
 

 

  

Månadsrapport November 
2016 

 
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med 
visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att 
”Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 
2014”. I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar som tydligt kopplar an till 
kollektivtrafiken enligt nedanstående punkter: 
 

 Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl 
söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm 

 Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, 
infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering 

 Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovationer 
och kultur 

 En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter 
 
Månadsrapporten för Hallandstrafiken innehåller en sammanställning av utvalda nyckeltal 
som tillsammans bidrar till Tillväxtstrategins uppfyllnad och Hallandstrafikens mål. Genom 
att månadvis följa upp och analysera utfall av nyckeltalen kan lämpliga åtgärder vidtas för att 
styra verksamheten i riktning mot fastställda mål. Månadsrapporten redovisas i slutet av 
varje månad för föregående månad. 
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Hänt under månad 
 I november skedde den miljonte resan på linje 30 i Halmstad. Det firade vi den 9 

november på Stora Torg. Vi bjöd på kaffe och bulle. Det spelades även livemusik, 
till kundernas stora förvåning, ombord på bussen.  
 

 Håkan Hellström spelade på Scandinavium i Göteborg den 25 och 26 november. 
Vi satte då även denna gång in extra nattåg från Göteborg till Halmstad, som 
avgick kl 00.55. Man kunde även denna gång köpa en eventbiljett i vår 
mobilapp.  

 

 Vår återförsäljare i Hyltebruk gick i konkurs. Ny återförsäljare är förbutiken på 
ICA från den 2 december.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resandeutveckling 
Det har nästintill blivit en vana att skriva att ”all time high” nåtts gällande resandet och 

så är fallet även för november månad vilket är mycket glädjande. Föregående månads 
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notering raderades med drygt 100 000 resor. Den ackumulerade resandeökningen 

landade på 5,5% där den legat stabilt under året. Även den långsiktiga trenden, dvs 

rullande 12 jmf motsvarande period föregående, påvisar en ökning på 5,5%. 
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Totalt resande (rullande 12)
exl. Öresundståg/Pågatåg

Ackumulerat: +5,5%
Jmf föregående år: +9,1%
Jmf motsvarande period rullande 12: 

+5,5%

 

Stadsbusstrafiken i Halmstad fortsätter att öka på ett mycket positivt sätt likt tidigare 

månad. Åter igen ”all time high” sett till rullande 12 med ca 38 000 resor till godo. Under 

månaden nådde vi 1 000 000 resor på linje 30 sett till rullande 12. Detta firades den 9 

november på Stora Torg där det bjöds på fika samt livemusik på bussen under dagen. 

Den långsikta trenden, rullande 12 jmf motsvarande period föregående år visar en 

ökning på 5,3%. 
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Stadsbusstrafik Halmstad (rullande 12)

HALMSTAD
Ackumulerat: +5,6%
Jmf föregående år: +11,2%

Jmf motsvarande period rullande 12: 
+5,3%

 

Sett till övriga stadsbusstrafiksystem så visar alla på positiv utveckling och sett till 

rullande 12 noterar samtliga ”all time high” likt tidigare månader. Falkenberg ökar med 

11,7% ack och rullande 12 jmf motsvarande period visar en ökning på 11,7%.  

I Varberg fortsätter den fina resandeutvecklingen med en stabil ökning strax över 35% 

ack de senaste månaderna. Med en fortsatt utveckling kommer Varberg snart att gå om 

Falkenberg i antal resor. 

Kungsbacka redovisar fortsatt en resandeökning på 36,3% ack även om denna minskat 

något under året. 
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Falkenberg Varberg Kungsbacka

FALKENBERG
Ackumulerat: +11,7%
Jmf föregående år: +13,4%

Jmf motsvarande period rullande 12: 
+11,7%

VARBERG
Ackumulerat: +36,6%
Jmf föregående år: +44,8%

Jmf motsvarande period rullande 12: 
+34,5%

KUNGSBACKA
Ackumulerat: +35,3%
Jmf föregående år: +27,8%

Jmf motsvarande period rullande 12: 
+36,3%
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Försäljning 
I försäljning redovisas utvecklingen för antal sålda periodkortsladdningar samt antal 

sålda enkelbiletter med reskassa, kontant/bankkort, mobil samt förköpta enkelbiljetter 

(exempelvis Linkonbiljetter). 

Samtlig enkelbiljettsförsäljning ökar medan periodkortsförsäljningen står stilla. Mest 

ökar försäljningen av enkelbiljetter i appen där vi jämfört med nov 2015 mer än 

fördubblande försäljningen (+ 109%). Anmärkningsvärt är även försäljningen av förköpta 

enkelbiljetter och Resplusbiljetter som ökade med nära 25% jämfört med motsvarande 

period 2015. I stadstrafiken i Halmstad ökar både enkelbiljettsförsäljning med bankkort 

och via app, dock tar mobilbiljetten andelar på den totala försäljningen av enkelbiljetter 

ombord (upp med 10 procentenheter jämfört jan/nov). 
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Ackumulerat: 14,1%,  -7,0%, -0,1%
Jmf föregående år: 4,8%, -10,6%, -0,6%
Jmf motsvarande period rullande 12: 0,4%, -1,2%, 0,0%
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Kontant Reskassa Förköpt (linkon) Mobil

Ackumulerat: 9,2% , 0,5%,  7,4%, 71,6%
Jmf föregående år: 9,6%, 5,2%, 24,2%, 109,6%
Jmf motsvarande period rullande 12: 0,7%, 0,4%, 1,7%, 6,3%

 

 
* Reskassa – nedgången fram till 2013 början – när sms-biljetten introducerades så övergick många till att betala med telefonen 
istället för resekort. 
* Mobilbiljett – nedgången från feb 2013 när sms-biljetten försvann. Mobilbiljetten introducerades men vi tappade 75% av köparna. 
* Förköpta biljetter (linkon) – nedgång från april 2013 – SJ kommer tillbaka som aktör på Västkustbanan efter drygt ett års frånvaro. 
Vi tappar mer än hälften av försäljningen av förköpta enkelbiljetter. 
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Kundnöjdhet 
Resultatet för kundnöjdhet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern vilket är en 

branschgemensam mätning bland invånare och kunder. Med kunder menas de som åker 

med Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Eftersom de 

tillfrågade svarar på frågor som berör Hallandstrafikens varumärke snarare än 

kollektivtrafiken i Halland redovisas nöjdheten både med och utan Kungsbacka där 

trafiken sköts av Västtrafik på uppdrag av Hallandstrafiken.  

Vid jämförelse med uppsatta mål används utfallet där Kungsbacka är exkluderat. Målen 

för 2016 är att andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 procent och att andelen nöjda 

invånare ska öka till minst 53 procent. 

Även kollektivtrafikens marknadsandel mäts kontinuerligt i Kollektivtrafikbarometern 

baserat på samma svarsgrupp som ovan. I likhet med kundnöjdheten presenteras 

marknadsandelens utveckling i rullande 12 exl. Kungsbacka. Målet för 2016 är att öka 

marknadsandelen till 14 procent.  

Nöjd kund 
Nedan diagram visar utfall av nöjd kund utifrån rullande 12. Från våren 2015 har det 

generellt skett en ökning i nöjdhet bland såväl kunder och invånare både med och utan 

Kungsbacka inräknat. Generellt kan man se en positiv utveckling bland såväl resenärer 

och invånare.  
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Marknadsandel 
Marknadsandelen för rullande 12 landade på 12,6% för november. En viss ökning har 

skett de senaste 3-4 månaderna även om skillnaderna är små. 
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Kundsynpunkter 
Här ska en sammanställning av inkomna kundsynpunkter redovisas. 

Komplettering sker i kommande månadsrapporter.  
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Leverans 

Punktlighet 
I Öresundstågstrafiken var månadsgenomsnittet för hela systemet 89,6% enligt RT+5, 

vilket är en nedgång med 1,4 procentenheter jämfört oktober. Föregående år låg snittet 

i november månad på 80,7% vilket innebär en klar förbättring detta år. Anledning till 

den då låga siffran var att inre gränskontroll hade upprättats vilket innebar att alla tåg 

från Danmark stoppades vid Hyllie.   

201511 201512 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611

RT+3 72,3% 78,7% 82,3% 84,5% 81,4% 81,9% 82,1% 79,9% 86,7% 87,6% 83,8% 85,4% 84,1%

RT+5 80,7% 86,0% 88,3% 89,4% 87,1% 86,8% 87,9% 86,0% 91,6% 92,2% 88,9% 91,0% 89,6%
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För sträckan i Halland var punktligheten 90,7% RT+5. Jämfört med oktober försämrades 

punktligheten med 1,4 procentenheter. Föregående november låg punktligheten på 

89,7%.  
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RT+3 80,8% 85,3% 81,2% 86,0% 82,8% 85,8% 82,4% 82,8% 89,2% 87,9% 83,6% 85,8% 83,6%

RT+5 89,7% 92,3% 88,9% 93,1% 90,4% 91,8% 89,2% 89,4% 93,9% 92,9% 89,7% 92,1% 90,7%
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Punktligheten för Kungsbackapendeln redovisas enbart enligt rättidighet +3min då det 

handlar om pendeltågstrafik med mer frekvent trafik samt kortare sträcka jämfört 

Öresundståg. För november månad noterades en punktlighet på 89,2% vilket gör det till 

en relativt dålig månad jämfört tidigare månader. 

201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611

RT+3 93,0% 93,6% 91,4% 92,6% 95,7% 94,2% 91,4% 91,5% 89,2%
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Utförande 
Här ska andelen ställda turer jämfört tidtabellslagda redovisas. Både för tåg- och 

busstrafik. 

Komplettering sker i kommande månadsrapporter. 
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Trafikhändelser 
Under november månad inrapporterades 6 händelser i Hallandstrafikens 

trafikhändelserapporteringssystem enligt nedan. 

 


