. Illustration av Rendez-vous-principen.

Andra viktiga aspekter med principen är att varje linje har samma rutt oavsett tidpunkt då det genom
ett och samma linjenät under hela året gör linjenätet lättare för användaren att till sig och enklare att
förstå. Detta ger också en pålitlighet på systemet, att det finns en långsiktighet. Under
sommarmånaderna när behovet minskar kan turutbudet minska men linjenätet bibehålls, vilken även
gäller för kvällar och helger.
Turtätheten på linjerna bör vara densamma och varieras i fasta steg under dagen då en regelbunden
tidtabell är enkel att förstå och därmed ofta leder till högre efterfrågan än en oregelbunden. En högre
turtäthet när efterfrågan är större som sedan sänks när efterfrågan, utanför rusningstiderna, är lägre.
Tidtabellen bör också vara styv, att bussen avgår på samma minuttal varje timme. Särskilt viktigt är
detta med ett trafikupplägg enligt Rendez-vous-principen för att få systemet att fungera.

5.3

STADSBUSSLÖSNING
För stadsbussalternativet har två olika alternativ plockats fram för Ljungby stad. Ett alternativ är något
mer utmanande och innebär ett par mindre infrastruktursatsningar för att kollektivtrafikens drift ska
bli attraktiv och snabb. Det andra alternativet innebär en något krokig linjeföring som inte kräver några
infrastrukturåtgärder mer än de nya hållplatser som föreslås.

5.3.1

5.3.2

KRAV OCH FOKUSOMRÅDEN
Nedan listas de viktigaste ansatserna i arbetet med att ge Ljungby ett stadsbussnät:
•

Skapa ett stadsbussnät med två linjer som taktas i Ljungby Busstation

•

Ge linjerna en så gen linjedragning som bara möjligt – För att inte tappa tid mot bilen

•

Säkerställa att de viktigaste målpunkterna förses med kollektivtrafik

•

Ta fram bra omloppstider så att så få bussar som möjligt behöver köpas in

•

Ha tillräckligt med reglertid för att flera olika typers framdrivningsalternativ ska vara möjligt

•

Inte arbeta med slingor som skapar förvirring hos resenären – viktigt att bussen kör samma
väg i båda riktningar

ALTERNATIV 1
I alternativ 1 har två linjer tagits fram för stadsbusstrafik i Ljungby. Linjerna är tänkta att komplettera
varandra och utgå från Rendezvous-principen. Det innebär att linjerna taktas utifrån en central
bytespunkt, Ljungby Busstation, på fasta klockslag så att smida byten kan ske mellan linjerna. På så vis
kan hela linjenätet nås med maximalt ett byte. Linjenätsförslaget i alternativ 1 presenteras i Figur 27.
Linje 1 och linje 2 bildar ett ”X” över Ljungby och täcker stora delar av tätorten.
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Figur 27. Linjedragning i stadsbussalternativ 1.

På nästa sida illustreras alternativ 1 med hjälp av en schematisk ”tunnelbanekarta”. Denna är enklare
för resenären att förstå när den ska resa i linjenätet.
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Figur 28. Stadsbussalternativ 1, schematisk karta.

46 av 103

Kollektivtrafiklösning Ljungby
1320045311

5.3.2.1

Linjedragning
Linje 1

Figur 29. Linjedragning för Linje 1 mellan Ljungbystopp - Centrum - Ljungby Arena.

Linje 1 är den stadsbusslinje som förbinder sydväst med nordost inom Ljungby. Linjen kommer att
trafikera flertalet viktiga målpunkter inom Ljungby och få en relativt jämn linjedragning. Tanken med
linjen är att tillgodose det stora arbetsområdet i sydvästra industriområdet och Ljungbyport med bra
kollektivtrafik. Även det nya växande industriområdet väster om E4an tas med. I centrum trafikeras
busstationen och i nordöst trafikerar linjen både Hjortbergskolan och Sunnerbogymnasiet.
Linje 1 knyter samman områden som SV. Industriområdet, Stensberg, Rönnäs, Centrum,
Brunnsgården, Hjortsberg, Ågård och Arenaområdet. Linjens körtid är 23 minuter och linjen har 19
hållplatser. Körsträckan är 9,5 kilometer.
Linje 1 går från Ljungbystopp ner till Helsingborgsvägen där bussen kör västerut och passerar över E4.
Innan dess har Ljungbyport angjorts där möjligheten till byte med regionbusstrafik kan skapas. Linje
svänger sedan upp på Bergvägen där den kör upp och passerar två av Ljungbys största arbetsplatser,
PostNord och Cargotec. Linje 1 svänger sedan österut och in mot Ljungby igen via Viaduktgatan. Linje 1
passerar genom industriområdet och några av de andra stora arbetsplatserna i Ljungby. Linjen svänger
sedan upp mot Långgatan för att sedan svänga av igen upp på Björkstigen. Linje 1 passerar sedan
Stensbergsskolan och Björkstigens förskola. Linjen tar sedan höger in på Hovdingegatan där flertalet
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villor och villalägenheter passeras. Linjen svänger sedan söderut mot centrum längs med
Bolmstadsvägen där ett stopp görs i höjd med Lasarettsgatan. Linje 1 angör sedan Ljungby Busstation
via Stationsgatan. Efter att linjen angjort Centrum kör den vidare längs med Skånegatan som övergår i
Ägårdsvägen. Linjen svänger sedan norrut i Bryggerirondellen och gör ett uppehåll utanför ICA Maxi.
Linje 1 svänger sedan in på Harabergsgatan där Brunnsgården och flertalet lägenhetshus passeras.
Linjen svänger sedan österut i höjd med Brunnsplan, där bussen går på en ny bussgata som går längs
den befintliga cykelvägen som ansluter till Hjortstigen och som korsar Nydalaleden. Linje 1 kommer
sedan ut på Hjortstigen och passerar Hjortbergsskolan. Linjen går längs Ägårdsvägen och Axel
Rothsgatan upp till Sunnerbogymnasiet. Efter Sunnerbogymnasiet trafikerar linjen sedan Norrleden
och Fritidsvägen innan linjen når ändhållplatsen utanför Ljungby Arena där vändslinga finns.
Linje 2

Figur 30. Linjedragning för Linje 2 mellan Replösa – Centrum – NV Industriområdet.

Linje 2 är den stadsbusslinje som förbinder östra delarna av Ljungby med de nordvästra delarna av
Ljungby. Linjen trafikerar ett par viktiga målpunkter i staden, bland annat Astradskolan, Lagavallen,
centrum, lasarettet, Kungshögsklan och det nordvästra industriområdet där flertalet arbetsplatser
finns.
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Linje 2 knyter samman områden som Replösa, Hångers, centrum, lasarettsområdet, Kungshög,
Annelund och nordvästra industriområdet. Linjens körtid är 26 minuter och antalet hållplatser på
sträckan är 22 stycken. Linjens körsträcka är 10,8 kilometer (alternativ 10,9 km).
Linje 2 går från Replösa och det nybyggda området i Björket ner mot Sätervägen. Linjen trafikerar
sedan en ny bussgata mellan Sätervägen och Florettvägen som följer befintligt cykelbana mellan
områdena. Linjen svänger sedan ut på John A Lagers väg för att sedan igen svänga av mot
Flygarevägen. Linje 2 går sedan på ytterligare en nybyggd bussgata som förenar Flygarvägen och
Astradgatan. När linjen passerat hållplats Rydgatan kan den antingen ta höger ner till Brogatan eller
fortsätta längs Astradgatan. Vilken riktning som väljs beror på vald linjedragning. Det ena alternativet
innebär att linje 2 passerar rakt utanför Astradskolan, medan det andra alternativet innebär att linje 2
kör längs Astradgatan, Vislandavägen och sedan in på Hångersvägen. Alternativ 2 täcker en större yta
medan alternativ 1 täcker en av de mest utnyttjade hållplatserna i dagsläget, Astradskolan. Oavsett
körväg trafikerar linje 2 Hångersvägen där antingen Orbergsgatan eller Astradskolan S angörs. Linje 2
går sedan vidare tills den svänger upp på Elfströmsgatan. Linje 2 kör sedan via ny bussgata mellan
fotbollsplanerna på Lagavallen innan linjen svänger norrut på Axel Ångbagares gata. Efter ett stopp vid
Lagavallen svänger linje 2 in på Högarörsgatan innan linjen kör in mot centrum via Gängesvägen. Linjen
tar sig sedan via Fabriksgatan upp till Ljungby Busstation. Efter busstationen passeras Lasarettet innan
linjen kör norrut igen på Klockaregårdsgatan. Kungshögsskolan passeras innan linjen kör vidare upp till
norrleden där linjen tar höger, österut. Linje 2 kör på Norrleden innan den svänger av på
Ljungsjövägen. Där passeras ett av de tänkta exploateringsområdena på höger sida. Linjen når slutligen
Bredemadsvägen där linjen svänger vänster mot det nordvästra industriområdet. Linje 2 kör sedan via
Näsvägen västerut tills linjen når ändhållplatsen Svarvaregatan. Linjen vänder på parkeringsyta utanför
Enertech.
5.3.2.2

Hållplatser
De nya linjerna innebär också att nya hållplatser behöver anläggas på en del platser i Ljungby. En del
hållplatser som trafikeras finns redan idag och behöver därför inte anläggas på nytt. Linje 1 och linje 2
trafikerar de hållplatser som anges i Tabell 11 nedan och som tidigare visats i Figur 29 och i Figur 30.
Tabell 11. Hållplatser per linje i stadsbussalternativ 1.

Hållplatser stadsbuss alternativ 1
Linje 1

Linje 2
Hållplats

Ny?

Hållplats

Ny?

Ljungbystopp

Ja

Replösa

Ja

Ljungbyporten

Ja

Allmogevägen

Ja

Bollvägen

Ja

PostNord

Skridskovägen

Ja

Viadukten Norra

Mörvägen
Ja

Rydgatan

Ja

Björkstigen

Ja

Tegnérgatan

Ja

Stenbergsskolan

Ja

Folkets Park

Frögatan

Ja

Astradskolan S

Ja

Skt Stefans

Ja

Elfströmsgatan

Ja
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Lasarettsgatan

Ja

Ljungby Busstation
Bryggerirondellen

Ja

Vinkelgatan

Lagavallen

Ja

Högarörsgatan

Ja

Fabriksgatan

Ja

Ljungby Busstation

Brunnsgården

Ja

Ljungby Lasarettet

Brunnsplan

Ja

Kungshögskolan

Ja

Hjortbergsskolan

Notstigen

Ja

Axel Rothsgatan

Smultronvägen

Ja

Sunnerbogymnasiet

Ja

Norrabergsgatan

Ja

Ljungby Arena

Ja

Nydalavägen

Ja

Gnejsvägen

Ja

Lillängsgatan

Ja

Svarvaregatan

Ja

Antal nya hållplatser

19

Antal nya hållplatser

13

Hållplatserna för de två linjerna kan även ses i tidigare Figur 27 och i Figur 28.
I figuren på nästa sida illustreras yttäckningen (upptagningsområdet) för stadsbussalternativ 1 i
Ljungby. Angivet hållplatsavstånd är 400 meter som bedöms som godtagbart av resenären samtidigt
som en högre medelhastighet kan behållas på linjerna.
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Figur 31. Yttäckning med stadsbussalternativ 1. Avstånd till hållplats på 400 meter är
godtagbart för resenären.
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5.3.2.3

Utbud
För att kollektivtrafiken ska bli konkurrenskraftig i en ort som Ljungby krävs det att det finns ett visst
utbud för att resenärerna ska lockas att åka kollektivt istället för att köra eller åka bil. Då det inte finns
något utbud i dagsläget inom stadstrafiken föreslås ett helt nytt utbudsupplägg där båda
stadsbusslinjerna ges samma utbud då tanken är att linjerna inte ska ses som två separata linjer, utan
som ett gemensamt nät där enkla byten i centrum gör att man enkelt når stora delar av staden med
ett byte. Att då föreslå olika utbud för de två linjerna är inte aktuellt då hela upplägget hade fallerat.
I Figur 32och i Figur 33 nedan presenteras utbudsförslaget för vardagar och för lördagar. Under
söndagar föreslås ingen trafik.
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Figur 32. Utbudsförslag för stadstrafiken under vardagar.
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Figur 33. Utbudsförslag för stadstrafiken under lördagar.
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Utbudsförslaget innebär att linjerna har trafik redan från klockan 05 fram till klockan 20 på kvällen. Det
ger en öppettid på 15h. Under dygnet varierar utbudet något. Vardagsdygnet kan delas in olika
intervall där utbudet antingen är 2 turer per timma eller 1 tur per timma. Variationen beror på
vardagsdygnets maxtimmar där utbudsbehovet är något större än för lågtimmarna.
Under lördagar föreslås 7 turer, alltså 1 tur per timme mellan kl.10 och kl.16. Detta för att möjligheten
ska finnas för ärenden, inköp och fritidsresor även under lördagar. Under söndagar är det mesta stängt
och därför erbjuds ingen trafik i det här förslaget.
När systemet implementerats och resenärerna börjat använda linjenätet kan det bli aktuellt att
förlänga öppettiden under vardagar till kl.23 på kvällen för att fler resenärer ska kunna göra sina
fritidsaktiviteter.
5.3.2.4

Tidtabell
Stadsbusslinjerna i Ljungby kommer som tidigare nämnt att taktas i Ljungby busstation. Tanken är att
linjerna möts vid hel och halv timme, vilket innebär att linje 1 i båda riktningar och linje 2 i båda
riktningar samtidigt angör Ljungby busstation. Det innebär att resenären med ett byte kan nå hela
linjenätet. För att detta ska vara möjligt och effektivt krävs det att linjernas körtider inte är för långa
och att linjeändarna på var sida om den centrala bytespunkten inte är för långa. I det här förslaget
erbjuds resenären halvtimmestrafik inom Ljungby. I Tabell 12 nedan presenteras föreslagen tidtabell
för linje 1 och linje 2. Ett par av hållplatserna på sträckan har valts ut för att ge en indikation kring
restiden mellan de större målpunkterna.
Tabell 12. Principtidtabell för linjerna i stadsbussalternativ 1.

Principtidtabell – Stadsbussförslag 1
Linje 1
Hållplats
Ljungbystopp
Stensbergskolan
Ljungby Busstation
Sunnerbogymnasiet
Ljungby Arena

Riktning

Ankomst

Arenan

Avgång
XX17, XX47

Ljungbystopp

XX13, XX43

Arenan

XX25, XX55

XX25, XX55

Ljungbystopp

XX05, XX35

XX05, XX35

Arenan

XX29, XX59

XX01, XX31

Ljungbystopp

XX29, XX59

XX01, XX31

Arenan

XX08, XX38

XX08, XX38

Ljungbystopp

XX12, XX52

XX12, XX52

Arenan

XX10, XX40

Ljungbystopp

XX20, XX50

Reglertid
4 min
0 min
2 min
0 min
10 min

Linje 2
Hållplats
Replösa
Astradskolan S
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Riktning

Ankomst

NV. Industriomr.

Avgång
XX16, XX46

Replösa

XX14, XX44

NV. Industriomr.

XX24, XX54

XX24, XX54

Reglertid
2 min
0 min
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Ljungby Busstation
Lasarettet
Svarvaregatan

Replösa

XX06, XX36

XX06, XX36

NV. Industriomr.

XX29, XX59

XX01, XX31

Replösa

XX29, XX59

XX01, XX31

NV. Industriomr.

XX02, XX32

XX02, XX32

Replösa

XX28, XX58

XX28, XX58

NV. Industriomr.

XX12, XX42

Replösa

XX18, XX48

2 min
0 min
6 min

Linjerna angör Ljungby busstation under en längre tid än övriga hållplatser på sträckan. Det är
ändhållplatserna tillsammans med Ljungby busstation som blir reglerhållplatser. Linjerna har 2
minuters uppehållstid på Ljungby busstation för att byten mellan linjerna ska kunna ske på ett säkert
och tryggt sätt.
Körtiderna är framtagna med hjälp av gångtidsberäkningar för respektive linjesträckning där hänsyn
tas till tillåten hastighet, acceleration, hållplatsstopp och avstånd mellan hållplatser.
5.3.3

ALTERNATIV 2
I alternativ 2 har två linjer tagits fram för stadsbusstrafik i Ljungby. Alternativ 2 är ett ”snällare”
alternativ som inte kräver lika stora infrastrukturåtgärder som alternativ 1. Linjerna i alternativ 2 är
tänkta att komplettera varandra och utgå från Rendezvous-principen. Det innebär att linjerna taktas
utifrån en central bytespunkt, Ljungby Busstation, på fasta klockslag så att smida byten kan ske mellan
linjerna. På så vis kan hela linjenätet nås med maximalt ett byte. Linjenätsförslaget i alternativ 2
presenteras i. Linje 1 och linje 2 bildar ett ”X” över Ljungby och täcker stora delar av tätorten.
Skillnaden mot alternativ 1 är egentligen att linje 1 förlängs efter Sunnerbogymnasiet och trafikerar
även Replösa. Linje 2 får en ny linjeända till Ekebacken.
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Figur 34. Linjedragning i stadsbussalternativ 2.

På nästa sida illustreras alternativ 2 med hjälp av en schematisk ”tunnelbanekarta”. Denna är enklare
för resenären att förstå när den ska resa i linjenätet.
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Figur 35. Stadsbussalternativ 2 som schematisk karta.
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5.3.3.1

Linjedragning
Linje 1

Figur 36. Linjedragning för Linje 1 mellan Biltema - Centrum - Replösa.

Linje 1 är den linje som i det här förslaget knyter samman sydvästra Ljungby med nordöstra Ljungby.
Linjen trafikerar flertalet målpunkter inom Ljungby så som Ljungbystopp, SV industriområdet, Ljungby
busstation, Hjortbergsskolan och Sunnerbogymnasiet.
Linje knyter samman områden som SV industriområdet, Stensberg, Rönnäs, Kungshög, Centrum,
Hjortsberg, Ågård och Replösa. Linjens körtid är 24 minuter och linjen har totalt 21 hållplatser.
Linjelängden mäter 9,2 kilometer.
Linje 1 börjar vid ändhållplatsen utanför Biltema där möjlighet till vändning finns på den stora
parkeringsplatsen. Linjen går sedan via Nyponvägen och Ringvägen upp till Ljungbystopp. Efter det kör
linje 1 vidare till Kungsgatan för att sedan svänga norrut på Långgatan. Linje 1 fortsätter sedan längs
med Långgatan upp till Björkstigen där linjen svänger av och kör norrut. På vägen passeras
Stensbergsskolan och Björkstigens förskola innan linje 1 svänger österut på Hovdingagatan. På
Hovdingagatan passeras flertalet villor och villalägenheter. Linje 1 svänger söderut på Bolmstadsvägen
och kör sedan ner mot Ljungby Busstation. Efter Ljungby Busstation går linjen vidare på Skånegatan
och Ägårdsvägen där bland annat Bryggerirondellen passeras. Linjen går längs Ägårdsvägen där den
bland annat passerar Hjortsbergsskolan och Sunnerbogymnasiet. Efter Sunnerbogymnasiet går linjen
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vidare in på Hagatorpsvägen innan den kör ut på Norrleden och kör österut. Linjen svänger sedan in
mot Replösa efter att den först passerat Lagan. Linjen går sedan söderut till Sätervägen. Linje 1 går
sedan via en kort bussgata ner till Florettvägen innan den svänger ut på John A Lagers väg. Linjen når
sedan ändhållplatsen när den svängt in på Kulvägen där ny vändslinga finns.
Om bussgatan mellan Sätervägen och Florettvägen bedöms orimlig att bygga, kan linjen med enkelhet
ha ändhållplats där Allmogevägen och Sätervägen möts.
Linje 2

Figur 37. Linjedragning för Linje 2 mellan NV Industriområdet - Centrum - Ekebacken.

Linje 2 är i det här alternativet den linje som knyter samman sydöstra delarna av Ljungby med
nordvästra delarna av Ljungby. Linjen blir en del av det ”X” som bildas tillsammans med linje 1. Linje 2
angör viktiga målpunkter som Lagavallen, Ljungby Centrum, Lasarettet, Kungshögskolan och
nordvästra industriområdet.
Linje 2 knyter samman områden som Ekebacken, Hångers, Centrum, Kungshög, Annelund och NV
industriområdet. Linjens körtid är 22 minuter och linjen har totalt 18 hållplatser. Linjelängden är 8,9
kilometer.
Linje 2 går i huvudförslaget från Ekebacken via Ekebacksvägen ner till Vadgatan. På vägen passeras
Ekebackens förskola. Linje 2 svänger sedan norrut på Vadgatan innan linjen tar höger in på
Högarörsgatan. Linjen svänger sedan ner på Axel Ångbagares gata där Lagavallen passeras. Linjen går
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sedan genom de två fotbollsplanerna in på Elfströmsgatan innan linjen ansluter till Hångersvägen. Ett
alternativ för linje 2 är också att linjen utgår från Svartmesvägen, går längs Skinnarevägen, tar av vid
Vadgatan och sedan ansluter till Hångersvägen. Linje 2 går sedan via Hångersvägen upp till
Vislandagatan där den tar vänster in mot Centrum. Linjen går via Storgatan, Ägårdsvägen och
Skånegatan in till Ljungby Busstation. Efter att linjen angjort Ljungby busstation går den vidare förbi
Lasarettet innan den svänger norrut på Klockaregårdsvägen. Linjen passerar Kungshögskolan innan den
når Norrleden där linjen svänger österut. Linjen svänger igen då den ska in på Ljungsjövägen. Linje 2
kör sedan nordväst på Bredemadsvägen där den till slut svänger av mot väst in på Näsvägen. Linjen når
sedan ändhållplatsen Svarvaregatan utanför Enertech.
5.3.3.2

Hållplatser
De nya linjerna innebär också att nya hållplatser behöver anläggas på en del platser i Ljungby. En del
hållplatser som trafikeras finns redan idag och behöver därför inte anläggas på nytt. Linje 1 och linje 2
trafikerar de hållplatser som anges i Tabell 13 och som tidigare visats i Figur 36 och i Figur 37.
Hållplatsernas yttäckning illustreras i figuren på nästa sida.
Tabell 13. Hållplatser för linjerna i stadsbussalternativ 2.

Hållplatser stadsbuss alternativ 2
Linje 1

Linje 2
Hållplats

Ny?

Hållplats

Ny?

Biltema

Ja

Ekebacken

Ja

Ljungbystopp

Ja

Ekebackens förskola

Ja

Hansatorpsvägen

Skinnarevägen

Ja

Viaduktgatan

Lagavallen

Ja
Ja

Björkstigen

Ja

Elfströmsgatan

Stenbergsskolan

Ja

Ljungsätra

Frögatan

Ja

Storgatan

Skt Stefans

Ja

Bryggerirondellen

Lasarettsgatan

Ja

Ljungby Busstation

Ljungby busstation
Bryggerirondellen

Lasarettet
Kungshögskolan

Ja

Älgstigen

Ja

Notstigen

Ja

Hjortbergsskolan

Smultronvägen

Ja

Axel Rothsgatan

Norrabergsgatan

Ja

Nydalavägen

Ja

Sunnerbogymnasiet

Ja

Hagatorpsvägen

Ja

Gnejsvägen

Ja

John Lagers väg

Ja

Lillängsgatan

Ja

Replösa

Ja

NV. Industriområdet

Ja

Allmogagatan

Ja

Bollvägen

Ja

Diskusvägen

Ja

Antal nya hållplatser

15

Antal nya hållplatser

14

Hållplatserna för de två linjerna kan även ses i tidigare Figur 34 och i Figur 35.
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Figur 38. Yttäckning med stadsbussalternativ 2. Avstånd till hållplats på 400 meter är
godtagbart för resenären.
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5.3.3.3

Utbud
För att kollektivtrafiken ska bli konkurrenskraftig i en ort som Ljungby krävs det att det finns ett visst
utbud för att resenärerna ska lockas att åka kollektivt istället för att köra eller åka bil. Då det inte finns
något utbud i dagsläget inom stadstrafiken föreslås ett helt nytt utbudsupplägg där båda
stadsbusslinjerna ges samma utbud då tanken är att linjerna inte ska ses som två separata linjer, utan
som ett gemensamt nät där enkla byten i centrum gör att man enkelt når stora delar av staden med
ett byte. Att då föreslå olika utbud för de två linjerna är inte aktuellt då hela upplägget hade fallerat.
I Figur 39och i Figur 40 nedan presenteras utbudsförslaget för vardagar och för lördagar. Under
söndagar föreslås ingen trafik.
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Figur 39. Utbudsförslag för stadsbusstrafiken under vardagar.
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Figur 40. Utbudsförslag för stadsbusstrafiken under lördagar.
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Utbudsförslaget innebär att linjerna har trafik redan från klockan 05 fram till klockan 20 på kvällen. Det
ger en öppettid på 15h. Under dygnet varierar utbudet något. Vardagsdygnet kan delas in olika
intervall där utbudet antingen är 2 turer per timma eller 1 tur per timma. Variationen beror på
vardagsdygnets maxtimmar där utbudsbehovet är något större än för lågtimmarna.
Under lördagar föreslås 7 turer, alltså 1 tur per timme mellan kl.10 och kl.16. Detta för att möjligheten
ska finnas för ärenden, inköp och fritidsresor även under lördagar. Under söndagar är det mesta stängt
och därför erbjuds ingen trafik i det här förslaget.
När systemet implementerats och resenärerna börjat använda linjenätet kan det bli aktuellt att
förlänga öppettiden under vardagar till kl.23 på kvällen för att fler resenärer ska kunna göra sina
fritidsaktiviteter.
5.3.3.4

Tidtabell
Stadsbusslinjerna i Ljungby kommer som tidigare nämnt att taktas i Ljungby busstation. Tanken är att
linjerna möts vid hel och halv timme, vilket innebär att linje 1 i båda riktningar och linje 2 i båda
riktningar samtidigt angör Ljungby busstation. Det innebär att resenären med ett byte kan nå hela
linjenätet. För att detta ska vara möjligt och effektivt krävs det att linjernas körtider inte är för långa
och att linjeändarna på var sida om den centrala bytespunkten inte är för långa. I det här förslaget
erbjuds resenären halvtimmestrafik inom Ljungby.
I Tabell 14 nedan presenteras föreslagen tidtabell för linje 1 och linje 2. Ett par av hållplatserna på
sträckan har valts ut för att ge en indikation kring restiden mellan de större målpunkterna.
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Tabell 14. Principtidtabell för linjerna i stadsbussalternativ 2.

Principtidtabell – Stadsbussförslag 2
Linje 1
Hållplats
Biltema
Stensbergskolan
Ljungby Busstation
Sunnerbogymnasiet
Diskusvägen

Riktning

Ankomst

Replösa

Avgång
XX19, XX49

Biltema

XX11, XX41

Replösa

XX25, XX55

XX25, XX55

Biltema

XX05, XX35

XX05, XX35

Replösa

XX29, XX59

XX01, XX31

Biltema

XX29, XX31

XX01, XX31

Replösa

XX07, XX37

XX07, XX37

Biltema

XX23, XX53

XX23, XX53

Replösa

XX13, XX43

Biltema

XX17, XX47

Reglertid
8 min
0 min
2 min
0 min
4 min

Linje 2
Hållplats
Ekebacken
Ljungby Busstation
Lasarettet
NV Industriområdet

Riktning

Ankomst

NV Industriomr.

Avgång
XX21, XX51

Ekebacken

XX09, XX39

NV Industriomr.

XX29, XX59

XX01, XX31

Ekebacken

XX29, XX59

XX01, XX31

NV Industriomr.

XX02, XX32

XX02, XX32

Ekebacken

XX28, XX58

XX28, XX58

NV Industriomr.

XX13, XX43

Ekebacken

XX17, XX47

Reglertid
12 min
2 min
0 min
4 min

Linjerna angör Ljungby busstation under en längre tid än övriga hållplatser på sträckan. Det är
ändhållplatserna tillsammans med Ljungby busstation som blir reglerhållplatser. Linjerna har 2
minuters uppehållstid på Ljungby busstation för att byten mellan linjerna ska kunna ske på ett säkert
och tryggt sätt.
Körtiderna är framtagna med hjälp av gångtidsberäkningar för respektive linjesträckning där hänsyn
tas till tillåten hastighet, acceleration, hållplatsstopp och avstånd mellan hållplatser.
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5.3.4

DRIVMEDEL
För beräkning av produktionskostnader för stadsbussalternativen i Ljungby används olika kostnader för
kilometerkostnaden i stadsbussnätet. De fyra drivmedlen som produktionskostnaderna beräknas för är
HVO (diesel), el, Biogas och Vätgas. Priserna för de fyra alternativen anges i Tabell 15 nedan.
Tabell 15. Kostnaden för olika framdrivningsalternativ per kilometer.

Framdrivningslaternativ

Pris

Kostnad/km

HVO

17,66 kr/l

7,06 kr/km

El

2 kr/kWh

4 kr/km

Biogas

19,84 kr/kg

10,51 kr/km

Vätgas

80 kr/kg

17,6 kr/km

Billigast kilometerkostnad ger el då el är betydligt billigare än övriga framdrivningsalternativ. Det går
dock inte enbart att titta på kilometerkostnaden då tex el kräver en del investeringar i infrastrukturen
som inte tas med i kilometerkostnaden.
I Tabell 16 nedan presenteras de olika kostnaderna som inte kan hänföras till kilometerkostnaden så
som införskaffning av fordon, infrastruktur och service.
Tabell 16. Framdrivningsalternativens infrastruktur- och servicekostnad, pris per buss och
bedömd livslängd.

Framdrivningsalternativ

HVO

Infrastruktur- och servicekostnader

Pris per buss
(12 m)

Livslängd

Kostnad
per buss
och år

Drift- och underhållskostnad per buss och år: 100 000
kr

3,3 milj.

12 år

275 000 kr

4,65 milj.*

10 år

465 000 kr

4,2 milj.

12 år

350 000 kr

3,25 milj.**

12 år

271 000 kr

Pantografladdare: 4 milj./ laddare
El

Plug in infrastruktur: 600 000 kr/station
Drift och underhållskostnad per buss och år: 350 000 kr
Tankstation: 1,3 milj. Per år i underhållskostnad

Biogas

Drift- och underhållskostnad per buss och år: 130 000
kr

Vätgas

Drift- och underhållskostnad per buss och år: 130 000
kr

Vätgasstation: 2,5 milj. Per station

*I priset för elbuss ingår ett batteribyte värt 800 000 kronor
**Det finns inte tillräcklig erfarenhet kring kostnader av vätgasbuss i Sverige. Kostnaden för vätgas
bygger på erfarenheter från Tyskland.
Det är angivna kostnader ovan som tas med i produktionsberäkningarna för stadsbussalternativet.
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5.3.5

PRODUKTION OCH KOSTNADER
För alternativet med stadsbusstrafik i Ljungby har produktions- och kostnadsberäkningar genomförts
för båda alternativen, samt även baserats på fyra olika typer av framdrivningssystem.
Framdrivningssystemen beskrivs mer i kapitel 2 och dess priser presenteras och beskrivs i avsnitt 5.3.4.
Produktions- och kostnadsberäkningar har baserats på de nya linjer som tidigare presenterats och det
föreslagna utbud som presenterats. Beräkningarna baseras på att trafik erbjuds under vardagar samt
även under lördagar. Under söndagar föreslås ingen stadsbusstrafik i Ljungby. Produktionen för de två
alternativen beräknas enligt körtid, linjelängd och antalet turer. I Tabell 17 nedan presenteras
produktionen för de två stadsbussförslagen.
Tabell 17. Produktionsdata för Ljungby stadsbusstrafik, både alternativ 1 och 2.

Alternativ 1

Alternativ 2

271 320 km

240 331 km

Vagntimmar

10 862 h

10 197 h

Antal fordon

4 st.

4 st.

Vagnkilometrar

Kostnaden för respektive alternativ varierar sedan beroende på vilket framdrivningssystem som väljs. I
avsnitt 5.3.4 beskrivs vilka kostnader som det tagits hänsyn till i kostnadsberäkningarna för
stadsbussalternativet. Kostnaderna har sedan sammanställts och presenteras i Tabell 18 och i Tabell 19
nedan.
Tabell 18. Kostnader per år för stadsbussalternativ 1, med eller utan infrastrukturkostnader.

Kostnader per år
Alternativ 1
HVO

El

Biogas

Vätgas

Kostnad vagnkilometrar

1 915 000 kr

1 085 000 kr

2 850 000 kr

4 775 000 kr

Kostnad vagntimmar

3 800 000 kr

3 800 000 kr

3 800 000 kr

3 800 000 kr

Kostnad fordon

1 100 000 kr

1 860 000 kr

1 400 000 kr

1 085 000 kr

400 000 kr

1 400 000 kr

520 000 kr

520 000 kr

7 215 000 kr

8 145 000 kr

8 570 000 kr

10 180 000 kr

0 kr

1 600 000 kr*

1 300 000 kr

2 500 000 kr

7 215 000 kr

9 745 000 kr

9 870 000 kr

12 680 000 kr

Underhållskostnad
Summa
Infrastrukturkostnader

Summa

*I infrastrukturkostnader för elbussalternativet har laddmetoden pantograf valts. Detta innebär en
större investering som slås ut på 10 år.
Om 7 dubbelturer också införs på söndagar skulle det innebära en kostnadsökning på mellan 325 000 –
570 000 för alternativ 1 beroende på framdrivningsalternativ, där el innebär det lägsta
kostnadspåslaget.
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Tabell 19. Kostnader per år för stadsbussalternativ 2, med eller utan infrastrukturkostnader.

Kostnader per år
Alternativ 2
HVO

El

Biogas

Vätgas

Kostnad vagnkilometrar

1 690 000 kr

960 000 kr

2 525 000 kr

4 230 000 kr

Kostnad vagntimmar

3 570 000 kr

3 570 000 kr

3 570 000 kr

3 570 000 kr

Kostnad fordon

1 100 000 kr

1 860 000 kr

1 400 000 kr

1 085 000 kr

400 000 kr

1 400 000 kr

520 000 kr

520 000 kr

6 760 000 kr

7 790 000 kr

8 015 000 kr

9 405 000 kr

0 kr

1 600 000 kr*

1 300 000 kr

2 500 000 kr

6 760 000 kr

9 390 000 kr

9 315 000 kr

11 905 000 kr

Underhållskostnad
Summa
Infrastrukturkostnader

Summa

*I infrastrukturkostnader för elbussalternativet har laddmetoden pantograf valts. Detta innebär en
större investering som slås ut på 10 år.
Om 7 dubbelturer också införs på söndagar skulle det innebära en kostnadsökning på mellan 300 000 –
525 000 för alternativ 2 beroende på framdrivningsalternativ, där el innebär det lägsta
kostnadspåslaget.
Alternativ 2 är generellt sett något billigare än alternativ 1, men skillnaderna är marginella. Billigast av
de fyra framdrivningsalternativen är HVO, alltså diesel, som idag är förekommer över hela världen. Det
är relativt jämnt i kostnad för el och biogas, medan vätgas är något dyrare än övriga alternativ. För
elbussalternativet finns flera olika alternativ. De för Ljungby mer rimliga elbussalternativen bedöms
vara ändhållplatsladdning med antingen pantograf eller med plug-in. I tabellerna ovan baserar
resultatet på ett upplägg med pantografladdning. Om plug-in-metoden istället väljs blir kostnaden
något mindre, se Tabell 20 nedan.

Tabell 20. Skillnaden i kostnad mellan elbuss med pantograf eller plug in.

Kostnader per år
Elbuss med plug-in-laddning på ändhållplatser
Alternativ 1

Alternativ 2

Kostnad vagnkilometrar

1 085 000 kr

960 000 kr

Kostnad vagntimmar

3 800 000 kr

3 800 000 kr

Kostnad fordon

1 860 000 kr

1 860 000 kr

Underhållskostnad

1 400 000 kr

1 400 000 kr

8 145 000 kr

8 020 000 kr

240 000 kr

240 000 kr

8 385 000 kr

8 260 000 kr

Summa
Infrastrukturkostnader

Summa

66 av 103

Kollektivtrafiklösning Ljungby
1320045311

5.3.6

RESANDEEFFEKTER
Då det i dagsläget inte finns något stadsbussnät är det mycket svårt att bedöma hur många som
kommer att använda systemet genom elasticitetsmodeller. Sådana modeller bygger på att restidseller utbudsförändringar i redan befintligt nät analyseras och beräknas. Utgångspunkten ligger i de
hållplatser som redan finns och i det resande som görs från respektive hållplats.
När det inte finns någon utgångspunkt att ta i befintligt resande (i stadsbusstrafik) är restidskvot ett
bra sätt att beskriva hur stor andel som resandet med kollektivtrafik kan få i respektive område i
staden. Restidskvoten är ett empiriskt samband som beskriver kollektivtrafikens attraktivitet i
förhållande till bilens. Det finns olika samband för kollektivtrafikandel beroende på storleken på
staden. Mer om metoden bakom restidskvot beskrivs i kapitel 2.1.1.

5.3.6.1

Restidskvot
I detta avsnitt presenteras resultatet för genomförda restidskvotsberäkningar för de två
stadsbussalternativen. Metod för beräkning beskrivs mer i kapitel 2.1.1.
Ljungby stad har delats in i flertalet områden som representerar olika bostadsområden och
byggnadssammansättningar i Ljungby. Dessa områden listas i resultatet, men kan även ses i bild i Figur
23 på sidan 36.
I Tabell 21 presenteras resultatet av restidskvotsberäkningarna för de två stadsbussalternativen för
Ljungby. Tabellen visar hur stor andel av resorna inom respektive område som är kollektivtrafikresor
när målpunkten ligger inom Ljungby. För fullständig redovisning se bilaga Restidskvoter. De färgade
kolumnerna anger den procentuella skillnaden mellan dagens kollektivtrafikandel och beräknad
kollektivtrafikandel i de två stadsbussalternativen.
Tabell 21. Restidskvotsförändring med stadsbussalternativen för resor inom Ljungby.
Tabellen presenterar även kollektivtrafikandel. Den procentuella skillnaden mellan nuläge
och stadsbussförslag.

8%

165%

147%

10%

13%

78%

119%

Ekebacken norra

3%

14%

11%

319%

221%

Hångers södra

3%

11%

12%

240%

263%

Hångers

3%

19%

20%

556%

574%

Hångers västra

6%

20%

14%

265%

146%

Kvarnarna

6%

8%

10%

46%

77%

Solbacka västra

5%

17%

16%

227%

219%

Solbacka östra

5%

20%

10%

272%

96%

Flygaren

3%

14%

13%

313%

288%

skillnad

8%

6%

Andel

3%

Ekebacken östra

alternativ 2

Procentuell

skillnad
alternativ 1

Procentuell

alternativ 2

Andel idag

Ekebacken södra

Andel

Område
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alternativ 1

Kollektivtrafikandel nytt stadsbussnät – målpunkter inom Ljungby
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Replösa

3%

15%

16%

358%

383%

Pålsgården

5%

8%

17%

68%

261%

Björket

5%

10%

17%

111%

261%

Strömsnäs

11%

12%

12%

9%

10%

Högaberg

4%

23%

22%

453%

432%

Sunnerbo

13%

19%

21%

43%

58%

Arenan

9%

10%

6%

9%

-32%

Hjortsberg östra

4%

20%

23%

437%

532%

Hjortsberg västra

6%

19%

14%

218%

136%

Annelund

7%

22%

22%

199%

202%

Kyrkogården

16%

14%

15%

-12%

-5%

Kungshög

8%

21%

22%

179%

188%

Rönnäs

7%

20%

17%

205%

163%

Norra industri

4%

10%

10%

139%

143%

Stensberg östra

13%

28%

24%

120%

89%

Stensberg västra

9%

28%

22%

219%

156%

Tegelbruket

18%

10%

10%

-41%

-41%

Sydvästra industriomr.

9%

14%

15%

62%

77%

Industriområdet

7%

8%

20%

13%

167%

Viadukten

8%

16%

21%

97%

156%

Östra industriomr.

5%

7%

6%

41%

14%

Biltema

7%

22%

16%

220%

126%

Berghem

12%

12%

13%

5%

10%

Kånna

13%

13%

14%

5%

10%

Kungshögsskolan

11%

20%

20%

83%

84%

Sjukhuset

16%

19%

19%

16%

18%

Centrum norra

5%

19%

22%

242%

305%

Ågård

4%

21%

25%

470%

576%

Centrum västra

42%

36%

39%

-14%

-6%

Centrum östra

8%

21%

26%

185%

245%

I tabellen nedan presenteras också kollektivtrafikandelen inom Ljungby när resans målpunkt ligger
utanför Ljungby, alltså när stadsbussnätet i Ljungby utnyttjas för byte till regionbusstrafik.
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Tabell 22. Restidskvotsförändring med stadsbussalternativen för resor till målpunkter utanför
Ljungby. Tabellen presenterar även kollektivtrafikandel. Den procentuella skillnaden mellan
nuläge och stadsbussförslag.

14%

24%

23%

67%

60%

Ekebacken östra

21%

26%

27%

28%

32%

Ekebacken norra

15%

28%

26%

81%

68%

Hångers södra

16%

27%

27%

67%

68%

Hångers

16%

29%

30%

79%

80%

Hångers västra

21%

30%

28%

47%

35%

Kvarnarna

21%

24%

25%

15%

20%

Solbacka västra

21%

29%

29%

41%

39%

Solbacka östra

19%

29%

25%

53%

33%

Flygaren

15%

27%

26%

76%

71%

Replösa

14%

27%

27%

88%

88%

Pålsgården

18%

23%

28%

26%

51%

Björket

18%

25%

28%

35%

51%

Strömsnäs

23%

26%

26%

12%

12%

Högaberg

18%

30%

31%

64%

66%

Sunnerbo

23%

30%

31%

28%

32%

Arenan

23%

28%

25%

22%

9%

Hjortsberg östra

18%

30%

31%

64%

70%

Hjortsberg västra

21%

31%

29%

43%

36%

Annelund

18%

29%

29%

56%

56%

Kyrkogården

25%

29%

29%

17%

17%

Kungshög

18%

31%

31%

69%

69%

Rönnäs

22%

30%

30%

39%

39%

Norra industri

19%

26%

26%

36%

35%

Stensberg östra

27%

31%

31%

16%

16%

Stensberg västra

24%

30%

30%

26%

26%

Tegelbruket

29%

26%

26%

-11%

-11%

Sydvästra industriomr.

24%

24%

26%

-1%

7%

Industriområdet

21%

24%

27%

15%

28%

Viadukten

21%

28%

28%

34%

34%

Östra industriomr.

22%

26%

23%

16%

6%

Biltema

20%

24%

25%

21%

24%

alternativ 2

skillnad

Procentuell

skillnad
alternativ 1

Procentuell

Andel

alternativ 2

alternativ 1

Ekebacken södra
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Andel

Område

Andel idag

Kollektivtrafikandel nytt stadsbussnät – målpunkter utanför Ljungby
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Berghem

23%

24%

24%

5%

5%

Kånna

23%

23%

23%

3%

3%

Kungshögsskolan

20%

31%

31%

56%

56%

Sjukhuset

31%

31%

31%

1%

1%

Centrum norra

21%

31%

32%

46%

48%

Ågård

18%

30%

31%

71%

77%

Centrum västra

35%

35%

35%

0%

0%

Centrum östra

23%

32%

32%

37%

37%

Kollektivtrafiken får sig ett lyft i Ljungby med de nya stadsbussnäten. Inom Ljungby ger stadsbussnätet
en kollektivtrafikandel på mellan 10–30% för de olika områdena i Ljungby. I förhållande till nuläget är
det där som de stora skillnaderna blir. Detta är dock inte förvånande då kollektivtrafiken inom Ljungby
idag inte är särskilt markant. De nya stadsbussförslagen innebär också förbättringar i restid och ökat
resande till målpunkter utanför Ljungby, så som Växjö. Med smidiga byten mellan stadsbuss och
regionbuss på Ljungby busstation får även regionbusstrafiken ett större upptagningsområde i Ljungby,
vilket också restidskvoterna visar.
Medelrestidskvoten för kollektivtrafik med de två stadsbussförslagen ger inledande en
kollektivtrafikandel på 17% för båda stadsbussalternativen. För kollektivtrafik till målpunkter utanför
Ljungby ökar kollektivtrafikandelen från 21% till 28%. Normalt sett gör en person cirka 2 resor per
person och dag. Om det måttet skulle användas för en snabb huvudräkning skulle det leda till att 1,4
miljoner årliga resenärer skulle bli följden av stadsbussalternativen. Detta är dock inte ett helt korrekt
sätt att tänka. Då restidskvoterna är baserade på bästa situationen, alltså rusning under morgon och
eftermiddag, kan inte 2 resor per person användas som mått på hur många resor som görs per person
och dag. För att ge en grov indikation på vad ett stadsbussnät skulle innebära i antal resor görs därför
antagandet att en person i snitt gör mellan 0,6–1,0 resor per person och dag under rusning. Ett
antagande om 252 vardagar per år har också gjorts. Utifrån de områdena som illustreras i Figur 23,
restidskvoternas resultat och känd befolkningsdata (500-meterstrutor) har därför en teoretisk mängd
kollektivtrafikresor per område beräknats. Resultatet av de grova beräkningarna ges i tabellen nedan.
Tabell 23. Uppskattad resandemängd med stadsbussalternativen. Bedömningen bygger på
en del grova antaganden om resande per person och dag.

Antal resor per dag och år
Antagande om 0,6 resor per person och
dag

Resor per dag
Resor per år

Antagande om 1,0 resor per person och
dag

Stadsbussalternativ
1

Stadsbussalternativ
2

Stadsbussalternativ
1

Stadsbussalternativ
2

1785 st

1758 st

2975 st

2930 st

450 000 st

445 000 st

750 000 st

740 000 st

Det årliga resandet kan enligt de här antaganden om antalet resor per person och dag ge mellan 450 –
750 000 årliga resenärer. För att kunna ge ett mer exakt svar behöver en resvaneundersökning göras
för Ljungby kommun så att mer exakt data kan ges gällande antalet resor som varje person gör.
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Resandenivån hamnar här i paritet med tex. Härnösand, som har ca 500 000 årliga resenärer och som
är en stad på storleksnivå med Ljungby. Eslöv som är en annan stad på storleksnivå med Ljungby har
strax under miljonen i årligt resande med stadstrafiken. Där är dock kopplingen till järnvägen stor och
många pendlar till Lund och Malmö för skola och arbete. Det bedöms därför inte rimligt att
resandenivåerna skulle överstiga de 750 000 som anges som max för Ljungby.
I Figur 41 och i Figur 42 presenteras restidskvoterna i kartversion för att illustrera restidskvoternas
storlek i respektive område i Ljungby. I Figur 43 och i Figur 44 presenteras sedan den procentuella
skillnaden i restidskvot för respektive stadsbussalternativ.
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Figur 41. Medelrestidskvoter för områdena i Ljungby för stadsbussalternativ 1.
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Figur 42. Medelrestidskvoter för områdena i Ljungby för stadsbussalternativ 2.
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Figur 43. Procentuell förändring i kollektivtrafikandel för respektive områdena i Ljungby för
stadsbussalternativ 1.
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Figur 44. Procentuell förändring i kollektivtrafikandel för respektive områdena i Ljungby för
stadsbussalternativ 2.
75 av 103

Kollektivtrafiklösning Ljungby
1320045311

5.3.7

EFFEKTIVITET
Ett par enkla indikatorer har tagits fram för att visa på det nya stadsbussnätets effektivitet gällande
produktionsrelaterade faktorer. Användarrelaterade faktorer kan med enkelhet plockas fram när
systemet implementerats. De produktionsrelaterade indikatorerna berör driften i stadsbussnätet.
I Tabell 24 nedan presenteras de produktionsrelaterade indikatorerna.
Tabell 24. Produktionsrelaterade effektivitetsmått.

Produktionsrelaterade effektivitetsmått
Alternativ 1

Alternativ 2

25 km/h

23,6 km/h

4 st.

4 st.

Vagnkilometer per vagn (vkm/vagn)

67 830 km

60 083 km

Kostnad per vagnkilometer (kr/km)

26,6 kr/km

28,2 kr/km

Kostnad per vagntimme (kr/h)

664,5 kr/h

663,5 kr/h

Medelhastighet vkm/vh (km/h)
Vagnar i högtrafik (st.)

5.4

REGIONBUSSLÖSNING
Ett annat sätt att förse Ljungby stad med mer kollektivtrafik är att använda de regionbusslinjer som
trafikerar till, från och genom Ljungby. Ljungby är en knutpunkt med regionbusslinjer i flera
väderstreck och på så vis även med flera olika infartsvägar till centrala Ljungby. Det innebär en
potential att nyttja regionbussnätet på ett bättre sätt än i dagsläget. Att använda regionbusstrafiken
som ett stadsbussalternativ kan vara effektivt, men får inte skapa för stora omvägar och
restidsökningar för majoriteten av resenärerna på linjen.

5.4.1

5.4.2

KRAV OCH FOKUSOMRÅDEN
Nedan listas de viktigaste ansatserna i arbetet med att utöka regionbusstrafiken inom Ljungby stad.
Skapa ett stadsbussliknande nät med förlängda regionbusslinjer bortom Ljungby busstation

•

Ge linjerna en så gen linjedragning som bara möjligt – För att inte tappa tid mot bilen

•

Säkerställa att de viktigaste målpunkterna förses med mer kollektivtrafik än i dagsläget

•

Ta fram bra omloppstider för linjeförlängningen så att möjligheten finns att utnyttja
befintliga omlopp

•

Inte arbeta med slingor som skapar förvirring hos resenären – viktigt att bussen kör samma
väg i båda riktningar

•

Se till så att majoriteten av resenärerna på regionbusslinjerna inte får det sämre med
förändringarna

LINJEDRAGNING
Tanken med linjenätsförslaget för en utökad regionbusstrafik har varit att studera möjligheten att
förlänga några utav regionbusslinjerna så att de gör ett stadsbussliknande arbete efter att de nått den
centrala bytespunkten i Ljungby, nämligen Ljungby busstation. På så vis påverkas inte de som i
dagsläget reser med linjen, utan de får liknande restider som idag. Däremot utökas linjernas
upptagningsområde så att större delar av Ljungby täcks av kollektivtrafik. På så vis får fler människor
chans att resa med bussarna och använda regionbussarna för resor in till centrum, eller om resenären
är lyckosam, hela vägen till målpunkten utanför Ljungby kommun.
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•
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I Figur 45 nedan illustreras hur några av dagslägets regionbusslinjer förlängts för att täcka mer av
Ljungby stad än vad de gör i dagsläget. Övriga linjer kommer att trafikera Ljungby precis som de gör i
dagsläget.

Figur 45. Regionbusslinjernas linjedragning i förslaget med förlängda regionbusslinjer i
Ljungby. Färgade linjer påverkas av förlängning, medan svarta linjer är befintliga linjer som
får samma körsträckning även framöver.
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Figur 46. Regionbusslinjernas linjedragning i förslaget med förlängda regionbusslinjer i
Ljungby. Färgade linjer påverkas av förlängning, medan svarta linjer är befintliga linjer som
får samma körsträckning även framöver. Bilden zoomar in på Ljungby.
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5.4.2.1

Linje 144

Figur 47. Linje 144 framtida linjedragning med förlängning till Ekebacken.

Linje 144 trafikerar samma linjesträckning som i dagsläget fram till Ljungby busstation, vilket innebär
att linjen antingen angör stan via Märta Ljungbergsvägen eller via Vislandavägen. Efter Ljungby
busstation kommer sedan förändringen jämfört med i dagsläget. Linje 144 kommer efter busstationen
att svänga söderut och ner på Fabriksgatan. I korsningen med Gängesvägen svänger linjen sedan
vänster (söderut) och passerar Lagan, samt cirkulationsplatsen innan linjen kör vidare på Vadgatan.
Linje 144 svänger sedan höger (västerut) in på Ekebacksvägen. Linjen går sedan längs med
Ekebacksvägen hela vägen ner till Ekebackens förskola, där linjens nya ändhållplats placerats.
Linje 144 förlängning innebär en utökad körtid på 4 minuter, fyra nya hållplatsstopp samt en utökad
körsträcka på 1,7 km.
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5.4.2.2

Linje 146

Figur 48. Linje 146 framtida linjedragning med förlängning till Sunnerbogymnasiet på alla
turer samt ny körväg förbi Lasarettet.

Linje 146 trafikerar samma linjesträckning längs Bolmstadsvägen som idag fram tills att linjen når
korsningen med Sunnerbostigen. Där svänger linjen vänster (österut) och in på Sunnerbostigen. När
linjen når Klintstigen svänger bussen söderut ner mot Lasarettet. Linje 146 passerar sedan Lasarettet
innan den angör Ljungby busstation. Linjen trafikerar precis som idag Lasarettet, men får en något
enklare körväg dit jämfört med i dagsläget. Efter Ljungby busstation går linje 146 genom centrum och
vidare längs Ägårdsvägen upp till Sunnerbogymnasiet där linjen får ändhållplatsen. Linje 146 har redan
i dagsläget ett par turer som går vidare till Sunnerbogymnasiet. I förslaget föreslås att samtliga turer
förlängs dit.
Linje 146 får en kortare restid mellan hållplatserna Tofta (Ljungby) och Sunnerbogymnasiet med 2
minuter snabbare restid, 14 istället för 16 minuter. På sträckan tillkommer en hållplats jämfört med
idag, nämligen Folktandvården. Linjen blir cirka 700 meter längre än i dagsläget.
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5.4.2.3

Linje 148

Figur 49. Linje 148 nya linjedragning med förlängning till nordvästra industriområdet.

Linje 148 har precis som idag samma körväg in till Ljungby busstation. Linjen går bland annat via
Hångersvägen, Vislandavägen, Storgatan och Skånegatan. Det är sedan efter Ljungbys busstation som
förändringen på linjen sker. Linje 148 går först via Märta Ljungbergsvägen förbi Lasarettet innan linjen
svänger norrut på Klockaregårdsgatan. Linjen passerar Kungshögsskolan och fortsätter längs
Klockaregårdsgatan. I höjd med Norrleden svänger linjen österut och trafikerar Norrleden tills att linjen
igen svänger in på Ljungsjövägen. När linje 148 når Bredemadsvägen svänger den norrut för att
passera E4 och sedan nå slutmålet och ändhållplatsen i Ljungbys nordvästra industriområde.
Linje 148 får en förlängning av linjen på 11 minuter, 10 nya hållplatser samt en ökad körsträcka på 5,32
km. Linjen får en längre förlängning än övriga förlängda linjer. Detta då det finns utrymme i linje 148
omlopp för att göra detta. Norra delarna av Ljungby är annars svåra att förse med kollektivtrafik, men
linje 148 får fortfarande en naturlig linjeföring som i det stora är relativt jämn.
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5.4.2.4

Linje 153

Figur 50. Linjedragning för linje 153 som även i framtiden passerar Bergvägen och Movägen.

Linje 153 trafikerar redan i dagsläget ovan presenterad linjedragning. Därför behövs ingen vidare
förklaring om linjens linjedragning. Linje 153 tas dock med i den totala yttäckningsbedömningen och
fyller även fortsatt en viktig funktion för arbetspendlare till de två stora arbetsplatserna placerade på
Bergvägen.
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5.4.2.5

Linje 273

Figur 51. Linje 273 nya linjedragning med förlängning till Replösa.

Linje 273 kommer precis som i dagsläget att trafikera Märta Ljungbergsvägen, passera Lasarettet och
sedan angöra Ljungby busstation. Efter busstationen förlängs sedan linjen där linjen kör via
Skånegatan, Storgatan och Vislandavägen innan linjen svänger upp mot Astradskolan på Replösavägen.
Linje 273 fortsätter längs med Replösavägen innan den svänger in på Brogatan. Linjen kör sedan i
nordöstlig riktning in på Astradgatan. Linjen passerar sedan en ny bussgata som förbinder Astradgatan
med Flygarvägen. Linjen fortsätter ut på John A Lagers väg där linjen svänger söderut innan den
återigen svänger, denna gången in på Florettvägen. Linjen går sedan via ytterligare en liten bussgata
upp till det nybyggda området i Replösa där ändhållplats finns.
Linje 273 får en förlängning på 9 minuters körtid, 9 nya hållplatser samt en utökad körsträcka på 3,4
km.
5.4.3

HÅLLPLATSER
Med de förlängda regionbusslinjerna tillkommer flertalet hållplatser inom Ljungby. De flesta
hållplatserna är dock fortfarande befintliga hållplatser. Linjerna som förlängs får totalt 20 nya
hållplatser (hållplatser som behöver byggas) inom Ljungby för att skapa en bättre yttäckning än i
dagsläget. I Tabell 25 nedan listas alla nya hållplatser som behöver byggas per linje. Hållplats
Bryggerirondellen trafikeras av två linjer.
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Tabell 25. De nya hållplatser som de förlängda regionbusslinjerna kommer att trafikera.

Nya hållplatser per linje
Linje 144

Linje 146

Linje 148

Linje 273

Folktandvården

Kungshögsskolan

Bryggerirondellen

Bryggerirondellen

Notstigen

Rydgatan

Smultronvägen

Skridskovägen

Fabriksgatan
Ekebacksvägen
Ekebacksskolan
Ekebacken

Norrabergsgatan

Bollvägen

Nydalavägen

Allmogevägen

Gnejsvägen

Sätervägen

Lillängsgatan
Bredemadsvägen
Ljungby NV. Industri
Samtliga hållplatser har tidigare visats i Figur 46.
5.4.4

UTBUD
För att förbättra kollektivtrafiken i Ljungby och erbjuda en större möjlighet att resa in till Ljungby
centrum och sedan vidare till regionala målpunkter krävs ett visst utbud. De linjer som förlängts
kommer att bli förlängda på samtliga turer enligt det utbudsförslag som presenteras i Figur 52 nedan.

Antalet turer regionbusstrafiken

Antal turer

2

Linje 144
1

Linje 146
Linje 148
Linje 153
Linje 273
23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

05:00

0

Klockslag
Figur 52. Utbudsförslag för förlängda regionbusslinjer.

Utbudet ovan är baserat på de befintliga turer som finns i dagsläget. Förslaget är att samtliga av de
befintliga turerna också förlängs och får nya ändhållplatser bortom Ljungby busstation.
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I Figur 53 nedan presenteras ett alternativt ”minimi-utbud” som kan vara ett alternativt utbud för
regionbusslinjernas förlängningar. På så vis skapas en viss förutsättning för fler invånare i Ljungby att
resa kollektivt. Utbudet koncentreras i detta alternativ mer till morgon och eftermiddagen.

Antalet turer regionbusstrafiken

Antal turer

2

Linje 144
1

Linje 146
Linje 148
Linje 153
Linje 273
23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

05:00

0

Klockslag
Figur 53. Utbudsförslag för ett ”minimi”-utbud för förlängda regionbusslinjer.

Med ett vist basutbud med regiontrafiken ges Ljungby ett fast linjenät med möjligheten att under
pendlingstider kunna resa med kollektivtrafiken.
5.4.5

TIDTABELL
För att det överhuvud taget ska vara möjligt att förlänga regionbusslinjerna har befintliga omlopp
behövts ses över. De flesta regionbusslinjer, som har Ljungby som ena linjeände, har relativt goda
tidsutrymmen vid vändning. Det innebär att det finns en bra möjlighet att förlänga linjerna något och
på så vis även förlänga körtiden. En linje som bedömts som mindre lämplig att använda är linje 150
mellan Markaryd och Ljungby. Den linjen har korta reglertider i Ljungby och linjen är omloppssatt.
Dock kan de linjer som senare även valts ut användas, då utrymme finns i omloppen. I Figur 54 nedan
ges ett exempel på tidtabell för linje 144 mellan Ljungby – Alvesta – Växjö.
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Figur 54. Tidtabell och omlopp för dagens linje 144.

Regionbusslinjerna är tänkta att utgå från nu gällande tidtabell. Körtiden som tillkommer innebär inte
att avgångs- eller ankomsttiderna till/från Ljungby busstation behöver ändras, utan tidtabellen får en
utökning. Tabellen nedan anger den extra körtid de förlängda regionbusslinjerna innebär.
Tabell 26. Extra körtid på grund av linjeförlängning.

Från Ljungby busstation till:

Linje

Körtid

Ekebacken

144

4 min

Sunnerbogymnasiet

146

5 min

NV. Industriområdet

148

11 min

Movägen*

153

4 min

Replösa

273

9 min

*Linje 153 går redan i dagsläget föreslagen sträcka. Den har tagits med för att visa
5.4.6

PRODUKTION OCH TRAFIKERINGSKOSTNADER
För alternativet med regionbusstrafiken förlängs några utav de befintliga linjerna. Det innebär en
mindre extra kostnad jämfört med idag. I avsnitt 4.6 redovisas produktionskostnaderna för nuläget.
För att det ska gå att jämföra nuläge med förslag används samma schablonkostnader som för nuläget. I
Tabell 27 nedan presenteras schablonkostnader per timme och kilometer samt antalet timmar och
kilometrar den extra regionbusstrafiken innebär.
Tabell 27.Kostnader för förlängda regionbusslinjer inom Ljungby.

Schablonkostnader
Kostnad per timme

350 kr/h

Kostnad per kilometer

10 kr/km

Produktionsberäkning
∑ Tidtabelltimmar
∑ Tidtabellkilometer

Total årlig kostnad
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1 950 h
53 000 km

1 210 000 kr/år
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Den angivna kostnaden ovan är enbart för den extra regiontrafiken som förslaget innebär. Det innebär
också att summan bör läggas till den befintliga mängd kollektivtrafik som erbjuds inom det utpekade
avgränsningsområdet. Det ger resultatet enligt tabellen nedan.
Tabell 28. Jämförelse mellan dagens kostnad och tillkommen kostnad på grund av förlängda
linjer.

Ny årlig kostnad
Produktion nuläge
∑ Tidtabelltimmar
∑ Tidtabellkilometrar
Kostnad nuläge

13 600 h
530 000 km
14 810 000 kr/år

Produktion med förlängda regionbusslinjer
∑ Tidtabelltimmar
∑ Tidtabellkilometrar

Ny total kostnad inom avgränsning

15 550 h
583 000 km

16 020 000 kr/år

Den utökade regionbusstrafiken inom Ljungby och avgränsningsområdet innebär en kostnadsökning på
ca 8 % eller lite drygt 1,2 miljoner kronor per år.
5.4.7

RESANDEEFFEKTER
Då många av de nya hållplatserna i regionbussalternativet inte finns i dagsläget är det svårt att beräkna
resandeförändring med hjälp av elasticitet. Därför väljs även för regionbussalternativet metoden
restidskvot för framtagande av kollektivtrafikandel i respektive område.

5.4.7.1

Restidskvot
I detta avsnitt presenteras resultatet för genomförda restidskvotsberäkningar för
regionbussalternativet. Metod för beräkning beskrivs mer i kapitel 2.1.1.
Ljungby stad har delats in i flertalet områden som representerar olika bostadsområden och
byggnadssammansättningar i Ljungby. Dessa områden listas i resultatet, men kan även ses i bild i Figur
23.
I tabellerna nedan presenteras skillnaden i kollektivtrafikandel mellan nuläget och de förlängda
regionbusslinjerna. Gällande målpunkter inom Ljungby ändras inte marknadsandelen lika mycket som
för stadsbussförslaget. Däremot sker en tydlig förbättring inom staden och dessutom visas en del
positiva skillnader för resor även till målpunkter utanför Ljungby kommun.
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Tabell 29. Restidskvotsförändring för resor inom Ljungby tack vare förlängda
regionbusslinjer. Tabellen visar även kollektivtrafikandel.

Kollektivtrafikandel nytt regionbuss – målpunkter inom Ljungby

Område

Andel idag

Andel alternativ 1

Procentuell skillnad

Ekebacken södra

3%

7%

124%

Ekebacken östra

6%

10%

76%

Ekebakcen norra

3%

7%

107%

Hångers Södra

3%

9%

155%

Hångers

3%

10%

232%

Hångers västra

6%

11%

91%

Kvarnarna

6%

9%

61%

Solbacka västra

5%

12%

141%

Solbacka östra

5%

17%

227%

Flygaren

3%

13%

269%

Replösa

3%

13%

304%

Påalsgården

5%

6%

37%

Björket

5%

6%

37%

Strömsnäs

11%

12%

4%

Högaberg

4%

15%

267%

Sunnerbo

13%

12%

-9%

Arenan

9%

7%

-24%

Hjortsberg östra

4%

14%

266%

Hjortsberg västra

6%

9%

53%

Annelund

7%

15%

110%

Kyrkogården

16%

8%

-50%

Kungshög

8%

13%

73%

Rönnas

7%

8%

17%

Norra industri

4%

7%

70%

Stensberg Östra

13%

12%

-7%

Stensberg Västra

9%

9%

0%

Tegelbruket

18%

18%

0%

sydvästra industri

9%

9%

0%

Industri

7%

11%

46%

Viadukten

8%

9%

16%

östra industri

5%

6%

14%

Biltema

7%

7%

0%
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Berghem

12%

12%

2%

Kånna

13%

13%

2%

Kungshögsskolan

11%

12%

7%

Sjukhuset

16%

18%

12%

Centrum N

5%

26%

374%

Ågård

4%

14%

293%

Centrum V

42%

44%

6%

Centrum Ö

8%

17%

132%

I tabellen nedan presenteras också kollektivtrafikandelen inom Ljungby när resans målpunkt ligger
utanför Ljungby, alltså när resenären utnyttjar de förlängda linjerna för resa till målpunkt utanför
Ljungby.
Tabell 30. Restidskvotsförändring för resor med målpunkter utanför Ljungby tack vare
förlängda regionbusslinjer. Tabellen visar även kollektivtrafikandel.

Kollektivtrafikandel nytt regionbuss – målpunkter utanför Ljungby

Område

Andel idag

Andel alternativ 1

Procentuell skillnad

Ekebacken södra

14%

22%

52%

Ekebacken östra

21%

25%

23%

Ekebakcen norra

15%

22%

46%

Hångers Södra

16%

25%

55%

Hångers

16%

26%

56%

Hångers västra

21%

26%

25%

Kvarnarna

21%

25%

21%

Solbacka västra

21%

28%

34%

Solbacka östra

19%

26%

41%

Flygaren

15%

25%

64%

Replösa

14%

25%

73%

Påalsgården

18%

21%

12%

Björket

18%

21%

12%

Strömsnäs

23%

25%

6%

Högaberg

18%

27%

46%

Sunnerbo

23%

26%

14%

Arenan

23%

25%

10%

Hjortsberg östra

18%

27%

47%

Hjortsberg västra

21%

25%

18%
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Annelund

18%

25%

36%

Kyrkogården

25%

25%

2%

Kungshög

18%

27%

45%

Rönnas

22%

25%

16%

Norra industri

19%

22%

18%

Stensberg Östra

27%

26%

-2%

Stensberg Västra

24%

24%

-2%

Tegelbruket

29%

28%

-3%

sydvästra industri

24%

23%

-7%

Industri

21%

24%

16%

Viadukten

21%

23%

14%

östra industri

22%

21%

-7%

Biltema

20%

23%

17%

Berghem

23%

23%

-1%

Kånna

23%

22%

-2%

Kungshögsskolan

20%

27%

34%

Sjukhuset

31%

31%

0%

Centrum N

21%

32%

47%

Ågård

18%

27%

53%

Centrum V

35%

35%

0%

Centrum Ö

23%

29%

24%

Kollektivtrafikandelen för Ljungby ökar från dagens 8% till 12% i medel för resor inom Ljungby.
Dessutom ökar kollektivtrafikandelen till externa målpunkter från 21% till 25%. Det ska poängteras att
restidskvoten i det här fallet beskriver bästa fallet för Ljungby, alltså under rusningstrafik.
Som det går att utläsa ut ur Figur 56 nedan är det framför allt östra Ljungby som får en procentuell
förbättring avseende kollektivtrafik. Detta kan till stora delar förklaras av den något bristfälliga
kollektivtrafiken på östra sidan i dagsläget. Kollektivtrafikandelens ökning visar också på att fler
invånare får chansen att resa under rusning.
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Figur 55. Medelrestidskvoter för områdena i Ljungby med förlängda regionbusslinjer.
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Figur 56. Procentuell skillnad i kollektivtrafikandel för områdena i Ljungby.
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5.5

ANROPSSTYRD TRAFIK
Ramboll har tillsammans med Region Kronoberg kommit fram till att alternativet med anropsstyrd
trafik ska likna dagens upplägg med närtrafik i Ljungby. Ljungbys närtrafik finns tydligare beskrivet i
kapitel 4.3.1.
Anledningen till att fortsatt enbart erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik är framför allt ett för lågt
resandeunderlag för konventionell kollektivtrafik. Dessutom kan resurser sparas in då turer endast går
när de beställs. Det finns dock olika sätt att lägga upp en anropsstyrd trafik. De listas nedan:
1. Kollektivtrafikutbud med fast linjesträckning och tidtabell men som kräver förbeställning
2. Kollektivtrafikutbud med fasta hållplatser och avgångstider men som kräver anrop. Dessa
turer körs ofta med minibuss eller taxi. Trafiken startar vid fast punkter och passerar ofta en
central punkt, men resan där emellan kan variera utefter resenärens behov
3. Kollektivtrafik utan fasta hållplatser eller tidtabell men som kräver förbeställning
4. Linjetrafik med avvikelser från linjen styrda med avrop (Riskerar att bli otydligt för resenären)
5. Färdtjänst om syftet för trafiken endast är för att tillgodose vissa grupper av resenärer
I Ljungby idag är det alltså en variant av alternativ 2 som används. Anropsstyrd trafik är dock ett dyrt
alternativ om kostnaden slås ut per passagerare. Det kan finnas tidsvinster för resenären då
anropsstyrd trafik ofta kan vara snabbare än konventionell busstrafik. Anropsstyrd trafik kan vara ett
intressant alternativ i mindre orter som för små för att ge ett resandeunderlag till normal
kollektivtrafik, men där behovet för ett kollektivtrafiksystem ändå finns.
Det är svårt att göra anropsstyrd trafik attraktiv och väl marknadsförd. Lyckas man med detta blir
följderna oftast att normalstora fordon och konventionell busstrafik behöver sättas in, då
resandeunderlaget blivit för stort. Det krävs en viss avvägning mellan kostnad och hur pass väl en
normalstor buss kan fyllas. I vissa fall kan det vara lämpligare att köra fler turer med mindre fordon och
fylla dessa, än att köra ett mindre antal turer med större fordon som är halvtomma. Det är svårt att i
förväg bedöma resandeunderlaget för anropsstyrd trafik. Bedömningen är att Ljungby kommer ha
liknande resandemängder som i dagens närtrafik Ljungby. Närtrafikens informationssystem skulle
kunna ändras något och bli mer modernt. Tex. skulle det kunna undersökas om resor i framtiden kan
beställas med länstrafikens app, för att på så vis följa med i utvecklingen. Givetvis ska det fortsatt även
gå att ringa. Ljungbys närtrafik bör om det fortsatt väljs inte heller utöka antalet turer, då antalet turer
i dagsläget ligger på en bra nivå. Det som eventuellt skulle kunna analyseras är om det skulle erbjudas
ett par turer även på lördagar. Om Ljungby även i framtiden kommer att ha anropsstyrd trafik föreslås
den fortsätta likt dagens närtrafik.

5.6

FYSISKA ÅTGÄRDER
Med de nya kollektivtrafikalternativen följer också fysiska åtgärder i stadens infrastruktur. Det rör sig
framför allt om mindre byggnationer av nya busslänkar, små bussgator, som kopplar samman det
annars oregelbundna vägnätet i Ljungby. Utöver detta kommer även ett par vändslingor att behöva
anläggas. I övrigt behöver ett antal nya hållplatser att byggas, vilket beskrivits tidigare.
I de följande figurerna illustreras var de fysiska åtgärderna i Ljungby behöver sättas in. Dessa bussgator
föreslås för att linjerna ska bli så gena som möjligt och de underlättar även linjernas
upptagningsområde. Platserna för de korta nya bussgatorna eller ”busslänkarna” som behöver
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anläggas har studerats på plats i Ljungby, där bedömningar gjorts av genomförbarhet. De bussgator
som presenteras nedan är sådan som bedömts som rimliga och mindre omfattande.

Figur 57. Bussgata mellan Astradgatan och Flygarvägen.

Bussgatan som markeras i Figur 57 ovan bidrar både i stadsbussförslaget och i regionbussförslaget till
en gen linjedragning genom området vid Astradskolan, längs Astradgatan och sedan vidare upp till
området Replösa, som byggs ut för tillfället. Bussgatans längd blir cirka 150 meter. Länken är idag en
cykelbana men det finns utrymme mellan tomtgränser för att en bussgata ska få plats. Bussgatan kan
utformas som ett reversibelt busskörfält som bussarna kan köra på i bägge riktningar. Då busstrafiken
förslås att taktas i stadsbussförslaget kommer bussarna alltid att mötas i centrum och inte på resten av
sträckan, vilket innebär att trafiksignaler inte behövs.
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Figur 58. Bussgata mellan Florettvägen och Allmogevägen.

Bussgatan som markerats ut i figuren ovan binder samman Florettvägen och Allmogevägen både i
stadsbussförslaget och i regionbussförslaget. Bussgatan blir en naturlig länk för att koppla samman de
olika bostadsområdena i Replösa på ett så bra sätt som möjligt, vilket betyder att yttäckningen blir god
samtidigt som körtiden minskar jämfört med andra alternativ. Bussgatan kan i detta fall göras med
fullbredd, alltså 6 m så att bussar kan mötas på bussgatan. Bussgatan kan även utformas som ett
körfält.
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Figur 59. Bussgata mellan Brunnsplan och Hjortstigen.

Bussgatan som visas i Figur 59 ovan är en viktig länk i stadsbussförslaget, alternativ 1, där linje 1 med
hjälp av denna bussgata på 140 meter ökar sin yttäckning avsevärt samtidigt som linjen fortsatt får en
gen och bra linjedragning. Bussgatan blir viktig för att stadsbussnätet ska kunna täcka två parallella,
tätbebyggda områden. Med bussgatan kan linje 1 både täcka flerbostadshusen på Harabergsgatan och
på Ågårdsvägen. På sträckan som markerats ovan finns utrymme att anlägga 6 meter bussgata, som
kan kombineras med cykelväg och gångbana. Alternativt räcker det med ett reversibelt körfält för
busstrafiken.
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6.

JÄMFÖRELSE AV TRAFIKERINGSALTERNATIV
För att på ett bra sätt presentera de tre alternativen för kollektivtrafik i Ljungby är det lämpligt att
jämföra samhällsnyttan som respektive alternativ ger.

6.1

SAMHÄLLSNYTTA
Kollektivtrafik är vanligt förknippat med samhälls- och transportpolitiska mål och hur de målen delvis
kan uppfyllas. En effektiv och snabb kollektivtrafik är ofta nyckeln till regional utveckling och
stadsutveckling. Ett välbalanserat och genomtänkt nät av gång, cykel och kollektivtrafik minskar bilens
roll i samhället och ökar möjligheten att utveckla attraktiva städer. Kollektivtrafiken är inte bara hållbar
utan den bidrar även till jämställdhet då alla inte har möjligheten att köra eller åka bil dit dem ska.
Kollektivtrafiken bidrar också till en ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt, då bra
pendlingsmöjligheter ger möjligheten för invånarna att nå fler arbetsplatser och skolor.
Arbetsplatserna får enklarare att rekrytera personal samtidigt som invånarnas möjlighet att hitta rätt
jobb ökar. Fördelarna med en väl utvecklad kollektivtrafik är många och de kan förekomma på olika
sätt beroende på vad som erbjuds. I kommande avsnitt bedöms samhällsnyttan för respektive
trafikeringsalternativ på ett övergripande sätt.

6.1.1

STADSBUSS
Gällande stadsbusstrafik finns ett par ytterligare samhällsnyttor än de som tidigare beskrivits. De
sammanställs i punktlistan nedan:
•

Minskad trängsel i täta miljöer så som städer. Om fler åker buss blir antalet bilar på gatan
färre. Då kan den ytan nyttjas mer attraktivt och ges andra funktioner. Kollektivtrafiken i
stadsmiljö ger alltså både en bättre yteffektivitet och möjligheten till att skapa attraktivare
städer och stadsmiljöer.

•

Större frihet vid val av utbildning. Med kollektivtrafiken får fler människor möjligheten att
resa till den skola som de vill gå på. Med det nya stadsbussförslaget i Ljungby trafikeras de
flesta skolorna vilket bidrar till denna möjlighet.

•

Ge en bekväm och bekymmerslös tillvaro. Resenären slipper exempelvis leta parkeringsplats
eller lägga energi på att köra bilen. Kan nu njuta av åktiden på ett annat sätt.

•

Energieffektivare transporter. Väljs alternativ som biogas, vätgas eller el kan dessutom
miljöpåverkan minska och kollektivtrafiken blir på så vis ett mer miljösmart alternativ än
bilen.

•

Ett mer jämställt samhälle. Kvinnor åker i större utsträckning kollektivt till arbetsplatsen. Ett
välutvecklat kollektivtrafiknät bidrar därför till ökad jämställdhet i trafiken och ger
möjligheten att arbetspendla även för de som inte kör bil.

•

Minskade luftföroreningar. Om antalet bilar minskar i städerna minskar även mängden
luftföroreningar.

•

Ett kollektivtrafiknät kan i vissa fall bli strukturbildande för städerna. Detta gäller dock oftast
för spårväg, men kan också gälla för buss. Städerna byggs ut längs med kollektivtrafikstråken.

•

Ger positiva hälsoeffekter då resenären får en större mängd daglig motion. Särskilt positiv
hälsoeffekt för äldre.

•

Ger en ökad trafiksäkerhet.

Det finns givetvis fler sätt att se på samhällsnyttan med kollektivtrafiken i ett stadsbussnät. Men ovan
har några utav de viktigaste nyttorna presenterats.
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6.1.2

REGIONBUSS
Gällande regionbusstrafikens förlängning inom Ljungby finns också flertalet samhällsnyttor. Då
regionbusslinjernas förlängning bygger på liknande idéer som för stadsbussalternativet ger även de
liknande samhällsnyttor som stadsbussalternativet. Samhällsnyttan beskrivs i punktlistan nedan:
•

Något minskad trängsel i städerna. Regionbusstrafikens mindre förlängningar bidrar inte på
samma sätt till yteffektivisering och ökad plats för andra kvaliteter.

•

Större frihet till val av utbildning. Inte bara en lokal förutsättning utan även regionalt då det
kan finnas intresse att studera på annan ort.

•

Ökar sysselsättningen och möjligheterna att arbeta längre ifrån sin egen bostad.

•

Ge en bekväm och bekymmerslös tillvaro. Resenären slipper exempelvis leta parkeringsplats
eller lägga energi på att köra bilen. Kan nu njuta av åktiden på ett annat sätt.

•

Ett mer jämställt samhälle. Kvinnor åker i större utsträckning kollektivt till arbetsplatsen. Ett
välutvecklat kollektivtrafiknät bidrar därför till ökad jämställdhet i trafiken och ger
möjligheten att arbetspendla även för de som inte kör bil.

•

Ger positiva hälsoeffekter för resenären då denne ”tvingas” till mer vardagsmotion. Särskilt
positiv hälsoeffekt för äldre.

•

Ger en ökad trafiksäkerhet för regionala resor.

Det kan finnas ytterligare nyttor att beskriva. Men ovan beskrivs de viktigaste samhällsnyttorna med
kollektivtrafik.
6.1.3

ANROPSSTYRD TRAFIK
Anropsstyrd trafik ser till att uppfylla några av de viktigaste samhälls- och transportpolitiska målen som
berör människornas möjlighet att resa och att alla har samma möjlighet att resa. Anropsstyrd trafik är
dock mer komplext än de övriga alternativen och bidrar inte på samma sätt till övriga samhällsnyttor.
Exempelvis påverkar det varken trängsel eller yteffektivitet i någon större utsträckning. Det bidrar
heller inte direkt till någon ökad sysselsättning och ger inga tydliga möjligheter att jobba längre från sin
bostad. Transportsättet kan dock vara ett trafiksäkert alternativ att transportera sig inom staden. I
övrigt ger anropsstyrd trafik inte nödvändigtvis några hälsoeffekter. Om miljöfordon väljs för den
anropsstyrda trafiken kan en viss minskning ske gällande miljöpåverkan.
Anropsstyrd trafik är ett basutbud inom kollektivtrafik. Dess viktigaste funktion är att över huvud taget
erbjuda en viss service och ett visst utbud så att så många som möjligt inom ett område eller stad får
möjligheten att resa. Alla har inte tillgång till bil och genom anropsstyrd trafik erbjuds därför ett
basutbud inom staden.

6.2

JÄMFÖRELSE AV TRANSPORTSÄTT STADSBUSSALTERNATIVET
Då det är ett stort beslut att ta om det ska införas stadsbusstrafik eller inte är det viktigt att de viktiga
aspekterna finns redovisade så att dessa går att jämföra när ett beslut ska fattas. Därför har viktiga
aspekter samlats i tabellen nedan för att visa på skillnaderna mellan de fyra framdrivningsalternativen,
både avseende prestanda, ekonomi och miljö.
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Tabell 31. Jämförelse av framdrivningsalternativ.

Jämförelse av framdrivningsalternativ för stadsbusstrafiken
Diesel

El

Biogas

Vätgas

Antal tillverkare

5+

5+

5+

3

Livslängd fordon

12–15 år

16–24 år

12–15 år

12–15 år

Livslängd motor*

10–15 år

6–10 år

10–15 år

10–15 år

Teoretisk räckvidd

600 km

20–40 km

450 km

450 km

Praktisk räckvidd

350–450 km

10–40 km

350–450 km

350–450 km

5 min

2–10 min

5–7 min

12 min

3,3–3,5 mkr

4,65 mkr

4,2–4,6 mkr

3,25–5,5 mkr

93–160 000 kr

280–420 000 kr

130–143 000 kr

130 000 –
2,5 mkr

-

3,5–5 mkr

1,3 mkr

2,5 mkr

17,66 kr/l

2 kr/kWh

19,84 kr/kg

Kostnad per km

7,06 kr/km

4 kr/km

10,51 kr/km

17,6 kr/km

Kostnad
stadsbussalternativ 1**

7 215 000 kr

9 745 000 kr

9 870 000 kr

12 680 000 kr

Minskat buller

Nej

Ja

Nej

Nej

Minskat utsläpp

Nej

Ja

Ja

Ja

Attraktivitet***

Sämre

Bättre

Neutral

Bättre

Beprövad teknik

Ja

Ja

Ja

Under
utveckling

Ladd/tanktid
Inköpspris fordon
Underhållskostnader
per buss och år
Infrastrukturkostnader
Bränslekostnad

80 kr/kg

*Med livslängd motor menas själva framdrivningssystemet. Exempelvis batteriet för en elbuss.
**Stadsbussaltenativ 1 är det första förslaget för stadsbusstrafik i Ljungby. Detta alternativ förklaras
mer i avsnitt 5.3.2.
***Attraktivitet bedöms subjektivt vilket betyder att attraktiviteten bedöms efter bussystemets image
i förhållande till klimatmål, miljöpåverkan och kvalitet för invånarna.
Tabellen ovan är tänkt att agera som underlag för fortsatta diskussioner om möjlig stadstrafik i
Ljungby.
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7.

SLUTSATSER
Den här studien visar att möjligheten att förändra kollektivtrafiken i Ljungby finns. Staden är på
storleksnivå med andra småstäder i Sverige där stadsbusstrafik finns att tillgå, exempelvis Härnösand,
Ystad, Falköping, Eslöv och Hässleholm. Utredningen visar på möjligheten att med två linjer effektivt
yttäcka stora delar av Ljungby, där trafiken kan taktas för bästa möjliga effekt inom tätorten. Ett
knutpunktsupplägg ger resenären möjlighet att resa i hela kollektivtrafiknätet (inom Ljungby och till
regionbusslinje) med maximalt ett snabbt byte på Ljungby Busstation. Dessutom finns ett befintligt
regionalt kollektivtrafiknät som fortsatt kan nyttjas. En stadsbusstrafik i Ljungby skulle koppla samman
stadens stora arbetsplatser, skolor och centrum med de flesta bostadsområdena i Ljungby. Utbudet
jämfört med idag skulle förbättras avsevärt.
Stadsbusstrafiken är dock inte gratis utan skulle uppskattningsvis hamna på mellan 6,7 – 12,7 mkr
beroende på vilket framdrivningssätt som väljs. Dessutom krävs investeringar i ett fåtal bussgator för
bästa effekt av stadsbussnätet. Införandet av ett stadsbussnät skulle innebära ökade marknadsandelar
för kollektivtrafiken inom respektive bostadsområde i Ljungby, baserat på starkt förbättrade
restidskvoter. Det kommer dock alltid att bli tufft att konkurrera mot bilen i en stad som Ljungby, där
gatunätet är dimensionerat efter bilen och där bilresor generellt sett går mycket fort. Bedömd
genomsnittlig marknadsandel under rusningstrafik (morgon och eftermiddag) är 17 % för resor inom
Ljungby.
ett stadsbussnät i Ljungby skulle medföra många av de samhällsnyttiga aspekter som kollektivtrafiken
ger. Ett stadsbussnät skulle bidra till ett mer jämställt trafiknät i staden, ge fler människor möjligheten
att arbetspendla till arbetsplatser längre bort, minska luftföroreningar och trafik, i vissa fall minska
bullernivåer, reducera biltrafiken samt skapa möjligheten att utnyttja centralt belägen mark till andra
saker än parkeringsplatser.
Att med små medel förlänga befintliga regionbusslinjer så att de får ändhållplats bortom Ljungby
busstation, kan i viss mån bidra till ett ökat kollektivt resande. Genom förlängningen av linjerna får fler
människor direktförbindelser till regionala målpunkter, men också möjlighet att resa till och från
centrala Ljungby. Detta system kan dock bli svårt att göra till ett knutpunktsupplägg (för maximal
effekt), då det skulle kräva att linjerna även förändrades på andra platser än i Ljungby (följderna
fortplantas på hela linjen). Regionbusslinjernas förlängning skulle dock kunna ge en hyfsad effekt inom
Ljungby, även om resandemöjligheterna inte skulle vara lika omfattande som för stadsbussalternativet.
Utbudet skulle inte bli lika bra för de områdena som idag inte har kollektivtrafik, då endast ett fåtal av
turerna på regionbusslinjerna har möjlighet att förlängas.
Att behålla anropsstyrd trafik är ett alternativ om de andra lösningarna bedöms som för svåra att
genomföra. Med anropsstyrd trafik på den nivån som närtrafik Ljungby erbjuder i dagsläget kan
kostnaderna hållas nere samtidigt som ett minimi-utbud ändå erbjuds invånarna. Kollektivtrafik enligt
den här formen skulle bli svår att få attraktiv, utan bedömningen från Rambolls sida är att om det
kollektiva resandet ska öka bör andra alternativ än anropsstyrd trafik övervägas.
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7.1

VIDARE ARBETE
Ramboll rekommenderar att arbetet med en förbättrad kollektivtrafik i Ljungby löper vidare och att
resultatet av den här rapporten används som diskussionsunderlag huruvida busstrafiken ska förändras
inom Ljungby. Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg samt Ljungby kommun bör fortsätta
diskussionen och välja inriktning. Hur offensiva och framtidsinriktade vill vi vara och vad ska invånarna
erbjudas för kollektivtrafik? Att beakta kommunens image gällande hållbara transporter är en faktor i
det fortsatta arbetet.
I övrigt rekommenderas följande arbete:
•

En resvaneundersökning bör genomföras för hela region Kronoberg, men framför allt på mer
detaljerad nivå inom Ljungby. Detta för att bästa underlag gällande resandemängder ska
kunna tas fram. Med mer specifika resandedata kan antalet kollektivtrafikresor beräknas
med en större sannolikhet. Dessutom kan intresset för busstrafik inom Ljungby klarläggas

•

Skapa nya kontakter med fordonstillverkare och leverantörer av bränsle/gas/el och se vad de
kan erbjuda för situationen i Ljungby

•

Att Ljungby kommun arbetar vidare med gång- och cykelstråksanalyser och dess koppling till
kollektivtrafiken

•

Att Ljungby kommun ser över stadens trafikföring, parkeringsnormer och utnyttjande av
attraktiv centrumnära mark
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1.1 Förbränningsmotor—Diesel

För ett konventionellt bussystem
som det oftast drivs idag är bussar framdrivna med en förbränningmsotor det allra vanligaste.
Det vanligaste bränslet är Diesel.

Konventionell förbränningsmotor

Ledbuss:

Fordon:

12-15 år

Framdrivningssystem:

10-15 år

Teoretisk räckvidd:

600 km

Praktisk räckvidd:

350 - 450 km

Tankning:

Konventionell

Infrastruktur tankning:

Tankstation i depån

Tanktryck:

-

Batterikapacitet:

-

Energikälla:

Bränsle

Tanktid:

5 min

Lokala utsläpp:

CO2, CO, NOx, HC, PM

Globala utsläpp:

CO2, CO, NOx, HC, PM

Fordonskostnad (standard- / ledbuss):

ca 3.300 000 SEK / 5.500 000 SEK

Underhållskostnad per år:
Kostnader för infrastruktur (tankning):

93.000—106.000 SEK
finns redan

Bränslekostnad:
Konsumtion (standard-/ledbuss):

17,66 SEK / l
40 l/100 km / 55 l/100 km

Kostnad per km (standard-/ledbuss):

7,06 SEK / 9,71 SEK

Städer där systemet testats:

-

Städer där systemet är i drift:

Över hela världen

Praxis

Kostnader

Utsläpp

Laddning/
tankning

Standardbuss:

Livslängd

Flertalet

Räckvidd

Tillverkare

Princip

Motorn omvandlar den kemiska energin i bränslet till
termisk och mekanisk energi. Bränslet lagras i en tank
och inget batteri behövs för framdrivning. Räckvidden
kan nå upp till 600 km. Påfyllnad av drivmedel sker genom att tankning i 5 minuter vilket är mycket snabbt
jämfört med andra tekniker.

Komersiell mognad:

1.2 Förbränningsmotor CNG—Biogas
Gas används alltmer som bränsle
för bussar. Framdrivning tillhandahålls av en förbränningsmotor
vars arbetsprincip liknar en konventionell förbränningsmotor.
Bränslet lagras i tankar.

Teknologi som liknar konventionell förbränningsmotor

Ledbuss:

Fordon:

12-15 år

Framdrivningssystem

10-15 år

Teoretisk räckvidd:

450 km

Praktisk räckvidd:

350-450 km

Tankning:

Konventionell

Infrastruktur för tankning

Tankstation i depån

Tanktryck:

-

Batterikapacitet:

-

Energikälla:

Gas / Biogas

Tanktid:

5-7 min

Lokala utsläpp:

I relation till diesel O2, PM10; -25 % NOx, -80 %

Utsläpp

Laddning/
tankning

Standardbuss:

Livslängd

MAN, Scania, Otokar, MZA, Solaris, BMC

Räckvidd

Tillverkare

Princip

Det finns lagring av komprimerad naturgas och flytande
naturgas (eller biogas). Dessa två former får inte förväxlas med flytande petroleumgas. Det behövs inget batteri för framdrivning. Räckvidden är 450 km och tanktiden liknar den för dieselbussen (5-7 min). Tankningen
fungerar som en del av en laddterminal, eller liknar
laddningen av en elektrisk buss.

CO2; Koldioxidneutral med biogas
Globala utsläpp:

Beror på hur gasen tillverkats

Forodnskostnad (standard / articulated):

ca 4.200 000 SEK / 6.400 000 SEK

Kostnader

Underhållskostnad per år:

130.000 SEK -143.000 SEK

Kostnad för infrastruktur:

1.300 000 SEK Underhåll per år

Bränslekostnad:

19,84 SEK/kg (biogas)

Konsumtion (standard-/ledbuss):

ca 53 kg/100 km /

Praxis

73 kg /100 km
Kostnad per km (standard-/ledbuss):

10,51 SEK / 14,48 SEK

Städer där systemet testats:

-

Städer där systemet är i drift:

Le Caire, Tychy, Fribourg
Malmö, Stockholm m.fl.

Komersiell mognad:

1.3 Förbränningsmotor—Vätgas

Teknologi som liknar konventionell förbränningsmotor

Ledbuss:

Fordon:

12-15 år

Framdrivningssystem:

10-15 år (ingen lång erfarenhet ännu)

Teoretisk räckvidd:

450 km

Praktisk räckvidd:

350-450 km

Tankning:

Konventionell

Infrastruktur tankning:

Tankstation i depån

Tanktryck:

-

Batterikapacitet:

-

Energikälla:

Vätgas

Tanktid:

12 min

Lokala utsläpp:

NOx, PM10

Globala utsläpp:

Beror på hur vätgasen tillverkats

Fordonskostnad (standard-/Ledbuss):

ca 3.250 000 SEK / 5.500 000 SEK (finns ingen längre erfarenhet)

Kostnader

Kostnad för transmissionsenhet (standard-/led): Ingen uppgift
Underhållskostnad per år:
130.000 SEK / Kostnad för laddinfrastruktur:
Beroende på omständigheterna, ca 2.500 000 SEK
Bränslekostnad:
Konsumtion (standard-/ledbuss):
Kostnad per km (standard-/ledbuss):

80 SEK/kg
ca 22 kg/100 km / 17,6 SEK/km / -

Praxis

Utsläpp

Laddning/
tankning

Standardbuss:

Livslängd

MAN (testar), Munic Startup Keyou, BMW

Räckvidd

Tillverkare

Princip

En förbränningsmotor som använder väte som bränsle.
Väte transporteras i en tank och inget batteri behövs för
framdrivning. Räckvidden är ca 300 km för en omladdningstid på 12 min.

Städer där systemet testats:

Berlin (2006-2015), München

Städer där systemet är i drift:

-

Komersiell mognad:

2.1 Möjlighet att ladda—Pantograf vid ändhållplats
Framdrivningen sker med
elektrisk energi lagrad i batterier. Laddning sker stillastående eller under driftstopp.
Energiintag sker med med
hjälp av pantografladdning.

Vid stoppet eller under stopptiden ansluts pantograf till
energikälla (laddstolpen)

Ledbuss:

Fordon:

16-24 år

Framdrivningssystem:

6-10 år

Teoretisk räckvidd:

20-40km

Praktisk räckvidd:

10-40 km

Laddning:

Pantograf

Laddinfrastruktur:

dockningsstation (600-900V), laddningsplats på höljet

Praxis

Kostnader

Utsläpp

Laddning/
tankning

Standardbuss:

Livslängd

ABB, Oprid, Siemens; SRS: Bombardier, IPT Technolo

Räckvidd

Tillverka-

Princip

Laddningstiden är 2 till 10
minuter. Batterier med
medelhög kapacitet är nödvändiga eftersom regelbundna belastningar kan äga rum under drifttiden. Den
snabba belastningen innebär implementering av betydande elektrisk kraft i lastpunkterna som måste vara
många och installerade på flera punkter i nätverket. De
nödvändiga infrastrukturåtgärderna ska genomföras.
Räckvidden är 10 till 40 km. Det är möjligt att öka den
upp till 150 km med olika batterier.

(100 kW) under vissa förhållanden
Laddningstryck:

100-450 kW; SRS 50-800 kW

Batterikapacitet:

100 kWh

Laddtid:

2-10 min / SRS 20s

Lokala utsläpp:

PM10

Globala utsläpp:

Beror på hur elen tillverkats

Fordonskostnad (standard-/ledbuss):
ca 3.850 000 SEK / Kostnad transmissionsenhet (standard-/Ledbuss): 800.000 SEK / Underhållskostnad:
280-420.000 SEK / Kostnad för laddinfrastruktur:
3.52-5.050 000 SEK per pantograf
Energikostnad:
Konsumtion (standard-/ledbuss):
Kostnad per km (standard-/ledbuss):

ca 2 SEK / kWh
150-250 kWh/100 km / 4 SEK/km / -

Städer där systemet testats:

SRS: Malaga (Spain)

Städer där systemet är i drift:

Regensburg, Hamburg; Rennes,
Malmö, Östersund, Jönköping

Kommersiell mognad:

2.2 Möjlighet att ladda—Plug-In vid ändhållplats
Framdrivningen sker med
elektrisk energi lagrad i
batterier. Laddning sker
stillastående eller under
driftstopp. Laddning görs
med plug-in-teknik.

Princip

Ledbuss:

Fordon:

16-24 år

Framdrivningssystem:

6-10 år

Teoretisk räckvidd:

20-40km

Praktisk räckvidd:

10-40 km

Laddning:

Laddstation vid ändhållplats

Laddinfrastruktur:

Laddstation med elförsörjning

Laddningstryck:

10-200 kW

Batterikapacitet:

100 kWh

Laddtid:

2-10min

Lokala utsläpp:

PM10

Globala utsläpp:

Beror på elens tillverkning

Praxis

Kostnader

Utsläpp

Laddning/tankning

Standardbuss:

Livslängd

Hess, Chariot Motors, KamAZ, Linkker, Solaris, TAM

Räckvidd

Fordonet laddas när det stoppas / under stoppet via en
manuell kontakt

Tillverkare

Laddningstiden är 2 till 10 minuter. Batterier med
medelhög kapacitet är nödvändiga eftersom regelbundna belastningar kan äga rum under drifttiden. Den snabba belastningen innebär implementering av betydande
elektrisk kraft i lastpunkterna som måste vara många
och installerade på flera punkter i nätverket. Räckvidden
är 10 till 40 km. Det är möjligt att öka den upp till 150
km med olika batterier.

Fordonskostnad (standard-/ledbuss):
ca 3.850 000 SEK / 6.600 000 SEK
Kostnad transmissionsenhet (standard-/Ledbuss): 770.000 SEK / 1.100 000 SEK
Underhållskostnad:
300-450.000 SEK / 550-830.000
SEK
Kostnad för laddinfrastruktur:
600.000 SEK per laddstation
Energikostnad:
Konsumtion (standard-/ledbuss):
Kostnad per km (standard-/ledbuss):

ca 2 SEK / kWh
150-250 kWh/100 km / 260-340 kWh/100 km
3-5 SEK/km / 5,20-6,80 SEK/km

Städer där systemet testats:

-

Städer där systemet är i drift:

Osnabrück, Hamburg, Stuttgart

Komersiell mognad:
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK433
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2020-02-20

Trafiknämnden

Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om
fastighetsförvärv och arrende
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen godkänna avsiktsförklaring om tågdepå
och överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.
Etableringen av ny tågdepå ryms inom ramen för Trafiknämndens budget 2020
med flerårsplan.
Sammanfattning
Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne
(Skånetrafiken), Region Kalmar (Kalmar Länstrafik) Region Blekinge
(Blekingetrafiken) och Region Halland (Hallandstrafiken).
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av
en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län
och Region Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö.
Huvudmännen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepån och
överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. Finansiering ryms inom ramen
för Trafiknämndens budget 2020 och föreslås beredas vidare inom ramen för
budget 2021 med flerårsplan.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Avsiktsförklaring om tågdepå och överenskommelse om
fastighetsförvärv/arrende.
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Mellan Region Jönköpings län/Jönköpings Länstrafik organisationsnummer 232100-0057
och Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg organisationsnummer 232100-0065
(gemensamt benämnda Huvudmännen), träffas härigenom följande

AVSIKTSFÖRKLARING OM DEPÅ
OCH
ÖVERENSKOMMELSE OM
FASTIGHETSFÖRVÄRV / ARRENDE

1

BAKGRUND

1.1

Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne/Skånetrafiken
232100–0255, Region Kalmar/Kalmar Länstrafik 232100–0073, Region
Blekinge/Blekingetrafiken 232100-0081 och Region Halland/Hallandstrafiken AB
556225-2998.
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av en ny
tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län och Region
Kronoberg. Depån bör lokaliseras till Nässjö.

1.2

I Krösatågssystemet finns även en depå i Kalmar för fordon som ägs/hyrs av Region
Kalmar och Region Blekinge.

1.3

Parterna har genom beslut om anskaffning av nya fordon i Överenskommelse inför beslut
om anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen (RJL2017/3309) initierat
arbetet undersöka förutsättningarna för ny depåkapacitet i Nässjö.

2

AVSIKTSFÖRKLARING

2.1

Mot bakgrund av det som beskrivs i punkt 1 ovan förklarar Huvudmännen sin avsikt att
etablera en depå enligt punkterna 2.2 - 2.13 nedan.
Etablering av depån

2.2

Huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för att upprätta en depå i Nässjö.
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På depån utförs underhåll av Krösatåg. Depåns kapacitet motsvarar huvudmännens behov
på kort och lång sikt.
Ägare, upphandling av byggentreprenad

2.3

Depåfastigheten arrenderas initialt från Trafikverket av Region Jönköpings län eller ett av
Region Jönköping helägt bolag.

2.4

Förutsättningarna för ett arrendeavtal utredes gemensamt mellan huvudmännen och
tillsammans med Trafikverket.

2.5

Avsikten på lång sikt är dock att förmå Trafikverket att sälja fastigheten. Om förvärv av
fastigheten blir möjlig ska fastighetens köpas av Region Jönköpings län eller helägt
bolag.

2.6

Region Jönköpings län eller helägt bolag upphandlar en byggentreprenad för tågdepå och
järnvägsinfrastruktur på fastigheten samt anslutning mot statliga järnvägsnätet. När depån
är färdigbyggd kommer Region Jönköpings län eller helägt bolag att förvalta depån.
Upphandling av underhåll

2.7

Depån erbjuds till trafikföretaget på konkurrensneutrala villkor i samband med
upphandling av underhåll av Krösatågen. Depån hyrs ut till trafikföretaget för en period
motsvarande avtalstiden i trafikavtalet. Vid efterföljande nya upphandlingar av underhåll
på Körsatågen erbjuds depån till trafikföretaget på överensstämmande sätt.
Inflytande

2.8

Vid sidan om Region Jönköpings län har Länstrafiken Kronoberg som har fordon i depån
inflytande över depån utifrån följande principer:
 Initial utformning av depån ska Huvudmännen vara överens om. Större
ombyggnationer eller tillbyggnationer av depån liksom andra större investeringar ska
Huvudmännen också vara överens om innan de genomförs.
Ekonomi

2.9

För depån gäller följande principer:
 Region Jönköpings län ordnar finansiering för alla kostnader kopplade till etableringen
av depån.
 Region Jönköpings län eller helägt bolag driver och förvaltar depån utifrån ett
ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt och självkostnadsprincipen. Huvudmännen
överenskommer i kommande avtal om principer för hyressättning för tågdepån.
 Huvudmän som underhåller sina fordon i depån i Nässjö har ett övergripande ansvar
för depåns kostnader och bär sitt ansvar i förhållande till sin trafikvolym i Krösatågen.
Ansvaret realiseras genom att respektive Huvudman betalar sin andel av hyran
antingen direkt till Region Jönköpings län eller helägt bolag, alternativt indirekt
genom att vid var tid befintlig trafikföretag betalar hyra för depån varefter
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trafikföretaget lägger in hyreskostnaden i den ersättning trafikföretaget erhåller för
trafiken.
 Depåns ekonomi är öppen och transparent för övriga Huvudmän som har rätt till insyn
i allt ekonomiskt material hänförligt till depån.
Vakans

2.10

Även om Region Jönköpings län eller helägt bolag är formell fastighetsägare, bär
Huvudmännen ett gemensamt ansvar för vakansrisken vid depån. Huvudmännens andel
av risken motsvarar Huvudmännens andel av trafikvolymen i Krösatågstrafiken.
Vakansansvaret formaliseras i en vakansgaranti mellan Region Jönköpings län eller
helägt bolag och Länstrafiken Kronoberg.
Kommande avtal

2.11

Etableringen, förvaltningen och Huvudmännens ansvar för depån regleras i ett kommande
civilrättsligt bindande avtal. Genom det kommande avtalet påtar sig Huvudmännen
juridiskt bindande åtaganden kring den depån. Ekonomiska åtaganden avseende depån
uppkommer ej genom punkt 2.2 - 2.13 i detta dokument. Det kommande avtalet följer
fastighetens arrendetid.

2.12

När arrendetiden är känd skrivs ett tilläggsavtal avseende tidsavgränsning till detta avtal.
Arrendets upphörande

2.13

Inför eventuellt upphörande av arrendet ska eventuella kostnader i avveckling av depån
fördelas mellan Huvudmännen enligt medelvärde av sin trafikvolym i Krösatågen under
de 10 senaste åren.

3

ÖVERENSKOMMELSE

3.1

Mot bakgrund av avsiktsförklaringen ovan överenskommer Huvudmännen att i ett tidigt
skede säkra tillgång till lämplig fastighet. Det sker genom att Region Jönköpings län eller
helägt bolag så snart som möjligt efter utvärdering av de alternativa fastigheter som är
tillgängliga slutförhandlar och förvärvar/arrenderar fastigheten.
______________________________

Denna avsiktsförklaring och överenskommelse, som består av four(4) sidor har upprättats i två (2)
exemplar av vilka Huvudmännen tagit var sitt.
____________, den __ 2020
REGION JÖNKÖPINGS LÄN GENOM
JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

____________, den __ 2020
REGION KRONOBERG GENOM
LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG

_________________________________

_____________________________________
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Förslag till beslut - svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK417
Handläggare: Patrik Ohlson,
Datum: 2020-02-26

Trafiknämnden

Svar på skrivelse angående sommarlovskort för tåg och
buss
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående sommarlovskort för kort
och buss från Alvesta ungdomsråd.
Alvesta ungdomsråd framhåller betydelsen av sommarlovskort för ungdomar och
önskar att Region Kronoberg ska införa det igen.
I svar på skrivelse presenteras Fritidsbiljetten som motsvarande produkt som
ersätter tidigare sommarlovskort.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Skrivelse angående sommarlovskort för tåg och buss
Förslag på svar på skrivelse

Sida 1 av 1

Svar på skrivelse
Diarienr: 20RGK417
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2020-02-25

Alvesta kommuns ungdomsråd

Svar på skrivelse – angående sommarlovskort för tåg
och buss

Tack för er skrivelse om sommarlovskort för tåg och buss. Region Kronoberg är
tacksam för att få återkoppling och att få förslag på förbättringsområden.
I grunden är det ett bra förslag som ni lägger fram, men Länstrafiken har för
närvarande inte ekonomi att erbjuda det ni önskar. Istället för det tidigare
Fritidskortet som köptes terminsvis har vi från årsskiftet valt att införa en
Fritidsbiljett som köps månadsvis. Fritidsbiljetten gäller i hela länet för både tåg
och buss och kostar 200 kronor per månad. Denna produkt ersätter även
Sommarlovskortet.
Mer information om Fritidsbiljetten finner ni här:
https://www.lanstrafikenkron.se/fritidsbiljetten
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

Ungdomsrådet

Alvesta, 200211

Skrivelse angående sommarlovskort för tåg och buss till Region Kronoberg

Vi i Alvesta kommuns ungdomsråd vill lyfta vikten av sommarlovskortet 2020 för alla
ungdomar mellan åldrarna 13-18 i Region Kronoberg. Sommarlovskortet innebär att
ungdomar ska kunna åka gratis buss och tåg inom Region Kronoberg.
Inledningsvis anser vi i ungdomsrådet att sommarlovskortet har en stor betydelse för vår
regions ungdomar. Vissa har inte det ekonomiska stöd för att kunna betala för tåg och/eller
buss. Därför vill vi ge den möjlighet till de ungdomar som vanligtvis inte skulle kunna
transportera sig. Detta leder till en ökad aktivitet under sommaren och ett betydligt roligare
sommarlov.
Under förra sommaren (2019) delades ett sommarlovskort ut i Alvesta kommun och vi i
ungdomsrådet valde att göra en enkät för att se hur många som faktiskt uppskattade det.
Enkäten visade goda resultat då 98,8% ville ha sommarlovskortet under sommaren 2020. De
andra kommuner som inte hade sommarlovskortet visade en betydligt mindre aktivitet inom
den kommunala trafiken. Vi i Alvesta kommun, samt de andra kommuner, hade alltså ökad
aktivitet än resten. Detta visar på en vinst inte bara för oss ungdomar utan även för Region
Kronoberg.
En ökad aktivitet inom den kommunala trafiken leder även till en förbättrad miljö.
Växthuseffekten är ett faktum i dessa tider och därav är sommarlovskortet ett bra alternativ
för ett miljövänligare samhälle.
Gemenskapen inom de olika kommuner samt städer kommer öka och leda till en roligare
sommar för alla. Ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att transportera sig till sina
vänner i andra städer får nu den. Det underlättar för att kunna vara med i olika aktiviteter
såsom träningar, bada och annat.
Ungdomar lär sig även att ta ansvar för att passa tider. De blir mer självständiga och behöver
förlita sig mindre på sina föräldrar. Om mindre föräldrar behöver köra, släpps även mindre
avgaser ut. Att ge ut detta kort gör att fler ungdomar får möjligheten att lära sig att passa
tider samt ta ansvar.
Förra sommaren uppmärksammades sommarlovskortet i SMP och det blev en stor publicitet
för Alvesta kommun. Genom att införa detta kommer även Region Kronoberg sätta ett
exempel för resten av Sveriges regioner.
Avslutningsvis vill vi i ungdomsrådet att detta ska lyftas som ungdomarnas röst i Regionen.
Vi hoppas innerligt att ni återkommer med ett positivt svar.
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