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Sammanfattning
Kollektivtrafikplan 2018 är den sjätte i sitt slag som tagits fram av Hallandstrafiken på uppdrag
av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Halland. Planen beskriver förslag på
trafikförändringar för det kommande året, d.v.s. 2018 med utblick mot 2019-2020.
Hallandstrafiken utvecklar trafiken efter fastslagna principer i det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Den övergripande strategin är att koncentrera
kollektivtrafikutbudet till utpekade kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat resande är
goda. Målet för Hallandstrafikens verksamhet är att ”Resandet med kollektivtrafik ska öka och
vara attraktivt”.
Under 2016 ökade antalet resor med 5,6 procent jämfört 2015. Totalt genomfördes 17,8
miljoner resor i Halland. Kollektivtrafikens marknadsandel påvisar också en positiv trend, likaså
nöjdhet bland invånare och kunder.
Föreslagna trafikförändringar i Kollektivtrafikplan utgår från principer i det Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförändringarna för 2018 innebär en ökad nettokostnad på
7,6 miljoner kronor.
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Bakgrund
Från den 1 januari 2012 trädde nuvarande kollektivtrafiklag i kraft. Lagen innebär att de tidigare
trafikhuvudmännen ersattes av Regionala Kollektivtrafikmyndigheter. De regionala
kollektivtrafikmyndigheterna har det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken och är ålagda att
upprätthålla ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Vidare beslutar den regionala
kollektivtrafikmyndigheten om allmän trafikplikt, d.v.s. vilken trafik som ska upphandlas. Lagen
innebär också att det är fritt för trafikföretag att etablera kommersiell trafik var som helst i
landet.
För Hallands del innebar den nya lagstiftningen att en Regional Kollektivtrafikmyndighet
bildades hos Region Halland. I juli 2011 förändrades Hallandstrafikens ägarstuktur då Region
Halland blev ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken som bolag står för
detaljplaneringen och det operativa arbetet med kollektivtrafiken i Halland utifrån de riktlinjer
som finns angivna i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikplan 2018 är
den sjätte i sitt slag och upprättas årligen av Hallandstrafiken. Planen beskriver planerade
trafikförändringar inom den allmänna kollektivtrafiken för det kommande trafikåret med
utblick nästkommande två år.

Styrande dokument
Det högst styrande dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland är den Regionala
Utvecklingsstrategin 2005-2020 med visionen ”Halland – bästa livsplatsen”. Visionen innebär
att Halland ska vara den bästa platsen att bo, leva och vara verksam inom. Tillväxtstrategin som
bygger på den Regionala Utvecklingsstrategin med inriktning på de tillväxtskapande faktorerna
utgör ett viktigt styrdokument för Region Halland. Målet för Tillväxtstrategin är att Halland ska
vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. I
Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar med koppling till kollektivtrafiken.
Enligt Tillväxtstrategin ska kollektivtrafiken i Halland bidra till fortsatt regionförstoring såväl
söderut som norrut. Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll i skapandet av attraktiva
stadsmiljöer, med minskad yta för biltrafik och renare luft. Kollektivtrafiken har en avgörande
betydelse för att uppnå en koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter. Det finns
ett starkt samband mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering.
Genom en ökad samverkan och samplanering kan dessa områden stärka varandra vilket gynnar
en hållbar tillväxt i Halland.
Utifrån den Regionala Utvecklingsstrategin och Tillväxtstrategin fattar regionfullmäktige varje år
beslut om de ekonomiska ramarna för Region Hallands verksamhet i dokumentet Mål och
budget. Föreslagna trafikförändringar som redovisas i Kollektivtrafikplanen är framtagna med
grund i den ekonomiska ram som fastställs i Mål och budget.
Under 2016 antogs ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram, det andra i sin ordning. I
Trafikförsörjningsprogrammet finns fastställda mål och trafikeringsprinciper vilka utgör grunden
för hur Hallandstrafiken utvecklar kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgår från
prioriteringar och mål i den Regionala utvecklingsstrategin samt Tillväxtstrategin. Det
övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och
en hållbar samhällsutveckling.
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Mål för kollektivtrafiken i Halland
Målstyrning
Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån de mål och strategier som framgår av
Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av valda
områden jämfört med fastställda mål. I de fall nyckeltal utvecklas negativt ställer det krav på
analys följt av justerande åtgärder. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra
verksamheten utgör en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med anlitade operatörer
följer upp och utvärderar den dagliga leveransen.
Under 2016 har arbetet med Hallandstrafikens målstyrning fortsatt och två fokusområden har
definierats i form av kund och leverans. Kortfattat innebär fokusområdena att Hallandstrafiken
ska arbeta för att utgöra ett attraktivt resalternativ som präglas av trygghet, säkerhet och
pålitlighet. Hallandstrafiken ska arbeta för en ökad nöjdhet bland invånare och kunder.
Fokusområdena ska utgöra riktlinjer i det dagliga och långsiktiga utvecklingsarbetet av
Hallandstrafikens verksamhet. Genom en tydligare inriktning på fokusområdena med koppling
till övergripande mål blir det enklare att ta fram och följa upp aktiviteteter som leder till
måluppfyllelse. Helt enkelt att göra rätt saker i strävan mot ett ökat resande med hög
attraktivitet i Halland. I samband med att fokusområdena togs fram bestämdes att
Hallandstrafiken inom tre år ska ha högst kundnöjdhet i kollektivtrafikbranschen.
Ett viktigt led i Hallandstrafikens målstyrningsarbete är månadsrapporten som med start under
2016 utkommer varje månad. Syftet med månadsrapporten är att mäta verksamhetens utfall
mot fastställda mål med speciellt fokus på de två fokusområden kund och leverans.
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Målbild och måluppföljning
I det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet beskrivs det övergripande målet för
Hallandstrafikens verksamhet. Hallandstrafikens mål är att ”Resandet med kollektivtrafik ska
öka och vara attraktivt”.
Enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet är den övergripande strategin för att nå ett
ökat resande att koncentrera kollektivtrafikutbudet till utpekade kollektivtrafikstråk där
förutsättningar för ett ökat resande är goda. Det vill säga att utnyttja tillgängliga resurser där de
gör mest nytta för flest hallänningar.
Utifrån det övergripande målet har Hallandstrafiken som mål att inom tre år, inräknat 2017, nå
högst nöjdhet bland invånare och kunder inom kollektivtrafikbranschen. Måluppföljning görs
genom ett antal målindikatorer med grund i framtagna fokusområden, kund och leverans.
Målindikatorerna har för 2017 kompletteras med nöjdhet senaste resan som inte funnits med
tidigare.
Målindikatorerna är enligt nedan:






Marknadsandel, kollektivtrafikens andel av motoriserade färdmedel
Resandeutfall jämfört föregående år
Nöjdhet invånare
Nöjdhet kunder
Nöjdhet senaste resan

Målindikatorerna visar sammantaget hur attraktivt Hallandstrafiken är som resalternativ.
Nöjdhet för invånare, kunder, senaste resan och marknadsandel mäts i
Kollektivtrafikbarometern vilket är ett branschgemensamt verktyg för kvalitets- och
attitydundersökningar inom kollektivtrafiken.

Måluppföljning 2016
I nedanstående tabell finns samtliga målindikatorer för 2016 angivna samt måluppfyllelse.
Tabellen ger en sammanfattande bild huruvida Hallandstrafiken uppnått mål för varje enskild
målindikator. I kapitel ”Utfall 2016” sker en mer detaljerad genomgång av målindikatorerna.
Målindikatorer 2016

Utfall 2016

Måluppfyllelse
2016

Kollektivtrafikens
marknadsandel ska öka
till minst 14%

13,3%

Inte uppfyllt

Resandet med
kollektivtrafik ska öka
med minst 5%

+5,6%

Uppfyllt

Andelen nöjda invånare
ska öka till minst 53%

53,6%

Uppfyllt

Andelen nöjda kunder
ska öka till minst 72%

69,3%

Inte uppfyllt

Tabell 1; Måluppfyllelse 2016
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Trend
2016/2015

Målbild 2017
Enligt utfallet för 2016 behöver Hallandstrafiken nå högre på samtliga målindikatorer för
kundnöjdhet om högst kundnöjdhet ska nås inom tre år, framförallt gällande nöjdhet bland
invånare. För att nå högst kundnöjdhet inom tre år behöver målindikatorerna öka enligt nedan
jämfört utfall 2016.


Nöjdhet invånare
o
o
o



Nöjdhet kunder
o
o
o



HLT= 54%
Högst= 75%
Differens= 21 procentenheter

HLT= 69%
Högst= 84%
Differens= 15 procentenheter

Nöjdhet senaste resan
o
o
o

HLT= 84%
Högst= 90%
Differens= 6 procentenheter

Utifrån mål om ett ökat resande samt att nå högst kundnöjdhet inom tre år har följande
målindikatorer satts upp för 2017:






Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka till minst 14 procent
Resandet ska öka med minst 5 procent jämfört 2016
Andelen nöjda invånare ska öka till minst 60 procent
Andelen nöjda kunder ska öka till minst 75 procent
Nöjdhet med senaste resan ska öka till minst 87 procent
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Utfall 2016
Resandeutveckling
År 2016 blev ett rekordår när det gäller resandet i Halland. Resandet ökade med 5,6 procent
jämfört 2015 och Hallandstrafiken nådde därmed för första gången sitt mål på 5-procents
resandeökning, bortsett 2009 då Öresundstågstrafiken startade. Totala antalet resor i Halland
under 2016 uppgick till 17,8 miljoner. En ökning har skett gällande samtliga trafikslag bortsett
Kungsbackapendeln och länsjärnvägar där resandet har minskat.

Resandeutveckling Halland 2006-2016
20 000 000
18 000 000
16 000 000

Länsjärnvägar

14 000 000

Kungsbackapendel

12 000 000
Anropsstyrt

10 000 000
8 000 000

Öresundståg inkl. Pågatåg HdHbg/Västtåg Vbg-Gbg

6 000 000

Stadsbuss

4 000 000
2 000 000

Regionbuss

0

Figur 1; Resandeutveckling Halland 2006-2016

Sett till fördelning mellan trafikslagen står stadsbusstrafiken och regionbusstrafiken för drygt 60
procent av resorna, 32 respektive 30 procent. Därefter följer Öresundståg inkl.
Pågatåg/Västtågen Varberg-Göteborg med ca 27 procent av resorna. Kungsbackapendeln står
för ca 11 procent av resorna. Resandet på de före detta länsjärnvägarna, d.v.s. Viskadalsbanan
och Halmstad-Nässjö järnväg, står gemensamt för knappt 1 procent av alla resor (inkl.
uppräkning av övriga färdbevis). Den allmänna anropsstyrda trafiken, som omfattas av
anropsstyrd linjetrafik samt närtrafik, är av marginell betydelse med en andel mindre än 0,1%
av alla resor. Övrig särskild kollektivtrafik, d.v.s. färdtjänst-, sjuk- och skolskjutsresor hade ca 2,8
miljoner resor under 2016.

Tågtrafik
I Halland bedrivs tågtrafik inom tågtrafiksystemen Öresundståg,
Västtågen
(Kungsbackapendeln, Viskadalsbanan, Varberg-Göteborg), Krösatåg (Halmstad-Nässjö järnväg)
och Pågatåg (Halmstad-Helsingborg). Nedan följer en redovisning av resandeutveckling för
samtliga tågsystem.
Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg, Västtågen Varberg-Göteborg
Resandet med Öresundståg redovisas numera tillsammans med Pågatåg Halmstad-Helsingborg
samt Västtågen Varberg-Göteborg. Anledningen till varför resandet redovisas sammanslaget för
dessa tre tågsystem är att alla trafikerar Västkustbanan med delvis samma trafikeringsuppgift
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samt uppehållsbild. Resandet studeras därför utifrån hela trafiksystemet på Västkustbanan.
Pågatåg tillkom på sträckan Halmstad-Helsingborg med 7dt/vardag från december 2015.
Västtågen Varberg-Göteborg med 1dt/vardag startade i december 2016. Resandet för
Västtågen är därför tämligen litet när 2016 summeras då det endast trafikerade under några
dagar i december.
I Halland ökade resandet med 3,5 procent jämfört föregående år. Totalt genomfördes ca 4,7
miljoner resor under 2016. Sedan trafikstart 2009 har Öresundstågsresandet ökat med 136
procent i Halland. Pågatågen har nu trafikerat i ett år och bidrar starkt till det ökade resandet
tillsammans med Öresundstågen. Tack vare Hallandsåstunneln är nu resan HalmstadHelsingborg möjlig att genomföra under timmen vilket avsevärt förbättrat
pendlingsmöjligheterna mellan Halland och Skåne.
Fortsatt sker merparten av resorna på Västkustbanan i riktning norrut där Göteborg utgör en
tydlig målpunkt, denna utveckling förväntas fortsätta framöver. 2016 har präglats av ökad
trängsel under pendlingstid, d.v.s. morgon och eftermiddag med tyngdpunkt mellan Varberg
och Göteborg. Trängsel bedöms ha hämmat resandeutvecklingen något.

Öresundståg inkl. Pågatåg Hd-Hbg/Västtåg Vb-G, 2009-2016
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figur 2; Öresundståg inkl. Pågatåg Hd-Hbg/Västtåg Vb-G, 2009-2016

I nedan diagram visas utvecklingen 2009-2016 gällande antal på- och avstigande för varje
station längs Västkustbanan i Halland. Under 2016 hade Halmstad flest resenärer tätt följt av
Varberg. Kungsbacka och Falkenberg är jämnbördiga, därefter följer Åsa. Minst antal resenärer
hade Laholms station.
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Öresundståg och Pågatåg, på- och avstigande/vardag
6000
5000
4000
3000

Halmstad

2000

Varberg

1000
0

Falkenberg
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*

Kungsbacka

Halmstad

2839 3214 3192 3908 4298 4535 4661 4932

Åsa

Varberg

2937 2924 3259 3464 4003 4439 4507 4620

Laholm

Falkenberg 1417 1563 1757 1919 2082 2335 2379 2447
Kungsbacka 1387 1576 1805 1833 2362 2442 2454 2356
Åsa
Laholm

451

537

447

507

577

749

845

888

569

552

599

687**

*Ptåg 475 på/av
10% av total
**Ptåg 138 på/av
20% av total

Figur 3; Öresundståg och Pågatåg, på- och avstigande/vardag

Den största resandeutvecklingen under 2016 har skett på stationerna i södra länet vilket kan
tillskrivas ett ökat turutbud med tillkommande Pågatåg. I Halmstad ökade antalet på- och
avstigande med 5,8 procent, och i Laholm med 14,6 procent. Nedan följer en sammanställning
kring utvecklingen för varje station.









Halmstad; +5,8% (+74% jmf 2009). Resandet fördelas 10 procent med Pågatåg (475)
och resterande med Öresundstågen (4457)
Varberg; +2,5% (+57% jmf 2009). Resandet fortsätter att öka men trängsel på tågen
påvisar inbromsning i resandet
Falkenberg; +2,9% (+73% jmf 2009). Falkenberg återtar tredjeplatsen från Kungsbacka,
fortsatt stabil utveckling
Kungsbacka; -4 % (+70% jmf 2009). Trängsel samt sämre spridning mellan
Kungsbackapendeln
och
Öresundstågen
föranleder
överflyttning
till
Kungabackapendeln
Åsa; +5,1% (+54% jmf 2013). Trängsel har påverkat dock fortsatt god
resandeutveckling. Med antagande att resandet utgörs av arbets- och studiependling
reser drygt 450 personer till och från Åsa station.
Laholm; +14,6% (+52% jmf 2009). Resandet fördelas 20 procent med Pågatåg (138) och
resterande med Öresundstågen (549).

Sett till andel påstigande i förhållandet nord/sydlig riktning är det fortfarande en övervägande
andel, 61 procent, som reser norrut från stationerna. Resandet i södergående riktning minskar
från Kungsbacka kombinerat med att fler reser söderut från Åsa station. Halmstad, Falkenberg
och Varberg reser till övervägande del norrut. För Halmstads och Laholms del ökar andelen
södergående resor jämfört föregående år vilket härleds till nystartad Pågatågstrafik.
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Figur 4; Öresundståg och Pågatåg, påstigande riktning - vardagar 2016

Kungsbackapendeln
Kungsbackapendeln trafikerar sträckan Kungsbacka – Göteborg inom tågsamarbetet Västtågen.
Hallandstrafiken och Västtrafik delar ansvaret för Kungsbackapendeln. Under 2016
genomfördes ca 4 miljoner resor varav Hallands andel är 1,9 miljoner resor. Kungsbackapendeln
står därmed för ca 11 procent av samtliga resor i Halland.
På grund av justering av stämplingsbenägenheten blir resandeutvecklingen för
Kungsbackapendeln ryckvis. Stämplingsbenägenheten tas fram genom att Västtrafik gör
mätningar på hur många resenärer som registrerar sina kort på tågen. Utifrån dessa mätningar
görs sedan en procentuell justering av statistiken från biljettmaskinerna vilket innebär att om
benägenheten att stämpla biljetter sjunkit räknas resandestatistiken i motsvarande grad upp.
Med start från 2017 kommer resandet för Kungsbackapendeln att helt redovisas utifrån siffror
från installerat kundräkningssystem (KRS) vilket ger ökad kunskap om det faktiska resandet.
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Kungsbackapendeln 2006-2016
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Figur 5; Kungsbackapendeln 2006-2016

Länsjärnvägar
De så kallade länsjärnvägarna omfattas av Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg.
Viskadalsbanan går mellan Varberg och Borås och trafikeras med persontåg inom
tågsamarbetet Västtågen. Hallandstrafiken och Västtrafik har ett delat ansvar för tågtrafiken på
banan. Resandet på Viskadalsbanan med Hallandstrafikens färdbevis minskade under 2016 med
ca 4 procent jämfört 2015. Antalet resor för 2016 var ca 75 000. Denna siffra uppräknat med
Västtrafiks färdbevis samt färdbevis från andra försäljningskanaler som Linkon ger ett årligt
resande i Halland omkring 110 000 resor.
Persontågstrafiken mellan Halmstad och Jönköping/Nässjö ingår i tågsamarbetet Krösatågen i
vilket Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken,
Skånetrafiken och Kalmar länstrafik ingår. Under 2016 genomfördes drygt 56 000 resor med
Hallandstrafikens färdbevis vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört året innan. Vid
uppräkning med övriga färdbevis, d.v.s. JLT:s och övriga försäljningskanaler som Linkon,
beräknas antalet årliga resor till cirka 87 000 i Halland. Bristande leverans i form av inställda
avgångar har haft betydande inverkan på det negativa resandeutfallet för 2016. Detta grundar
sig i den ansträngda fordonssituation som rått inom Krösatågssamarbetet.

Regionbusstrafik
Regionbusstrafiken delas in efter huvudlinjer och övriga linjer. Huvudlinjerna trafikerar i
utpekade kollektivtrafikstråk och möjliggör arbetspendling i stor utsträckning och ansluter i
möjligaste mån till stationer längs Västkustbanan för byte till tåg. Övriga linjer, d.v.s. de som
inte räknas till huvudstråken, bärs till stor del upp av skolresor.
Resandet med regionbusslinjerna visade från toppnotering 2008 fram till 2013 en negativ
utveckling. Denna utveckling berodde främst på en överflyttning av resenärerer från
regionbusslinjer till Öresundståg när Öresundstågstrafiken startade 2009. Sedan sommaren
2010 är biljettpriset detsamma för buss och tåg, d.v.s. priset baseras på sträckan istället för som
tidigare på trafikslag, buss eller tåg. Från 2013 har trenden pekat uppåt, under 2016 ökade
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resandet med 5,5 procent jämfört föregående år. Resandeökningen för huvudlinjerna var 7
procent och för övriga linjer oförändrat. Att huvudlinjerna ökar och övriga linjer
minskar/oförändrade ligger i linje med fastställda principer om att satsa där förutsättningar för
ökat resande är störst, d.v.s. i de utpekade kollektivtrafikstråken där huvudlinjerna trafikerar.

Regionbusstrafik Halland 2006-2016
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Huvudlinjer

Övriga linjer

Figur 6; Regionbusstrafik Halland 2006-2016

Stadsbusstrafik
Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Klart störst är Halmstad
som står för 73 procent av alla resor i stadsbusstrafiken. Därefter följer i tur och ordning
Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Under 2016 ökade resandet med 10,3 procent ställt mot
föregående år.

Stadsbusstrafik - fördelning antal resor 2016
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Figur 7; Stadsbusstrafik - fördelning antal resor 2016
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Halmstad
Halmstad är det klart dominerande stadsbussystemet i Halland både sett till antal resor och
produktionskilometer. I Hallandstrafikens totala resandestatistik utgör Halmstad stadsbusstrafik
ca 23 procent av resorna. För 2016 registrerades strax över fyra miljoner resor i
stadsbusstrafiken vilket är ”all time high” i Halmstad. Under 2016 ökade resandet med 5,7
procent jämfört 2015.
Resandeökningen i Halmstad sker trots det stora arbete som pågått under hösten i
byggnationen av Resecentrum etapp 2, vilket ska resultera i nya stadsbusshållplatser på
Laholmsvägen och ett på sikt helt samlat resecentrum. Ett tillfälligt busskörfält på
Laholmsvägen inrättades i samband med byggstart och detta har varit till stor hjälp för att
bibehålla tidhållning i busstrafiken. Arbetet förväntas vara klart sommaren 2017.
Under hösten passerade linje 30 över en miljon resor sett till rullande 12-månaderstal. Det var
första gången en enskild linje i Halland hade över en miljon i resande under ett år.

Stadsbusstrafik Halmstad 2006-2016
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Figur 8; Stadsbusstrafik Halmstad 2006-2016

Falkenberg, Varberg och Kungsbacka
Stadsbusstrafiken i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har samtliga renodlats med satsning på
huvudlinjer med ökat turutbud och rakare körväg samt koppling till tågtrafiken på
Västkustbanan. Linjenätet i Falkenberg gjordes om 2011 och sedan dess har resandet varje år
ökat. Kungsbackas linjenät gjordes om sommaren 2015 och även där har resandeutvecklingen
varit mycket positiv. Till sist gjordes linjenätet i Varberg om i december 2015 och i likhet med
Falkenberg och Kungsbacka har resandet skjutit iväg. Vid summering av 2016 kan det
konstateras att stadsbusstrafiken numera har fler resande i Varberg jämfört Falkenberg.
Varberg ökade med 36 procent jämfört 2015, Falkenberg med 10 procent och Kungsbacka med
34 procent.
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Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 20062016
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Figur 9; Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 2006-2016
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Kundnöjdhet och marknadsandel
Målen för 2016 var att andelen nöjda kunder skulle öka till minst 72 procent och att andelen
nöjda invånare skulle öka till minst 53 procent. Kollektivtrafikens marknadsandel skulle öka till
14 procent. Målen mäts med hjälp av statistik från Kollektivtrafikbarometern vilket är ett
branschgemensamt verktyg för kvalitets- och attitydundersökningar inom kollektivtrafiken.
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. Nöjdheten är lägre för hela Halland, d.v.s.
när Kungsbacka är inkluderat. Vid jämförelse med uppsatta målindikatorer används utfallet där
Kungsbacka är exkluderat.
Andelen nöjda invånare var 53,6 procent 2016, vilket är en uppgång med ca 2 procentenheter
jämfört föregående år, detta innebär att målet på 53 procent nås. När det gäller nöjdheten hos
kunderna uppnås inte målet på 72 procent. Nöjdheten för 2016 var 69,3 procent vilket är en
uppgång med ca 1 procentenhet jämfört 2015.

Hur nöjd är du sammanfattningsvis med
Hallandstrafiken/Västtrafik?
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Figur 10; Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Hallandstrafiken/Västtrafik?

Marknadsandelen för 2016 var 13,3 procent vilket innebär att målet på 14 procent inte nås.
Detta är dock en uppgång med 0,3 procentenheter jämfört föregående år. Under de sista två
åren har trenden varit positiv. Vid jämförelse med utfallet 2010 kan det konstateras en
långsamt stigande trend.
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Marknadsandel
andel kollektivtrafik av totalt antal motoriserade resor
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Figur 11; Marknadsandel - andel kollektivtrafik av totalt antal motoriserade resor
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Miljö
Uppföljning av gällande miljökrav är en viktig del i Hallandstrafikens verksamhet. I samband
med att de nya trafikavtalen började gälla vid halvårsskiftet 2010 skärptes Hallandstrafikens
miljökrav. Hallandstrafiken baserar sin miljöuppföljning på statistik hämtad från miljö- och
fordonsdatabasen FRIDA. Syftet med FRIDA är att lagra, sammanställa, visa och följa upp
information kring fordon och trafik. Viktigt att notera är att Kungsbacka ingår i Västtrafiks FRIDA
och därmed inte i statistiken som redovisas i denna sammanställning. Därtill redovisas endast
busstrafik. En stor del av resandet i Halland sker med eldrivna tåg vilket är ett koldioxidneutralt
färdmedel under förutsättning att elen är producerad av förnybara energikällor.
Under 2016 har andelen körda kilometer med förnyelsebara drivmedel ökat. Inom
Hallandstrafikens verksamhet används tre typer av förnyelsebara drivmedel; RME
(Rapsmetylester), HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) och biogas. En succesiv ökning av bussar
med Euro 6-standard sker också vilket resulterar i lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider
jämfört tidigare generationer av Euro-klasser.
Totalt har 79 procent av Hallandstrafikens busstrafik utförts med förnyelsebara drivmedel
under 2016, en uppgång med ca 4 procentenheter jämfört 2015. Inom stadsbusstrafiken har 76
procent av trafiken utförts med förnyelsebara drivmedel, en ökning med ca 4 procentenheter
jämfört föregående år. Under 2016 gick stadstrafiken i Halmstad helt över till att enbart
trafikeras med förnyelsebara drivmedel. Regionbusstrafiken utfördes till 81 procent med
förnyelsebara drivmedel, en ökning med ca 3,5 procentenheter jämfört 2014.
Vid jämförelse 2016 med 2006 har nettoutsläppet av koldioxid inom busstrafiken minskat med
39 procent vilket nedan diagram visar. Under 2016 har koldioxidutsläppen minskat med 10
procent ställt mot föregående år.

Nettoutsläpp koldioxid (CO2)
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Busstrafik Hallandstrafiken
Figur 12; Nettoutsläpp koldioxid (CO2)
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Infrastruktur
Standardhöjning av hållplatser
Då Halland är ett växande län med ökande befolkning och därmed också ett ökat behov av
transporter krävs att standarden på hållplatserna runt om i länet höjs. Standarden varierar
mycket och sammanfattningsvis kan det konstateras att den fortfarande är låg och att det
kvarstår mycket arbete för att en acceptabel och jämn standard ska uppnås.
Ansvaret för delar av infrastrukturen för kollektivtrafiken i Halland övergick i samband med den
nya kollektivtrafiklagen till Hallandstrafiken som i sin tur har tecknat avtal med alla kommuner i
Halland om ansvarsfördelningen när det gäller drift, underhåll samt om- och nybyggnad av
hållplatser. Principen är att kommunerna och Trafikverket ansvarar för markarbeten och
Hallandstrafiken ansvarar för resenärsservice, dvs den utrustning som finns ovan mark. För att
underlätta detta arbete har Hallandtrafiken tagit fram en Hållplatshandbok där allt förklaras
mer utförligt vem som gör vad, hur hållplatser ska se ut m.m.
Under 2016 har kommunerna fortsatt med ombyggnad av hållplatser på de kommunala
vägnäten. Bland annat har de nya linjenäten i Varberg och Kungsbacka föranlett byggnation av
helt nya hållplatser och vändhållplatser för att trafiken ska fungera på ett bra sätt och att
resenärerna ska mötas av moderna och komfortabla hållplatser. I Halmstad har fokus varit att
tillgänglighetsanpassa och rusta upp hållplatser med många påstigande. I Falkenbergs kommun
har ett stort terminalbygge genomförts i Ullared med plats för flera angörande bussar samtidigt
och bättre väntytor för resenärerna. Även i Laholms kommun har fokus varit
tillgänglighetsanpassning av hållplatser. I Hylte kommun finns endast ett fåtal hållplatser på
kommunalt vägnät. På statligt vägnät har 5 hållplatser byggts om.
Antal ombyggda hållplatser för respektive väghållare per kommun under 2016
Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Hylte

Halmstad

Laholm

Kommunal vägnät

0
5

0
2

2
1

1
0

2
7

0
2

Summa/kommun

5

2

3

1

9

2

Statligt vägnät

Tabell 2; Antal ombyggda hållplatser för respektive väghållare per kommun under 2016

18

Aktuella aktiviteter
Upphandling 2020
Under 2016 har arbetet kring ny upphandling av all busstrafik i Hallandstrafikens regi påbörjats.
I nuvarande avtal för buss, N-1007 som innefattar all allmän kollektivtrafik samt skolskjutsar
som utförs med buss, har optionsåren lösts ut vilket innebär att avtalen sträcker sig fram till
halvårsskiftet 2020. I trafikavtalen för taxi inom N-1007 som riktar sig mot särskolan har möjliga
optioner inte lösts ut, avtalet sträcker sig därmed till halvårsskiftet 2018. Trafikavtal N-1507 för
färdtjänst, sjukresor och kompletterande kollektivtrafik gäller fram till halvårsskiftet 2018,
möjliga optionsår har inte lösts ut. En process har påbörjats i början av 2017 för upphandling av
berörd trafik där trafikavtalet avslutas sommaren 2018.
I upphandlingsarbetet ingår en rad förstudier kring operatörssamverkan, avtalsmodeller,
miljöfrågor, sociala- och tekniska krav samt marknadsfrågor. Förstudier utgör en viktig grund i
de ställningstagande som ska göras i centrala frågor för upphandlingsarbetet. Samråd inför
upphandling (SIU) planeras till september 2017. Förfrågningsunderlag kommer att börja tas
fram från oktober 2017 med utskick till prekvalificerade anbudsgivare i september 2018. Anbud
lämnas in november 2018 med tilldelning februari 2019. Trafikstart sker i juli 2020.

Upphandling Krösatåg och Pågatåg
Som en del av Krösatågssamarbetet är Hallandstrafiken involverad i arbetet med upphandling
gällande drift av Krösatågstrafiken med trafikstart december 2018. Övriga parter är Jönköpings
länstrafik, Kalmar länstrafik, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och
Västtrafik. Tågdriften är i huvudsak lokaliserad till Jönköping och Kronoberg men
upphandlingen omfattar även länsöverskridande trafik. För Hallands del omfattar
upphandlingen sträckan länsgräns–Halmstad längs Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ).
Skånetrafiken tillsammans med Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken
genomför en samordnad upphandling gällande drift och underhåll av Pågatågstrafik med
trafikstart december 2018. Tågdriften är i huvudsak lokaliserad till Skåne men upphandlingen
omfattar även länsöverskridande tågtrafik. För Hallands del omfattar upphandlingen sträckan
länsgräns Skåne–Halmstad längs Västkustbanan samt länsgräns Kronoberg–Halmstad längs
Markarydsbanan.

Utveckling SKJUTS+, REBUS
Hallandstrafiken har under 2016 initierat ett arbete med fortsatt utveckling av
planeringsverktygen för skolskjuts och linjetrafik, SJUTS+ och REBUS, tillsammans med ansvarig
tillverkare. En ökad samordning mellan skolskjuts och linjetrafik med öppnande av skolskjutsar
för allmänhet förutsätter att planeringen mellan skol och linje kan samordnas. Arbetet
tillsammans med tillverkaren har fått en positiv effekt på utvecklingen av verktygen och
kommer att fortsätta under 2017.

Ny kollektivtrafikbarometer
I januari 2017 lanserades en ny kollektivtrafikbarometer med tillhörande ny webbportal med
ett snabbare och mer användarvänligt gränssnitt. Ytterligare förändring är att
undersökningsmetoden numera utgår från webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare utgick
kollektivtrafikbarometern från personer kopplat till ett telefonabonnemang vilket gjorde
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resultatet snedvridet. Urvalet görs nu direkt från befolkningsregistret. Det har även skett en
utrensning av frågor i syfte att minska antalet frågor som respondenter måste besvara.
Hallandstrafiken valde vid ingången av den nya kollektivtrafikbarometern att dubblera antalet
respondenter, från 1200 per år, till 2400. Hallandstrafiken kommer under 2017 att lägga ökat
fokus på analys av resultat i kollektivtrafikbarometern för att bättre kunna möta resenärernas
förväntningar och krav kopplat till målet om ökad nöjdhet för invånare och kunder.

Hållplatsunderhåll
För att skapa en positiv upplevelse för befintliga och presumtiva resenärer, genomförde
Hallandstrafiken i slutet på 2015 en upphandling av hållplatsunderhåll som har till syfte att öka
hållplatsernas trevnad, renhållning och trygghet. Avtalet är bland annat indelat i två
arbetsområden; städ och reparation. I städdelen ingår bland annat att städa upp glaskross,
klottersanering, putsa väderskydd, upprätning av stolpar, byte av dåliga skyddsglas på kasetter
m.m. I reparationsdelen ingår att laga trasiga väderskydd inom en vecka från att det är
uppstädat, ta bort och sätta upp nya stolpar/toppar/anslagskassetter samt flytta väderskydd
från en hållplats till en annan vid behov.

Framtida betalsystem
Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken samt Länstrafiken Kronoberg har
beslutat sig för att gemensamt driva ett projekt gällande "Framtida betallösningar" med
Samtrafikens arbete som bas. Överordnat allt annat, är att det skall vara kompatibelt med
Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Västtrafik och Östgötatrafiken, för att inte försämra för våra
kunder som reser över länsgränserna.
Mobila enheter kommer vara den viktigaste komponenten i vårt nya betalsystem. Både som
försäljnings- och kommunikationskanal. Våra kunder ska snabbt och enkelt få relevant och
korrekt trafikinformation som berör kunden och hens resvägar. Kunden ska via sin mobila enhet
kunna hantera hela sin resa - från sök/köp resa, information under resans gång och till
eventuella ärenden efter resan.
Kundens mobila enhet ska även kunna hantera tilläggstjänster som ligger i nära anslutning till
Hallandstrafikens trafikeringsområde.
Eftersom alla våra kunder inte köper biljett via mobil enhet kommer vi att ha kompletterande
försäljningskanaler där kund enkelt hittar och köper sin resa.

Kommunikation och marknad
Inom området kommunikation och marknad arbetar Hallandstrafiken med information,
marknadsföring och profilering för att uppmuntra befintliga kunder till fortsatt resande och
samtidigt attrahera nya kunder att välja kollektivtrafiken som ett förstahandsalternativ för sina
resor. Under 2016 har ett flertal aktiviteter genomförts.
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Fria resor
Under 2016 har vi fortsatt att fokusera på Fria resor kampanjen, speciellt i de områden där
satsningar på kollektivtrafiken har gjorts, vilket har gett förutsättningar för ett ökat resande. Vi
har gjort utskick till företag och privatpersoner i Halland där det idag finns bra trafik med goda
pendlingsmöjligheter.
I början av året satsade vi på Fria resor-utskick i Varberg, då det nya linjenätet som började
gälla i december 2015 har gett nya resemöjligheter. Under hösten har vi fokuserat mycket av
kampanjen i Halmstad, då byggnationen av resecentrum etapp 2 är i full gång i staden.
Totalt har 15 748 personer tagit del av erbjudandet, varav 9 654 valde att ställa bilen under 14
dagar och prova på att resa med buss och/eller tåg. Förhoppningen med kampanjen är att en
del av dessa resenärer väljer att fortsätta resa med Hallandstrafiken efter avslutad testperiod.
Resultatet visar att minst 531 nya resenärer har tillkommit under året efter att ha tagit del av
erbjudandet.
Marknadsföring Västkustbanan
Vi har under året lyft fördelen med att resa kollektivt på Västkustbanan, tack vare turtätheten
både mellan Halland och Göteborg, men även mellan Halland och Köpenhamn. Vi visar här på
enkelheten, snabbheten och prisfördelarna, för både pendlare och fritidsresenärer.
Våra reklamfilmer har fortsatt att lyfta tåget, även om vi under året även fått med mer
busstrafik i filmen vilket går i linje med att visa på hela resan. Filmerna har varit mycket
uppskattade.
Nytt för 2016 var vår satsning på extra nattåg från Göteborg efter sommarkonserterna med
Håkan Hellström, Iron Maiden och Bruce Springsteen. Tågen blev en stor succé och var fullsatta
när de rullade ner mot Halland efter konserterna. I samband med konserterna tog vi också fram
en eventbiljett som kunde köpas i mobilappen. Många valde också att köpa dessa
eventbiljetter. Eftersom satsningen föll så väl ut, beslutades även att sätta in extra nattåg efter
Kents och Håkan Hellströms konserter i Göteborg under hösten.
I december sattes det in två extra avgångar under rusningstid på sträckan Varberg-Göteborg.
De nya avgångarna och resmöjligheterna som dessa ger, kommunicerades i ett flertal kanaler
inför trafikstart.
Företagsförsäljning
Vi har under året lyft fram de förbättringar som gjorts i företagens närområde och som ökar
möjligheterna för företagen och dess anställda att resa kollektivt. Både när det gäller
tjänsteresor och resor mellan hem och arbetsplats.
Vi har erbjudit Företag Flex, en smidig och enkel lösning för tjänsteresor, sedan hösten 2013
och vi ser en mycket positiv trend sedan dess. Sedan 2014 har resandet med Företag Flex-kort
ökat med hela 150 procent. 2016 gjordes det 25 559 tjänsteresor med Företag Flex, jämfört
med 2014 då det gjordes 10 203 tjänsteresor.
När det gäller resor mellan hem och arbetsplats, erbjuder vi bland annat årskort via
personalerbjudande, och vi ser att allt fler tar möjligheten att resa kollektivt med årskort via sitt
företag.
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Parallellt har vi fortsatt att utveckla Mina Sidor Företag, för att förenkla administrationen för
företagen.
Sommarkortet
Från 15 juni – 15 augusti reser våra kunder med all trafik i Hallandstrafikens regi till ett väldigt
förmånligt pris. Detta i ett led att få allmänheten att prova på kollektivtrafiken under
sommarmånaderna.
2016 års satsning på Sommarkortet, med bland annat sänkt pris till 650 kr, togs emot positivt av
Hallänningarna. Försäljningen slog alla tidigare rekord och ökade med nästan 30 procent.
11 879 Sommarkort såldes 2016, jämfört med 9 184 Sommarlov och Sommarkort året innan.
För att uppmuntra till fortsatt resande efter sommaren erbjöd vi, under en begränsad tid i
augusti, våra Sommarkortskunder 100 kr rabatt vid köp av något av våra periodkort inför
hösten. Även här fick vi mycket positiv respons och närmare 2 300 kunder tog möjligheten att
använda sig av erbjudandet. Uppföljning av resultatet visar också en ökning av
periodkortsförsäljning i anslutning till att sommarkortets giltighet tar slut.
Nytt utseende på vår mobilapp
Den 15 februari fick vår mobilapp nytt utseende. Vi genomförde denna förändring för att göra
det enklare och tydligare att söka sin resa, köpa biljett och hitta aktuell trafikinformation. I
samband med att appen fick ett nytt utseende genomfördes en kampanj där vi släppte 5 000
mobilbiljetter för endast 1 kr styck.
Event
Hallandstrafiken har deltagit i olika events under året. Detta är ett sätt att skapa en positiv bild
av Hallandstrafiken och stärka varumärket.
Studentkampanj
Som student reser man 25 procent billigare med periodkort. Från och med höstterminen 2016
används en ny gemensam symbol för studentreserabatter på studentkorten. Det är denna
symbol som nu berättigar till studentrabatt i bland annat Hallandstrafikens trafik. För att
informera om de nya reglerna och samtidigt få fler studenter att välja kollektivtrafiken, gjordes
en studentkampanj i ett flertal kanaler efter sommaren.
Period 20/60
Period 20/60, som testats under hösten och våren 2015/2016 i Halmstad kommun, lanserades i
höstas i hela Halland. Med det nya periodkortet vill Hallandstrafiken ge fler möjligheten att
pendla med kollektivtrafiken. Med 20 resdagar som kan användas närsomhelst under 60 dagar
blir det lättare att kombinera olika sätt att resa, ena dagen cykel eller bil och andra dagen tåg
och/eller buss.
Mynewsdesk
På Mynewsdesk har vi möjligheten att nå pressen och få ut våra egna nyheter. Under 2016 har
vi arbetat med att bearbeta pressen via Mynewsdesk.
I januari blev vi utsedda till Årets Nyhetsrum 2016 inom branschkategorin Transport.
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Marknadsföring 2017
Under 2017 kommer vi ha fokus på våra prioriterade områden – kund och leverans. Resandet
ska vara attraktivt och både kunderna och invånarna ska vara nöjda. Leveransen ska vara trygg
och säker.
Målet är att öka vår marknadsandel och få fler att börja åka kollektivt, samt att öka både våra
kunders och invånarna i Hallands nöjdhet med Hallandstrafiken. Aktiviteterna bygger på att
locka fler att testa kollektivtrafiken via bland annat Fria resor-erbjudandet och
företagsförsäljning, samt stärka varumärket med vår kommunikation till både befintliga och nya
kunder.
Vi kommunicerar via film, tidningsannonser, DR-utskick, hållplatsreklam, radio, bussreklam,
flyers, webb, sociala- och digitala medier.
1.

Fria resor

Med Fria resor-kampanjen vänder vi oss till de Hallänningar som inte åker med oss idag. Med
erbjudandet om fria resor vill vi få fler att börja resa med oss och upptäcka fördelarna med att
resa kollektivt, och i slutändan öka vår marknadsandel samt resandet. Fria resor kampanjen har
tidigare år gett ett gott resultat.
2.

Företagsförsäljning

De olika företag som finns i Halland är en viktig målgrupp när det gäller att öka vår
marknadsandel. Fokus ligger på att öka antalet tjänsteresor, samt att få fler företag att erbjuda
anställda årskort mot nettolöneavdrag. Vi ska systematisera företagsförsäljningen och kommer
att genomföra regelbundna kontakter inklusive uppsökande verksamhet.
3.

Sommarkortet

Med sommarkortskampanjen når vi nya kunder med ett glatt och positivt budskap.
Sommarkortet har ett mycket förmånligt pris och strategin är att det är så pass bra prissatt att
många vågar ta chansen att prova på att resa med kollektivtrafiken. Sommarkortskampanjen
når även våra befintliga kunder och ger en positiv varumärkesbyggande inverkan. Med
Sommarkoretet reser våra kunder med all trafik i Hallandstrafikens regi till ett väldigt förmånligt
pris mellan 15 juni-15 augusti.
2016 erbjöd vi i augusti 100 kr rabatt till våra kunder som rest med Sommarkortet, om de köpte
något av våra Periodkort. Detta för att ytterligare uppmuntra Sommarkortskunderna att
fortsätta att resa med oss även efter sommaren. Vi kommer även 2017 att erbjuda rabatt om
man köper något av våra periodkort efter att Sommarkortet gått ut.
4.

Mobilappen

I vår målbild om det kommande nya biljett- och betalsystemet ser vi att mobila enheter
kommer vara den viktigaste komponenten. Både som försäljning- och kommunikationskanal.
Mot denna bakgrund är det viktigt att redan under 2017 börja arbetet med att få fler att
använda vår mobilapp. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att marknadsföra fördelarna
med appen, både när det gäller enkelheten att köpa biljett, samt de befintliga tjänsterna i
appen såsom reseplanerare, se var bussen befinner sig på karta etc.
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Parallellt med ovan kommer arbetet fortgå med att utveckla erbjudandet, med bättre tjänster
och service i appen. Under 2017 kommer vi exempelvis lansera periodbiljett i appen. Detta och
andra kommande förbättringar/erbjudanden kommer marknadsföraras under året.

Övrigt










Hallandstrafiken producerar en tidning fyra gånger per år som distribueras till alla
hushåll i Halland, vilket innebär att vi här har möjligheten att kommunicera även med
de Hallänningar som inte reser med oss. Här får vi möjlighet att informera om vår
trafik, pris och tjänster, samt ett kändisreportage.
Vår hemsida är en viktig kommunikationskanal som vi hänvisar till i all övrig
kommunikation. Det är här vi har möjlighet att informera och kommunicera om allt
som rör Hallandstrafiken.
På Mina sidor är drygt 50 000 medlemmar registrerade. Här har vi möjligheten att
kommunicera med våra befintliga kunder med relevant information och erbjudanden.
Vi har även Mina sidor Företag för företagskunderna.
På Mynewsdesk har vi möjligheten att nå pressen och få ut våra egna nyheter. Under
2016 har vi arbetat med att bearbeta pressen, och detta arbete kommer att fortgå
under 2017.
Hallandstrafiken deltar i olika events, såsom trafikantdagar och miljödagar etc. Vi
deltar med vårt mobila säljkontor och informerar allmänheten om våra färdbevis samt
resmöjligheter.
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Trafikförändringar 2018
I Kollektivtrafikplan 2018 beskrivs trafikförändringar som kommer att inträffa under trafikåret
2018 med start från december 2017. I tabellen nedan beskrivs förändringarna översiktligt och
en mer djupgående beskrivning sker senare i detta kapitel. Samtliga trafikförändringar som
Hallandstrafiken genomför grundar sig i de principer som finns fastslagna i Regionalt
Trafikförsörjningsprogram. Huvudstrategin är att koncentrera resurserna till utpekade
kollektivtrafikstråk där förutsättningar för ökat resande är goda.

Objekt

Åtgärd

Nettokostnad
(mkr)

Västtågen VarbergGöteborg

Utökning med 1dt/vardag som kompletterar utbud
under högtrafiktimmar för att möta ökat
resbehov. Skapar i princip kvartstrafik från Varberg
mellan kl. 6.23-7.24 och söderut från Göteborg
mellan kl. 16:25-17:25.

+2,0

Kungsbackapendeln

Utökning med 2dt, förlängd kvartstrafik
morgon/eftermiddag

+0,3

Öresundståg

Kompletterande fredags- och helgtrafik:
 1027- Halmstad-söderut avg. 6:12 (S)
 1033- Göteborg avg. 5:55 (S)
 1104- Helsingborg avg. 22:53 (F, L)

+0,3

Testprojekt HNJ

3-årigt testprojekt med mål om ett ökat resande.
Turutökning med 2dt/vardag, upprustning av
stationsmiljöer samt marknadsföringsåtgärder. Ny
matarlinje Hyltebruk-Landeryd med anslutning till
tågavgångar på HNJ. Minskat antal turer L432
Hyltebruk-Smålandsstenar-Gislaved.

+5,0

Trafik på julafton

Hallandstrafiken kommer att börja trafikera
julafton som en söndag. Detta med anledning av
ett ökat resbehov.

+/- 0

7,6
Tabell 3; Trafikförändringar 2018
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Västtågen Varberg-Göteborg
En viktig faktor för att stärka tågtrafikens konkurrenskraft och förtroende är att uppnå ökad
robusthet, d.v.s. god punktlighet, i trafiken. Punktligheten för Öresundstågen i Halland är
förhållandesvis god vid jämförelse med övriga riket, under 2016 var 91,2% av tågen i tid, vilket
innebär ankomst inom fem minuter från planerad ankomsttid vid slutstation.
I nuläget är Västkustbanan till 85 procent utbyggd till dubbelspår. Dubbelspår ökar kapaciteten
avsevärt och skapar möjlighet till trafikering med fler tågtyper som snabbtåg, regionaltåg,
lokaltåg och godståg. För att kunna möta en fortsatt resandeutveckling genom att köra fler tåg i
framtiden så behöver Västkustbanan byggas ut. Ett antal infrastruktursatsningar finns av denna
anledning planerade de kommande åren. Hösten 2017 påbörjas utbyggnad till fyrspår mellan
Malmö och Lund, ett arbete som pågår till 2022. Sträckan Helsingborg-Ängelholm ska byggas ut
till dubbelspår med planerad byggstart 2019 med färdigställande 2023. Utbyggnaden av
dubbelspår mellan Varberg och Hamra i form av Varbergstunneln kommer att pågå mellan
2019-2024. Västlänken i Göteborg kommer att byggas mellan 2017/2018-2026.
Fram till 2026 är möjligheterna till fler avgångar inom befintliga tågsystem begränsade. Det
finns heller ingen möjlighet att köra längre tåg på befintliga Öresundstågsavgångar på grund av
begränsning i plattformslängd på Göteborgs centralstation. Det råder också brist på tåg inom
hela Öresundstågssystemet. Hallandstrafiken har av denna anledning sett över andra alternativ
för att kunna tillgodose en fortsatt resandeutveckling. Som ett led i detta tillkom i december
2016 en ny dubbeltur med Västtågen mellan Varberg och Göteborg för att skapa fler
resmöjligheter. Avgång på morgonen sker kl. 7.05 från Varberg mot Göteborg med ankomst
7.55. På eftermiddagen sker avgång från Göteborg kl. 16.40 med ankomst i Varberg 17.25.
Utöver ovan nämnda dubbeltur, bedömer Hallandstrafiken att ytterligare kompletterande
avgångar behöver tillkomma i december 2017 för att möta resandeutveckling kommande år.
Hallandstrafiken föreslår därför en ny dubbeltur med Västtågen Varberg-Göteborg. Detta
innebär en ny avgång från Varberg kl. 6.35 med ankomst i Göteborg strax innan kl. 7.30. På
eftermiddagen planeras ytterligare avgång kl. 17.10 från Göteborg med ankomst i Varberg strax
innan kl. 18.
Tillsammans med utökning Västtågen Varberg-Göteborg från december 2016 väntas
tillkommande dubbeltur i december 2017 att lösa resbehov på längre sikt, åtminstone fram till
2026. Utökning skapar i princip en avgång varje kvart från Varberg riktning norrut i tidsläget kl.
6.23-7.24 och söderut från Göteborg mellan kl. 16.25-17.25. Det är av vikt att poängtera att
avgångarna med Västtågen Varberg-Göteborg trafikerar idag outnyttjad snabbtågskanal. I
processen för årlig tågplan måste tågläge ansökas på nytt, i det fall annan aktör vill använda sig
av snabbtågskanal, kan konsekvensen bli att avgångar med Västtågen stryks.
Vid tidpunkten då samtliga av ovanstående nämnda infrastruktursatsningar är färdigställda,
d.v.s. 2026, skapas utrymme för fler tågsystem längs Västkustbanan. Hallandstrafiken har då för
avsikt att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg i form av en ny regionaltågslinje
utöver dagens Öresundståg och Kungsbackapendeln. Inledningsvis ska den nya
regionaltågslinjen starta i Varberg med möjlig förlängning söderut när resbehov uppstår.
Nettokostnad 2 mkr
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Kungsbackapendeln
En utökning på Kungsbackapendeln med två dubbelturer föreslås ske i december 2017.
Förändring innebär att kvartstrafiken förlängs under morgon och eftermiddag. I riktning mot
Göteborg med avgång från Kungsbacka förlängs kvartstrafiken till kl. 09.19, och på
eftermiddagen från kl. 14.49. I den andra riktningen med avgång från Göteborg förlängs
kvartstrafiken till kl. 8.45 och på eftermiddagen från kl. 14.15.
Utökning sker för att möta ett ökat resande som delvis kan härledas till ett mer utspritt resande
under morgon/eftermiddag vilket innebär förlängda ”peak”-tider. Under 2018 kommer också
byggnationen av Nya Onsalavägen att påbörjas vilket kommer skapa en ansträngd
trafiksituation på befintlig Onsalaväg. En utökad trafikering på Kungsbackapendeln skapar fler
resmöjligheter att resa kollektivt med byte från buss till tåg i Kungsbacka vilket skulle kunna ge
en dämpande effekt på trafiksituationen under byggtiden.
Nettokostnad 0,3 mkr

Öresundståg
Hallandstrafiken utvecklar löpande trafikeringen på Västkustbanan med fler avgångar utifrån
identifierat resbehov. Till december 2017 föreslås en komplettering av fredags- och helgtrafiken
vilket skapar fler tidiga och sena resmöjligheter som idag saknas.
Riktning norrut


Ny avgång från Helsingborg avg. 22:53 fredag, lördag. Fyller igen lucka mellan 21:53
och 23:53

Riktning söderut



Ny avgång från Göteborg avg. 5:55 lördag, söndag. Tidigast avgång idag 6:55
Ny avgång från Halmstad avg. 6:12 lördag, söndag. Tidigast avgång idag 07:12 (lördag),
08:12 (söndag) Tillkommande avg. 5:55 fr. Göteborg på lördagar och söndagar
fortsätter söderut med avgång fr. Halmstad 7:12.

Nettokostnad 0,3 mkr

Testprojekt HNJ
Enligt beslut i Regionalt Trafikförsörjningsprogram som antogs under våren 2016 ska ett 3-årigt
testprojekt på Halmstad-Nässjö järnväg genomföras med start i december 2017. Projektet är att
betrakta som ett regionalt utvecklingsprojekt där målet är ökat tågresande på HNJ-banan.
Nuläge kännetecknas av ett lågt resande med en därtill negativ resandeutveckling.
Trafikförsörjningsprogrammet fastslår att befolkningsunderlaget och befintlig arbetspendling
inte motiverar tågtrafik för vardagsresande längs HNJ-banan i Halland. De större
pendlingsflödena går mellan Hyltebruk och Halmstad som tillses av en väl utbyggd busstrafik
som delvis trafikeras av komfortbuss med glesare stoppbild vilket skapar en konkurrenskraftig
busstrafik. Testprojektet för HNJ kommer att utvärderas löpande och utgöra underlag för
långsiktigt beslut om fortsatt tågtrafikering.
Inom projektet ingår en utökning av antalet turer, från dagens 5dt/vardag till 7dt/vardag.
Turutbudet under helg är i princip oförändrat med ca 4 dt. Projektet sker i samverkan med
Jönköpings länstrafik samt kommuner längs banans sträckning. I projektet inryms även
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upprustning av stationsmiljöer samt marknads- och påverkansåtgärder. Arbetet inför trafikstart
i december 2017 har pågått sedan hösten 2016 med avstämningsmöten där deltagande parter
medverkat. Mindre arbetsgrupper, i vilka möjliga åtgärder identifieras, har formats inom
delområdena trafik, infrastruktur och marknad-information. Arbetet kring projektet fortlöper
under 2017, bland annat ska två resanderäkningar genomföras, en vår- och höstmätning.
Utöver turutökning i tågtrafiken kommer en matarlinje mellan Hyltebruk och Landeryd att
inrättas. Syftet med denna linje är att förbättra Hyltebruks koppling mot HNJ-banan. Linje 432
mellan Hyltebruk-Smålandsstenar-Gislaved kommer samtidigt att reduceras från dagens
7dt/vardag till 3dt/vardag. Övriga tider hänvisas till matarlinje Hyltebruk-Landeryd med byte till
tåg. Produktionsbesparing på linje 432 kommer att delfinansiera matarlinje HyltebrukLanderyd.
Nettokostnad 5 mkr

Trafik på julafton
Hallandstrafiken föreslår att all busstrafik på julafton, från tidtabellsskiftet i december 2017, ska
trafikeras som en söndag. Hallandstrafiken har traditionellt trafikerat julafton som en lördag
fram till kl. 17, därefter har trafiken ställts in. Undantag är Öresundståg som trafikerar som en
vanlig lördag. Detta innebär att de flesta kan åka kollektivt till julfirandet men inte hem. Utöver
resande till/från julfirande syns ett växande resbehov vilket grundar sig i att allt fler arbetar på
julafton samt att en allt större del av befolkningen inte firar jul. Ytterligare vinst med att
trafikera som en vanlig söndag är en ökad tydlighet som är lätt att kommunicera. Kostnad för
utökad trafik på julafton är försumbar sett över hela tidtabellsperioden.
Nettokostnad +/0 kr

Infrastruktur
För att locka nya resenärer till kollektivtrafiken och nå de övergripande målen är
infrastrukturen för kollektivtrafiken en viktig framgångsfaktor. Helhetsintrycket av resorna ska
vara positivt och det är viktigt att hela resan fungerar från dörr till dörr för alla resenärer. Att
hållplatser och stationer har bra väntytor är avgörande för att kollektivtrafiken ska uppfattas
som attraktiv och ett alternativ till bilen. Att hållplatserna har väderskydd, belysning och är väl
underhållna signalerar att resenärerna är viktiga och att vi är måna om att resorna ska vara så
komfortabla och tillgängliga som möjligt. Hallandstrafiken har i sin budget för 2017 avsatt 9,5
Mkr för hållplatsåtgärder och drift vilket är en utökning jämfört med föregående år.

Taxor
I angivna riktlinjer för taxor i Trafikförsörjningsprogrammet fastslås att det ska vara enkelt,
hela-resan perspektivet ska råda och upphandlad/kommersiell trafik ska fungera bra ihop. Över
en längre tidsperiod ska intäkterna från resenärerna överstiga 60 procent av kostnaderna
baserat på det totala utbudet i Halland.
I Trafikförsörjningsprogrammet framgår att Hallandstrafikens styrelse har mandat att besluta
om taxenivåerna inom ramen för de principer som regionfullmäktige fastställt. Taxenivån ska
kunna användas som ett verktyg i arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Eventuell justering
av taxor beslutas först efter att Regionfullmäktige fastställt budget för 2018.
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Utblick 2019-2020
I detta kapitel redovisas vilka kommande projekt Hallandstrafiken ser som aktuella för åren
2019-2020.

Utblick 2019
Ett återkommande objekt i kollektivtrafikplanen är att möta resandeutvecklingen längs
Västkustbanan. Hallandstrafiken ser ett eventuellt behov av fler avgångar beroende på hur
resandet utvecklar sig under 2017/2018. Hallandstrafiken tar därför höjd för detta i utblicken
2019.
Ytterligare identifierat objekt är möjlig stationspendel till/från Laholms station med koppling till
tågtrafiken. Stationspendelns syfte skulle vara att bättre länka samman Laholms stad med
tågstationen. Hallandstrafiken kommer inom det närmsta året utreda förutsättningar för en
sådan stationspendel. I nuläget trafikerar ett flertal regionbussar sträckan och även dessa linjer
kommer att ingå i den totala översynen.
Hallandstrafiken ser en fortsatt utveckling av Ullaredsstråken, d.v.s. regionbusslinje 651
Varberg-Ullared och linje 555 Falkenberg-Ullared, som prioriterad under 2019.
Resandeutvecklingen går stadigt uppåt, trots att trafikutbudet under en längre tid varit
oförändrat med timmestrafik som grund. Hallandstrafiken bedömer att en turutökning är
nödvändig för att möta den växande arbetspendlingen från Varberg och Falkenberg till Ullared i
takt med Gekås samt övriga kringverksamheters tillväxt.

Utblick 2020
Från juni 2020 gäller ett nytt trafikavtal för all busstrafik i Hallandstrafikens regi. I samband med
detta kommer busstrafiken till viss del att arbetas om vilket kan leda till förändrad kostnadsbild.
Med stor sannolikhet kommer många besparingar möjliggöras genom bättre
samordningseffekter samt effektiviseringar jämfört nuvarande avtal. Även kostnadsökningar
kan komma att ske, framförallt i Halmstad stadsbusstrafik genom ev. längre bussar samt
införandet av fler bussar med komfortstandard i regiontrafiken.
Utöver nytt trafikavtal 2020 kan en ev. trafikstart av Markarydsbanan bli aktuell beroende på
hur fort nödvändiga infrastrukturåtgärder kan färdigställas.
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Ekonomi
I Kollektivtrafikplanen finns samtliga trafikförändringar beskrivna med tillhörande kostnadsbild
(se kapitel ”Trafikförändringar 2018”). För 2018 sker en ökning av trafikkostnader med 7,6
miljoner kronor netto, d.v.s. trafikens totala kostnader minskat med biljettintäkter. I bilaga 3
redovisas kostnader och intäkter för hela Hallandstrafikens verksamhet. Driftbidraget är den del
som finansieras av Region Halland. Den ekonomi som berör trafikförändringar för åren 2019
och 2020 kommer att arbetas in i Hallandstrafikens budget och redovisas i kommande
Kollektivtrafikplaner som en del av det totala driftbidraget.

Tabell 4; Ekonomi 2018-2020
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Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik som tillhandahålls kunder efter någon form av
myndighetsbeslut eller reglemente. Hos Hallandstrafiken finns skolskjutsar, färdtjänst och
sjukresor som former av särskild kollektivtrafik.

Skolskjuts
Enligt skollagen (2010:800) är Sveriges kommuner skyldiga att anordna kostnadsfri skolskjuts
för grundskoleelever till den skola kommunen placerar eleven. Möjlighet till skolskjuts finns
även om eleven väljer annan skola, såväl offentlig som privat, om detta kan ske utan
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Rätten till skolskjuts bedöms
utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan
särskild
omständighet.
Alla
dessa
förutsättningar
ska
prövas
individuellt.
Myndighetsutövningen, d.v.s. beslut om vem som har rätt till skolskjuts och hur, får inte
överlåtas till någon annan organisation. I kollektivtrafiklagen finns dock stöd för kommunen att
överlåta upphandling och samordning till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
I Halland upphandlar och samordnar Hallandstrafiken skolskjutstrafiken i samtliga kommuner.
Hallandstrafikens mål är att använda befintliga resurser på bästa sätt och därmed hålla nere
kostnaderna för skoltrafiken. Genom att samla kompetens och resurser under ett tak skapas
unika samordningsmöjligheter mellan skolskjutstrafik och allmän trafik för att uppnå störst
nytta av samhällets samlade resurser. Hallandstrafiken planerar för de större skolbussfordonen
med 8-60 platser medan mindre taxifordon med 4-8 platser hanteras direkt mellan kommun
och operatör. De mindre taxifordonen används framförallt till särskola och elever med växelvist
boende.
I upphandlingsarbetet av busstrafiken med trafikstart 2020 kommer stort fokus att ligga på att
uppnå nya integreringsmöjligheter mellan linje- och skolskjutstrafik. Utifrån strategin i den
allmänna kollektivtrafiken att satsa resurser i utpekade kollektivtrafikstråk kan
skolskjutstrafiken bli en viktig kugge för att skapa tillgång till kollektivtrafik utanför stråken.
Hallandstrafiken ser därför en fortsatt potential i att samordna och hantera de olika trafikslagen
för att uppnå större nytta och ökad effektivitet.
Totalt var det 7257 skolskjutsberättigade elever i Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och
Varbergs kommun under 2016. Detta är en ökning med 470 elever jämfört 2015. Nedan
diagram visar antalet skolskjutsberättigade elever per kommun samt fördelning vilka som reser
i upphandlad skoltrafik eller i linjetrafik. Falkenberg och Varberg har en högre andel elever som
reser i linjetrafiken jämfört med kommunerna i söder. Den största förklaringen till detta är att
kollektivtrafikstråken till stor del sammanfaller med skolornas placering vilket gör det möjligt
att planera fler elever i linjetrafiken. Flest antal skolskjutselever finns i Varberg följt av Halmstad
och Falkenberg. Bortsett kommunernas befolkningsstorlek vilket genererar fler elever, har
framförallt Varberg och Falkenberg en stor landsbygd med spridd befolkning som innebär fler
skolskjutsberättigade.
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Antal skolskjutselever, fördelning upphandlad/linjetrafik 2016
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Figur 13; Antal skolskjutselever, fördelning upphandlad/linjetrafik - 2016

Anropsstyrd trafik
Den anropsstyrda trafiken kan delas upp i två delar, en allmän del och en särskild del. Den
allmänna delen är öppen för alla och omfattar närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Den
särskilda delen omfattar färdtjänst och sjukresor och är öppen för kunder först efter att ett
beslut fattats om kundens rättighet till trafikslaget. Gemensamt för samtliga resor är att dessa
samplaneras med övrig anropsstyrd trafik för att uppnå den mest kostnadseffektiva resan.
Närtrafik finns i alla halländska kommuner och kan användas av kunder som bor eller mer än
tillfälligt vistas på en plats i Halland som har längre än två kilometer till en hållplats. Närtrafik är
även tillgängligt om det från den närmaste hållplatsen inte går någon linjetrafik inom en timme
från önskad avresetid. Den anropsstyrda linjetrafiken utförs på linjer och turer där underlaget
för busstrafik är litet och trafiken kan utföras med småfordon. Det kan gälla vissa tider på
dygnet eller vissa veckodagar eller enskilda turer som ersatts med anropsstyrd trafik. Trafiken
utförs enligt tidtabell men först efter att kunden beställt sin resa.
Färdtjänst är till för personer som har en funktionsnedsättning som inte är tillfällig, som har
svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. För
att kunden ska kunna använda färdtjänst krävs ett individuellt beslut och dessa beslut fattas av
Region Halland för alla kommuner utom Kungsbacka. Som sjukresa räknas resor till och från
läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare. Utgångspunkten för en sjukresa är att den
ska utföras med det för samhället billigaste färdsättet.
Antalet resor med anropstyrd trafik har ökat med nästan 13 000 resor jämfört 2015. Framförallt
är det resorna med färdtjänst som ökat med ca 15 700 resor. Anropsstyrd linjetrafik/närtrafik
har också ökat med omkring 1900 resor. Ökningen för den allmänna delen, d.v.s.
närtrafik/anropsstyrd linjetrafik, kan delvis förklaras med det ökade antalet asylboenden till
följd av den stora flyktinginvandring som skedde under hösten 2015. Asylboendena placerades
till hög grad på landsbygden där tillgången till linjelagd kollektivtrafik är låg vilket fick till
konsekvens att närtrafik/anropstyrd linjetrafik nyttjas i högre grad. Sjukresor, skolresor och
övriga resor har minskat något.
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Anropsstyrd trafik, antal resor - 2016

Figur 14; Anropsstyrd trafik, antal resor - 2016
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Bilagor
Bilaga 1: Linjekarta Halland 2017
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% av tot
% av tot
Km
produkt % av
Tim
produkt
Nummer Linje
produktion km avtal km produktion
tim
145 Halmstad - Växjö
100 679
1%
74%
1 897
0,6%
223 Laholm - Knäred
1%
42%
0,6%
85 582
1 806
224 Laholm Buss stn. - Jvg stn.
0%
0%
0,1%
7 688
282
225 Laholm - Mellbystrand - Båstad Station 116 935
0,9%
3%
1,0%
3 238
226 Laholm - Skottorp - Båstad
0,5%
1%
0,5%
57 594
1 712
227 Laholm - Ränneslöv - Våxtorp
0,7%
44%
0,8%
90 644
2 461
228 Laholm - Ysby - Hishult
0,2%
100%
0,1%
20 648
458
307 Kvibille / Oskarström - Gräsås
0,1%
29%
0,1%
13 201
346
309 Mahult - Bygget
0,0%
9%
0,0%
4 135
131
310 Simlångsdalen - Sävsered
0,0%
10%
0,0%
4 351
132
314 Halmstad - Gullbranna - Eldsberga
1,9%
6%
2,6%
248 274
8 278
316 Halmstad - Åled - Oskarström
2,9%
9%
3,6%
364 477
11 462
318
Halmstad - Simlångsdalen - Lidhult
1,0%
3%
1,1%
129 103
3 412
319
Halmstad - Tönnersjö
0,2%
52%
0,2%
23 240
661
320
Halmstad - Laholm (Snabbuss)
2,4%
8%
2,7%
311 463
8 475
323
Halmstad - Veinge by - Laholm
0,2%
15%
0,3%
29 908
878
324
Halmstad - Veinge - Laholm
3,2%
10%
4,0%
413 719
12 674
325
Halmstad - Markaryd
34 888
0,3%
26%
0,2%
659
330
Halmstad - Harplinge
122 088
1,0%
3%
1,2%
3 743
331 Harplinge - Getinge
2 024
0,0%
19%
0,0%
59
340 Halmstad - Oskarström - Spenshult
41 725
0,3%
1%
0,3%
1 049
350
Halmstad - Haverdal - Falkenberg
527 483
4,1%
13%
4,6%
14 691
351
Halmstad - Getinge - Falkenberg
680 547
5,3%
17%
5,8%
18 329
362
Ullared - Svenljunga
21 586
0,2%
1%
0,1%
417
400
Halmstad - Oskarström - Hyltebruk
1 016 013
8,0%
25%
6,8%
21 482
401
Hyltebruk - Oskarström - Halmstad
22 619
0,2%
1%
0,2%
547
431
Hyltebruk - Unnaryd
126 000
1,0%
100%
0,7%
2 251
432
Hyltebruk - Gislaved
65 425
0,5%
100%
0,4%
1 224
509
Falkenberg - Bobergsudde - Eftra
23 800
0,2%
17%
0,3%
852
517
Falkenberg - Årstad - Bjärnared
0,5%
100%
0,4%
63 408
1 335
553
Falkenberg - Långås - Morup
117 739
0,9%
83%
1,0%
3 191
555
Falkenberg - Ullared - Älvsered
450 895
3,5%
16%
3,1%
9 839
556
Falkenberg - Vessigebro - Ullared
347 598
2,7%
12%
2,4%
7 453
557
Falkenberg - Vessigebro - Ullared
38 789
0,3%
1%
0,3%
914
558
Ullared - Ätran - Fegen
128 700
1,0%
100%
0,8%
2 535
559
Ullared - Okome
8 801
0,1%
81%
0,1%
182

% av tot
avtal
Medeltimme hastighet
74%
53,07
35%
47,40
0%
27,25
3%
36,11
2%
33,65
48%
36,83
100%
45,05
27%
38,18
10%
31,65
10%
32,97
8%
29,99
10%
31,80
3%
37,83
52%
35,17
8%
36,75
17%
34,08
12%
32,64
26%
52,94
3%
32,62
24%
34,31
1%
39,77
13%
35,91
17%
37,13
1%
51,76
20%
47,30
1%
41,34
100%
55,99
100%
53,45
21%
27,94
100%
47,49
79%
36,90
15%
45,83
12%
46,64
1%
42,42
100%
50,78
76%
48,35
Resenärer
2016
28 680
28 432
2 200
27 011
19 296
27 270
4 458
245
572
520
92 164
190 374
28 892
5 322
115 472
8 622
206 124
6 710
51 362
200
6 063
165 861
298 767
1 622
345 299
13 770
29 633
6 963
7 321
16 050
33 646
243 282
143 254
19 736
65 960
400

Resenärer
med skolkort
3 058
13 654
337
10 050
9 959
13 402
2 664
17
572
520
25 517
38 835
6 300
3 947
41 539
3 740
50 820
3 054
20 518
200
1 165
38 168
71 060
223
86 341
10 770
20 390
4 310
5 492
10 193
18 641
74 634
34 042
11 154
36 084
400

% med
skolkort
11%
48%
15%
37%
52%
49%
60%
7%
100%
100%
28%
20%
22%
74%
36%
43%
25%
46%
40%
100%
19%
23%
24%
14%
25%
78%
69%
62%
75%
64%
55%
31%
24%
57%
55%
100%

% av tot
produkt
resande
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,4%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,7%
3,6%
0,5%
0,1%
2,2%
0,2%
3,9%
0,1%
1,0%
0,0%
0,1%
3,1%
5,6%
0,0%
6,5%
0,3%
0,6%
0,1%
0,1%
0,3%
0,6%
4,6%
2,7%
0,4%
1,2%
0,0%
% av
avtal
81%
44%
0%
2%
1%
42%
100%
4%
9%
8%
6%
12%
2%
80%
7%
13%
13%
19%
3%
33%
0%
11%
19%
0%
22%
1%
100%
100%
18%
100%
82%
20%
12%
2%
100%
67%

Ej anropsstyrt
Antal Antal dt Antal
dt en
en
dt en
vardag lördag sönda
5
2
2
9
5
3
12
5
9
2
2
1
1
22
11
5
25
12
8
8
8
2
3
23
2
20
15
8
1
11
1
8
29
13
5
26
13
7
1
33
10
7
1
10
1
8
3
6,5
13
4
19
9,5
4,5
17
7
7,5
2
1
1
10
2
1
1,5

Bilaga 2: Nyckeltal för kollektivtrafiken i Halland 2016
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Nummer
615
616
620
651
652
653
660
661
662
664
666
668
690
691
692
693
694
695
697
717
720
730
731
732
733
734
735
740
741
742
743
744
745
746
747
748
767
777
Blå

Linje
Varberg - Bua - Frillesås
Varberg - Veddige
Varberg - Kärradal - Veddige
Varberg - Ullared
Varberg - Tvååker - Falkenberg
Varberg - Tvååker - Falkenberg
Varberg - Himle - Dagsås
Varberg - Rolfstorp - Karl-Gustav
Varberg - Trönninge - Valinge
Varberg - Stackenäs
Varberg - Träslövsläge - Skällinge
Varberg - Sällstorp - Istorp
Breared - Värö Bruk - Ringhals
Träslävsläge - Ringhals
Varberg - Ringhals
Träslövsläge - Ringhals
Varberg - Ringhals
Trönninge - Ringhals
Varberg - Ringhals
Röshult - Kungsbacka
Kungsbacka - Särögården
Älskogsb-Iserås-KBA stn
Kba stn. - Älskogsbräcka
Frillesås-Fjärås-KBA stn
Älskogsbr-Stenstugan-KBA stn
Älskgsbr-Tröskeberg-KBA stn
Kungsbacka stn. - Lindome stn.
Hällingsjö - Fjärås
Kba stn.-Nåkälla-Sätila
Kungsbacka station-Förlanda
Litserhult-Fjärås
Kungsbacka stn.-Idala-Horred
Fjärås-Åsa-Idala
Kba stn-Frillesås-Stättaredsv
Kungsbacka station-Ölmanäs
Kyrkobyn-Landa-Åsa
Snipen - Lindome
Varberg - Åsa
Särö/Kullavik - Göteborg
Summa

% av tot
% av tot
Km
produkt % av
Tim
produkt
produktion km avtal km produktion
tim
769 017
6,0%
27%
5,2%
16 596
135 200
1,1%
5%
1,3%
3 993
9 540
0,1%
0%
0,1%
313
398 691
3,1%
14%
2,6%
8 075
435 594
3,4%
15%
3,3%
10 451
37 742
0,3%
1%
0,3%
879
20 636
0,2%
100%
0,2%
514
122 327
1,0%
46%
0,9%
2 851
48 164
0,4%
18%
0,4%
1 391
81 390
0,6%
31%
0,6%
1 879
13 021
0,1%
0%
0,1%
267
14 724
0,1%
6%
0,1%
363
37 070
0,3%
1%
0,3%
906
16 677
0,1%
1%
0,1%
413
29 193
0,2%
1%
0,2%
700
17 665
0,1%
1%
0,1%
464
13 089
0,1%
0%
0,1%
299
31 263
0,2%
1%
0,2%
670
14 231
0,1%
0%
0,1%
270
69 918
0,5%
5%
0,6%
1 919
398 117
3,1%
30%
4,1%
12 890
6 107
0,0%
0%
0,1%
205
458 066
3,6%
29%
4,7%
14 733
544 009
4,3%
35%
4,2%
13 167
201 223
1,6%
13%
1,8%
5 621
346 434
2,7%
22%
3,0%
9 358
44 608
0,3%
3%
0,5%
1 476
123 326
1,0%
9%
0,9%
2 751
114 662
0,9%
9%
0,9%
2 806
169 905
1,3%
13%
1,3%
4 008
77 720
0,6%
6%
0,6%
1 745
139 699
1,1%
11%
0,9%
2 878
57 390
0,4%
4%
0,4%
1 160
52 529
0,4%
4%
0,3%
1 068
39 512
0,3%
3%
0,4%
1 232
38 974
0,3%
3%
0,3%
1 029
20 805
0,2%
1%
0,2%
481
83 718
0,7%
3%
0,5%
1 735
1 684 169 13,2%
98%
11,3%
35 832
12 777 894
316 439

% av tot
avtal
Medeltimme hastighet
26%
46,34
6%
33,86
0%
30,50
13%
49,37
16%
41,68
1%
42,93
100%
40,19
44%
42,91
21%
34,63
29%
43,31
0%
48,81
6%
40,60
1%
40,93
1%
40,36
1%
41,71
1%
38,10
0%
43,72
1%
46,63
0%
52,73
5%
36,44
37%
30,89
0%
29,83
34%
31,09
31%
41,31
13%
35,80
22%
37,02
4%
30,23
8%
44,83
8%
40,87
11%
42,39
5%
44,53
8%
48,55
3%
49,47
3%
49,20
4%
32,08
3%
37,89
1%
43,25
3%
48,25
98%
47,00
40,38
Resenärer
2016
263 440
41 501
8 081
154 937
199 605
16 847
2 516
45 123
22 897
29 602
2 188
3 636
12 444
8 596
19 910
8 453
11 549
14 162
8 176
31 233
168 465
18 222
456 257
364 753
88 085
191 639
23 542
16 122
48 430
109 584
20 521
47 836
12 485
14 568
40 630
20 381
5 367
23 912
527 106
5 344 339

Resenärer
med skolkort
70 154
11 444
6 476
28 433
63 188
6 081
1 728
13 559
15 170
21 059
1
2 347
174
104
450
139
252
244
95
19 360
52 123
6 184
139 789
97 755
41 174
69 605
17 568
11 983
27 574
41 955
17 929
23 822
10 629
10 761
29 391
16 416
2 152
5 453
130 865
1 685 356

% med
skolkort
27%
28%
80%
18%
32%
36%
69%
30%
66%
71%
0%
65%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
1%
62%
31%
34%
31%
27%
47%
36%
75%
74%
57%
38%
87%
50%
85%
74%
72%
81%
40%
23%
25%

% av tot
produkt
resande
4,9%
0,8%
0,2%
2,9%
3,7%
0,3%
0,0%
0,8%
0,4%
0,6%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,2%
0,2%
0,3%
0,2%
0,6%
3,2%
0,3%
8,5%
6,8%
1,6%
3,6%
0,4%
0,3%
0,9%
2,1%
0,4%
0,9%
0,2%
0,3%
0,8%
0,4%
0,1%
0,4%
9,9%
% av
avtal
22%
3%
1%
13%
17%
1%
100%
45%
23%
29%
0%
4%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
6%
30%
2%
41%
33%
8%
17%
4%
3%
9%
20%
4%
9%
2%
3%
7%
4%
1%
2%
99%

Ej anropsstyrt
Antal Antal dt Antal
dt en
en
dt en
vardag lördag sönda
28
12
6
11
6
2
22
15
11
14
15
12
7
1
1
1
6
1,5
12
3,5
2
5
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
9
44
21
21
6
41
27
17
28
30
16
19
14
7
39
29
17
6
8
9
25
8
7
7
8
6
4
6
5
10
12
94
43
43
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Linje
Krösatåg
Västtåg
Öresundstågen
Varberg - Göteborg
Pågatåg
Kungsbackapendeln
Summa

Linje
Halmstad stadstrafik
Falkenberg stadstrafik
Varberg stadstrafik
Kungsbacka stadstrafik
Summa

Nummer
86
67
100
101
104
132

Nummer
10-77
1-10
1-80
1-4

% av tot
avtal
Medeltimme hastighet
20,94
21,36
20,67
20,29
20,82

% av tot
% av tot
produkt % av
Tim
produkt
km avtal km produktion
tim
55,0%
135729
54,8%
11,0%
26613
10,7%
25,4%
63639
25,7%
8,6%
21919
8,8%
247 900

Km
produktion
2 842 430
568 503
1 315 493
444 785
5 171 211

% av tot
Medelavtal
timme hastighet
72,82
68,11
99,11
96,31
96,12
62,51
82,50

% av tot
% av tot
produkt
Tim
produkt % av
Km
tim
produktion km avtal km produktion
7,4%
2896
100%
5,9%
210 901
6,0%
2348
100%
4,5%
159 923
73,2%
28546
100%
2 829 174 79,4%
0,0%
16
100%
0,0%
1 541
2,9%
1119
100%
3,0%
107 556
10,5%
4079
100%
7,2%
254 966
39 004
3 564 061

Resenärer
2016
4 085 357
561 920
565 544
412 157
5 624 977

Resenärer
2016
56 052
74 469
4 568 683
2 205
153 250
1 924 624
6 779 282

Resenärer
med skolkort
431 925
75 552
83 731
108 071
699 279

216 376
247 399
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Resenärer
med skolkort
11 221
19 684

% med
skolkort
10,6%
13,4%
14,8%
26,2%

% med
skolkort
20,0%
26,4%
0,0%
5,4%
0,0%
11,2%

% av tot
produkt
resande
72,6%
10,0%
10,1%
7,3%

% av tot
produkt
resande
0,8%
1,1%
67,4%
0,0%
2,3%
28,4%

% av
avtal

% av
avtal

Antal
turer
en
927
330
292
238

Antal Antal
turer en turer
lördag
en
662
429
164
104
147
143
105
91

Antal Antal dt Antal
dt en
en
dt en
vardag lördag sönda
4
3
5
4,5
4,5
10
14
18
27
1
7
34
38
56

Bilaga 3: Budget 2018
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Bilaga 4: Infrastruktur
Under 2016 byggdes ett antal hållplatser om i länet. Nedan presenteras utvalda exempel på
ombyggda hållplatser. Ombyggnationer har gjorts i säkerhets- och tillgänglighetssyfte men även
genom satsningar för att snabba upp och synliggöra kollektivtrafiken och därmed skapa en ökad
konkurrenskraft ställt mot bil.
Basunen, Kungsbacka kommun
I Kungsbacka lades i december 2015 linjenätet om och då passade man på att förbättra
standarden på en del hållplatser, som den här ovan som försågs med ordentlig bussficka samt
nytt väderskydd med belysning och bänk på perrongen.

39

Kolla Kungsbacka kommun
I samband med att kommunen etablerar ett nytt bostadsområde i Kolla, planerades det
samtidigt in ett antal busshållplatser i området. Dessa tillgänglighetsanpassades, samt försattes
med väderskydd, bänkar och belysning.
Hållplats Kolla

Hållplats Kolla äldreboende

Hållplats Kollaskolan
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Fjärås Station, Kungsbacka kommun
Trafikverket byggde under året om hållplats Fjärås station. Hållplatsen försågs med bussficka,
tillgänglighetsanpassades samt utrustades med väderskydd med solcellsbelysning.

41

Erlandsgården Varberg
I samband med linjenätsändringen togs ovan två hållplatser bort (Erlandsgård och Nygrannes)
och ersattes med en ny vändslinga som fick namnet Erlandsgården. Den nya hållplatsen
tillgänglighetsanpassades och utrustades med väderskydd, belysning, papperskorg och
cykelpollare.
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Ullared, Falkenbergs kommun
Linje 555, 556, 558, 559 och 651 samsas på hållplatsen och då bussarna anländer ungefär
samtidigt, blir det väldigt trångt. Busstrafiken till och från Ullared har under åren utökats
efterhand och ingen tillgänglighetsanpassning fanns på något av lägena. Under 2016 byggdes
hållplatsen om till en mer terminalliknande hållplats med 6 lägen. Alla lägena är
tillgänglighetsanpassade och 4 lägen försågs med väderskydd. Det har även satts upp en
realtidsmonitor på hållplatsen närmast Gekås samt stora cykelparkeringar vid två platser kring
terminalen.

43

Ullared Skinnarlyngenvägen, Falkenbergs kommun
I samband med rondellbyggnation till Gekås parkering passades det på att bygga om denna
hållplats. Båda lägena har tillgänglighetsanpassats med hög kansten och taktila plattor samt
cykelpollare och belysning på perrongen. Det har också byggts en hållplatsficka på vardera sida
så att bussen helt kommer av vägen för både på- och avstigande resenärer.

44

Bengtsgård (f.d. Vägkassan Vinberg), Falkenbergs kommun
Trafikverket byggde under 2016 om en hållplats i Vinbergs samhälle. För att få ner hastigheten
av trafiken i samhället anlades i samband med hållplatserna en refug vilket ska innebära att när
bussen stannar ska även bakomliggande trafik stanna. Båda lägena tillgänglighetsanpassades
med hög kantsten och taktilt stråk och läge A som har mest påstigande, utrustades med
väderskydd.

45

Vallås väg 25, Halmstads kommun
På väg 25, byggde Trafikverket en ny hållplats vid Vallås i Halmstad. Det är linje 145 och 316
som trafikerar hållplatsen. Hållplatsen ligger relativt högt över omgivningen och har därför både
trappor och ramp på båda sidor, likasom väderskydd med särskild belysning av
hållplatsområdet. Cykelparkering finns i anslutning till tunneln under vägen.

46

Eldsberga Gullbrannavägen, Halmstads kommun
På väg 15 i Eldsberga har Trafikverket byggt om och tillgänglighetsanpassat Gullbrannavägens
hållplats. Säkerheten på hållplatserna har förbättrats genom uppsättning av staket utmot
riksvägen. Båda sidor har försetts med väderskydd och belysning.

47

Maratonvägen, Halmstads kommun
På Gustavsfält är det linje 30 som trafikerar och då den har mycket resenärer byggdes fyra
hållplatser om och tillgänglighetsanpassades under 2016.
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Staffansbo, Hylte kommun
I Hylte byggde Trafikverket om och tillgänglighetsanpassade Staffansbo hållplats. Den försågs
med nytt väderskydd och papperskorg. Cykelparkering finns vid den gamla hållplatsens
placering.
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Trumgatan, Laholms kommun
På Västerleden i Laholm har Trumgatans A-läget byggts om samt tillgänglighetsanpassats.
Hållplatsen har flyttats in så att en ficka till bussen har kunnat anläggas samt att hållplatsen har
försetts med väderskydd och belysning.
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Kristianstadsvägen, Laholms kommun
På industriområdet har läge B på hållplats Kristianstadsvägen tillgänglighetsanpassats med hög
kantsten och taktila plattor.

51

52

Samradsredovisning
Kollektivtrafikplan 2018
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Kungsbacka kommun


”Resandeutvecklingen för stadstrafiken i Kungsbacka är mycket positiv och
förväntas fortsätta öka med en ökad bostadsbebyggelse. Kommunen ser därför ett
behov av att utveckla stadstrafiken ytterligare med utökad turtäthet. Kommunen
vill också utreda möjligheten för att enbart ha el-fordon i stadstrafiken.
Kungsbackas struktur och storlek borde vara optimal för denna typ av fordon.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är nöjda med utfallet av den justering av linjenätet som genomfördes
sommaren 2015 i stadsbusstrafiken i Kungsbacka. Resandeutvecklingen har varit positiv
från start och fortsätter att hålla i sig. Utökning av turutbud sker efter identifierat
resbehov inom årlig process för Kollektivtrafikplan.
Eldrift är på flera sätt ett intressant alternativ inom stadsbusstrafik. Frågan kring eldrift
kommer att behandlas inom upphandlingsarbetet för busstrafiken med start 2020.
Återkoppling till kommuner kommer att ske framöver ju längre arbetet fortskrider inom
upphandlingen.



”Åsa station ger ett stort tillskott på sträckan Varberg- Göteborg med resenärer
inte bara från kommunen utan även från norra Varberg. Det ökade resandet har
medfört trängsel som hindrar en vidare god resandeutveckling. Att säkerställa att
tågen på morgonen alltid är dubbelkopplade är en åtgärd som leder till bättre
kapacitet vid högtrafik. Kommunen ser självklart mycket positivt på det nya
tågsystem som trafikerar Varberg-Göteborg och som möjliggör fler stopp vid Åsa
station. De nya avgångar som föreslås i planen kommer därför som en
efterlängtad åtgärd och kommunen ser gärna att det utökas ytterligare då det finns
potential för ökad kapacitet. Kungsbacka kommun vill därför att Hallandstrafiken
tillsammans med övriga berörda parter undersöker möjligheten till ännu fler
tågstopp i Åsa.”

Kommentar:
Hallandstrafiken ser mycket positivt på den goda resandeutvecklingen i Åsa. Som ett led i
detta har utbudet förstärks genom satsningen på tillkommande turer med Västtåg från
december 2016. Hallandstrafikens förslag i Kollektivtrafikplan 2018 är att förstärka med
ytterligare en dubbeltur med Västtåg vilket skapar kvartstrafik en timme under morgon
respektive eftermiddag. Hallandstrafiken kommer fortlöpande att följa
resandeutvecklingen kopplat till kapacitet.



”Under de senaste åren har kommunen upprustat och tillgänglighetsanpassat nära
samtliga hållplatser i Kungsbacka stad. Upprustningstakten av hållplatser längs
det regionala vägnätet har dock stagnerat och pågående projekt kommer inte
framåt. Kommunen ser att dessa projekt måste prioriteras högre hos Trafikverket
och önskar att Hallandstrafiken trycker på för att detta skall ske.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är helt enig med Kungsbacka kommun att upprustning och
ombyggnation av hållplatser är ett viktigt område i skapandet av en attraktiv
kollektivtrafik. Att utbyggnadstakten är långsam på det regionala vägnätet är känt sedan
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länge vilket också framförs till Trafikverket återkommande. Hallandstrafikens
förhoppning är att arbetet ska komma igång så skyndsamt som möjligt.



”Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland tog den 28 april beslut om att
resenärer i mån av plats och med giltigt färdbevis ska kunna ta med sig cykeln på
Västtrafiks tåg och bussar utan kostnad. Detta ser kommunen som mycket
positivt och vill nu se att även Hallandstrafiken gör samma satsning. Kommunen
ser gärna också att möjligheten för ett regionalt lånecykelsystem utreds.
Cykelparkering bör byggas ut vid större hållplatser i enlighet med
Hallandstrafikens hållplatshandbok. Vid stationer bör cykelboxar eller
cykelgarage erbjudas för att höja attraktiviteten vid dessa bytespunkter
ytterligare.”

Kommentar:
Hallandstrafiken har inga planer i nuläget att göra cykel i kollektivtrafiken gratis. En
bidragande orsak till detta är att kapaciteten är ansträngd på våra fordon, speciellt
under morgon och eftermiddag. Cyklar är utrymmeskrävande och detta ska ställas mot ett
ökat behov av sittplatser ombord. Att möjliggöra för cykel genom utbyggnad av
cykelfaciliteter vid hållplatser är mycket positivt, denna typ av åtgärd minskar även
behovet av cykel på fordon. Detta tydliggörs även i Trafikförsörjningsprogrammet, inte
minst gällande bytespunkter med utökad resenärsservice. Ett framtida lånecykelsystem är
i högsta grad intressant, som en del i ”hela resan”, oavsett vem som är drivande part. Av
stor vikt är att lånecykelsystemet är kompatibelt med kollektivtrafiken.



Tillgängligheten för resande till Göteborg begränsas av administrativa gränser
och av taxereglering vid gränsen mellan Kungsbacka och Göteborg. Den stora
skillnaden i pris leder till fullbelagda pendelparkeringar som inte går att bygga ut
mer inom Kungsbacka kommun. Kommunen ser gärna att Hallandstrafiken tar ett
större ansvar i frågan.

Kommentar:
Hallandstrafiken är medveten om problembild. Diskussion kring taxesystem och
prissättning sker inom upprättat samverkansavtal med Västtrafik.



”I och med de stora infrastrukturprojekten i Göteborg påverkas trafiken på
Västkustbanan och på E6. Kommunen ser därför ett ökat behov av att säkerställa
kollektivtrafikens framkomlighet och komfort både på Västkustbanan och på väg
158.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är väl införstådd med att pågående och framtida projekt i Göteborg
med omnejd kommer innebära negativa konsekvenser gällande framkomlighet för
specifikt Kungsbacka kommun och i förlängningen hela Halland. Hallandstrafiken
bevakar frågan gemensamt med Västtrafik med målet att skapa goda förutsättningar för
en attraktiv kollektivtrafik.
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”Trafikverket skall under 2018 påbörja vägarbeten på Onsalavägen (väg 940).
Byggtiden för projektet E6-Forsbäck uppskattas till 6-8 månader. Det är viktigt
att det finns bra resalternativ till den egna bilen under ombyggnadstiden för att
minska påfrestningarna. Därför bör det finnas beredskap för att fler kan välja att
åka buss under byggtiden. Trafikverket har initierat ett projekt om ”mobility
management” för att på olika sätt få de som brukar välja bilen för sin resa att
under byggtiden välja andra transportslag eller att välja andra tidpunkter för sin
resa. Detta kan innebära att nya kollektivtrafiklösningar kan komma att behövas.
Längs den nya Onsalavägen byggs fem nya hållplatser samtidigt som kommunen
bygger om den gamla Onsalavägen till ett kollektivtrafikstråk där
kollektivtrafiken prioriteras.
Kollektivtrafiken på den nya och gamla vägen ska komplettera varandra och det
finns här en unik möjlighet att skapa en kollektivtrafik som drar nytta av två olika
vägar. Den nedlagda Onsalaexpressen kan återuppstå som direktbuss mellan
Onsala/Vallda och Hede station. Hallandstrafikens koncept med komfortbuss
skulle passa utmärkt för direktbusstrafiken, då det blir restider som motiverar en
hög bekvämlighet ombord. Kungsbacka önskar att Hallandstrafiken snarast tar
initiativ till att utreda förutsättningarna för en ny direktbuss och att den finns med
i budgetplanering på ett par års sikt. En expressbuss från Onsala och Vallda
utmed väg 158 bör utredas.”

Kommentar:
Hallandstrafiken deltar i det gemensamma arbetet med mobilitetsåtgärder inom
vägprojektet. Olika lösningar med kompletterande busstrafik ska utredas och
återkoppling sker inom projektet, målet är att hitta den mest kostnadseffektiva lösning
med störst potential att avlasta trafiksituationen under byggtid. När den nya Onsalavägen
finns på plats skapas möjlighet till andra trafikeringslösningar vilket finns med i det
långsiktiga planeringsarbetet hos Hallandstrafiken. Kungsbackas inspel kring framtida
trafikering tas med i det fortsatta arbetet.



”Vid tidtabellsskiftet 2015 drogs busstrafik till hållplatsen Gottskär (före detta
Klaraplan) in stora delar av dagen samt sommartid. Kungsbacka vill återigen
påtala vikten av att trafiken till hållplatsen Gottskär återställs till det tidigare
utbudet och att det framöver måste finnas en tydlighet och ett beslutsunderlag i
ärenden som gäller indragningar.”

Kommentar:
Nytt trafikavtal med start sommaren 2018 möjliggör för trafikering inom Gottskär.
Hallandstrafiken beklagar hanteringen av ärendet, synpunkter tas med i det fortsatta
förbättringsarbetet.
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Varbergs kommun


”Varbergs kommun ser positivt på den planerade utökningen av tågavgångar
både norrut och söderut på Västkustbanan under högtrafiktimmar samt
kompletterande helgtrafik, det skapar bra förutsättningar för fler att pendla med
kollektivtrafik. I Kollektivtrafikplan 2018 gör Hallandstrafiken bedömning att
efter den utökning av avgångar som tillkommer december 2017 löser resbehovet
på längre sikt, åtminstone till 2026. Varbergs kommun menar att Hallandstrafiken
även under perioden fram till 2026, måste fortsätta att se över möjligheterna till
utökad turtäthet eller på annat sätt möta en eventuell ökad resandeutveckling på
Västkustbanan.”

Kommentar:
Hallandstrafiken ser mycket positivt på den goda resandeutvecklingen från Varberg och
norrut. Som ett led i detta har utbudet förstärks genom satsningen på tillkommande turer
med Västtåg från december 2016. Hallandstrafikens förslag i Kollektivtrafikplan 2018 är
att förstärka med ytterligare en dubbeltur med Västtåg vilket skapar kvartstrafik en timme
under morgon respektive eftermiddag. Hallandstrafiken kommer fortlöpande att följa
resandeutvecklingen kopplat till kapacitet.



”Varberg är en växande kommun med ökande befolkning och därmed också ökat
behov av transporter. För att behålla och locka nya resenärer är infrastrukturen en
viktig framgångsfaktor. Att hållplatserna i hela kommunen har väderskydd,
belysning och är väl underhållna signalerar att resenärerna är viktiga. Det är
positivt att Hallandstrafiken har en ökad budget för hållplatsåtgärder kommande
period. Varbergs kommun deltar gärna i arbetet med att prioritera vilka
hållplatser på statligt vägnät som behöver åtgärdas. Det är angeläget att det sker
under kommande år utifrån de medel som finns i Regional infrastrukturplan och
Hallandstrafikens budget.”

Kommentar:
Hallandstrafiken håller med om infrastrukturens betydelse för kollektivtrafikens
attraktivitet och konkurrenskraft. Varbergs kommun i form av ansvarig väghållare och
planansvarig utgör en viktig part, samplanering mellan kollektivtrafik och övrig
samhällsplanering är av största betydelse.



”I angivna riktlinjer för taxor i Trafikförsörjningsprogrammet fastslås att det skall
vara enkelt, hela-resan perspektivet ska råda. Över en längre tidsperiod kan
intäkterna från resenärerna överstiga 60 procent av kostnaderna. Varbergs
kommun anser att Hallandstrafiken behöver vara återhållsam med höjning av
biljettpriserna så att inte resandeutvecklingen vänder åt fel håll. För att få
acceptans för ytterligare höjning av biljettpriset måste resenären uppleva en
tydlig förbättring av exempelvis ökad komfort, en ytterligare utökad tidtabell
eller andra åtgärder som resenären upplever som positiv.”

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkten med tillägget att biljettintäkter utgör en viktig del
för att kunna utveckla kollektivtrafiken, att eftersträva en hög täckningsgrad är därmed
prioriterat. Dock är det viktigt att göra en samlad bedömning vilket årligen görs inom
arbetet för prisjustering.
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Varbergs kommun är positiva till planerna på utveckling av busslinjen till Ullared
för att möta den ökade arbetspendlingen. Det främjar ett hållbart resande och
avlastar biltrafiken på väg 153.

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkten.



”Viskadalsbanan är ett av Varbergs högst prioriterade stråk. Viskadalsbanan
nämns inte i Kollektivtrafikplan 2018, för planerad trafik eller under Utblick
2019-2020. Viskadalsbanan har under året haft nedsatt hastighet på grund av
bristande underhåll, vilket påverkat restiden. Två nya turer har satts in tidig
morgon och sen eftermiddag. Varbergs kommun menar att ökat underhåll på
Viskadalsbanan är nödvändigt för att bibehålla den trafik som finns idag.
Trafikverket ansvarar för allt underhåll på banan, tillsammans (Region Halland,
Hallandstrafiken och Varbergs kommun) måste vi fortsätta att påtala att
Viskadalsbanan är i stort behov av underhåll och hur viktig den är för nationellt
(omledningsbana för gods och under byggtid för Västlänken), regionalt och
kommunalt resande.”

Kommentar:
Viskadalsbanan ingår i stråket Varberg-Borås enligt Trafikförsörjningsprogrammet. Att
sänka restiden på Viskadalsbanan identifieras som en kritisk faktor för att öka
resandeutbytet längs banan och inte minst mellan ändpunkterna Varberg och Borås.
Underhållsskulden på Viskadalsbanan är ett stort problem och utgör på sikt ett hinder för
att kunna bedriva en robust och pålitlig tågtrafik. Hallandstrafiken tillsammans med
Region Halland är därmed enig om att problembilden måste beskrivas och förmedlas för
att minska underhållskulden.



”Någon ytterligare satsning för Varbergs kommun kopplat till regionbussarna
finns inte med i Kollektivtrafikplan 2018, förutom att julafton trafikeras som
söndag med anledning av ökat resbehov. Varbergs kommun vill tillsammans med
Hallandstrafiken se över möjligheterna för pendling till bland annat arbete i andra
kommuner och regioner i närområdet. Detta gäller framförallt för boende i
kommunens ytterområden i den nordöstra delen.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är kommunen behjälplig att beskriva de resalternativ som finns att tillgå
inom kommunen, i Halland och till angränsade län.



”Enligt skollagen är Sveriges kommuner skyldiga att anordna kostnadsfri
skolskjuts för grundskolelever till den skola kommunen placerar eleven. I
upphandlingsarbetet av busstrafiken med trafikstart 2020 kommer stort fokus att
ligga på att uppnå nya integreringsmöjligheter mellan linje- och skolskjutstrafik. I
utpekade kollektivtrafikstråk kan skolskjutstrafiken bli en viktig kugge för att
skapa tillgång till kollektivtrafik utanför stråken.
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Varbergs kommun ser positivt på arbetet med att hitta nya integreringsmöjligheter. Varbergs kommun vill bland annat se mer flexibilitet vad gäller
kopplingar mellan linjetrafik och skolturer, idag kan grundskolelever åka med
linjetrafik men en gymnasieelev kan inte åka med skolskjuts. Varbergs kommun
vill tillsammans med Hallandstrafiken se över möjligheterna att hitta alternativa
lösningar för en av vår största pendlargrupp.”
Kommentar:
Vid tidtabellsskiftet i december 2017 har Hallandstrafiken som mål att öppna upp
lämpliga skolturer för allmänhet. Detta är en aktivitet för att uppnå större nytta av
samhällets samlade resurser, vilket skulle kunna gynna exempelvis gymnasieelever
bosatta där annan kollektivtrafik saknas. Hallandstrafiken noterar synpunkt i övrigt och
tar med sig detta i det fortsatta planeringsarbetet.
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Falkenbergs kommun


”Hallandstrafiken redovisar ett ökat resande med Öresundstågen från Falkenbergs
station. Falkenbergs kommun ser denna trafikutveckling som mycket positiv.
Utökade pendlingsmöjligheten till och från Göteborg är viktig för Falkenbergs
kommun och Region Halland som helhet. För att en satsning på utökade turer inte
ska försämra förutsättningarna för Falkenbergs kommun, vill vi dock understryka
vikten av att föreslagna åtgärder inte påverkar restider med tåg mellan Göteborg
och Falkenberg. Vidare har vi vissa farhågor avseende Hallandstrafikens
målsättning att driftsätta ett tredje tågsystem till och från Göteborg. Där vi ser att
det är ytterst angeläget för kommunens framtida utveckling att ett nytt tredje
tågsystem inte kommer på plats förrän tillräcklig kapacitet kan säkerställas.”

Kommentar:
Hallandstrafiken ser robusthet och punktlighet som ett mycket prioriterat område för att
skapa en attraktiv kollektivtrafik. Ingångsvärdet är att inga förändringar ska bidra till
försämringar i befintligt system.



”I Hallandstrafikens kommande trafikplaner för 2019 och framåt förutsätter vi att
Falkenbergs station kommer att omfattas i Hallandstrafikens satsning på utökade
tågturer till och från Göteborg.”

Kommentar:
Resbehov ligger till grund för samtliga utökningar och behandlas inom processen för
Kollektivtrafikplan.



”Landsbygdstrafiken är viktig för möjligheten att bo och leva på landsbygden. Vi
ställer oss bakom principen att trafiken ska utvecklas i starka stråk och att
resurser främst bör satsas där förutsättning för ökad trafik är som störst. För
Falkenbergs kommun är Ullaredsstråket ett sådant prioriterat stråk. Vi ser därför
mycket positivt på Hallandstrafiken analys avseende behovet av ökad turtätheten
för att möta den växande arbetspendlingen mellan Falkenberg och Ullared.
I Ullaredstråket Falkenberg-Ullared delar vi Hallandstrafikens syn på busslinje
555 men ser det som önskvärt att även busslinje 556 ingår i Hallandstrafikens
framtida satsningar på utökat turtäthet.”

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkt och tar med sig denna i det fortsatta
planeringsarbetet.



”Idag finns ingen möjlig till att resa med buss mellan Falkenbergs och Hylte
kommun. En bussförbindelse mellan Falkenberg och Hylte kommun skulle skapa
nya möjligheter till utbyte och samarbete kring studier och arbetstillfällen. Vi ser
fram emot vidare samarbete och dialog med Hallandstrafiken för att kunna
erbjuda våra kommuninvånare en kollektivtrafikförbindelse mellan Falkenberg
och Hylte kommun.”

Kommentar:
8

Utgångspunken för Hallandstrafikens prioriteringar är resbehov. Hallandstrafiken
bedömer resbehovet i relationen Falkenberg-Hylte som lågt utifrån fastställda principer i
Trafikförsörjningsprogrammet. Då motsvarande inspel även finns från Hylte kommun
kommer Hallandstrafiken att bjuda in parter för vidare diskussion/dialog.
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Halmstads kommun


”Halmstads kommun är angelägen om att säkerställa principen med ett stopp per
kommun för Öresundstågsystemet. Det viktigt att hålla isär de olika tågsystemen,
att det är inte är Öresundståget som trafikerar de mindre stationerna. Resor med
Öresundståget behöver vara snabba, utan stopp på alla stationer. De nuvarande
och kommande mindre stationerna bör trafikeras med ett annat tågsystem.”

Kommentar:
Nytt regionaltågssystem planeras att införas som tidigast 2026 vilket medger annan
stoppbild. Det nya systemet ska i ett första skede trafikera sträckan Varberg-Göteborg,
med möjlig förlängning söderut när resbehov finns. I befintligt Öresundstågssystem
prioriteras bibehållen restid samt en god robusthet.



”Region Halland och Trafikverket har i arbetet med Nationell Infrastrukturplan
påtalat vikten av ett förbigångspår mellan Halmstad och Falkenberg, i närheten
av Getinge. I Framtidsplan 2030 (Halmstads kommuns översiktsplan) föreslås ett
pendelstationsläge i Getinge. På så vis har Getinge på sikt stora möjligheter att
utvecklas till ett stationssamhälle. Halmstads kommun förutsätter därför att
Hallandstrafiken tillsammans med Trafikverket utreder var ett förbigångsspår
bäst kan placeras i framtiden och vilka samordningsvinster som kan göras genom
att slå ihop förbigångspår med station. Halmstads kommun är medveten om att
detta är aktuellt först när Hallandspendeln iförs och att det därför inte finns någon
konkurrens med långväga tåg.”

Kommentar:
Nya stationer på Västkustbanan behandlas inom fastslagen process i
Trafikförsörjningsprogrammet.



”I arbetet med testperioden på HNJ-banan har det visats sig att berörda parter inte
har samma målbild, exempelvis har tjänstemännen i Halmstads och i Nässjö
kommuner tolkat att de utökade turerna ska vara direktturer mellan Halmstad och
Nässjö. Den utökade trafiken som Hallandstrafiken redovisas kommer inte att gå
direkt mellan Halmstad och Nässjö, byte krävs i Värnamo eller Vaggeryd. Denna
fråga borde ha tydliggjorts i det inledande arbetet.
Det framkommer genom planen att det varit svårt med trafikeringen på HNJbanan. En fråga har ställts till Hallandstrafiken om upphandling av drift av
Krösatågstrafiken kan leda till att fler tåg blir tillgängliga och att det då är möjligt
att få fler turer på HNJ-banan. Svaret är att det finns tillräckligt stor frivolym för
att hantera utökad tågtrafik. Det är kommunens bestämda uppfattning att alla
turer mellan Halmstad och Nässjö bör gå direkt, utan byte i Värnamo eller
Vaggeryd. Den positiva förändringen av turutbudet på HNJ-banan är att
kopplingen till Jönköping stärks.
Hallandstrafiken har för avsikt att dra in ”tågstationen” på Sannarp, detta för att
korta ner restiden något. Kommunen eftersträvar att Sannarps station ska vara
kvar, i synnerhet att tåget stannar vid stationen på morgon och kväll i samband
med skolstart och skolslut.
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Linje 400 till Hylte via Oskarström är en viktig linje för Oskarströmsborna. Det
är av stor vikt att testperioden på HNJ-banan inte medför försämrad möjlighet att
resa med linje 400.
I samband med att beslut togs om testprojektet beslutades även att berörda
kommuner ska medverka i marknadsföring av banan. Ett gemensamt
marknadsföringsmaterial behöver tas fram under ledning av Hallandstrafiken.”
Kommentar:
Hallandstrafiken beklagar att kommunikationen brustit gällande förslag till
trafikupplägg.
Hallandstrafiken står fast vid att dra in uppehållet i Sannarp. Förändringen är härledd
till att uppnå ökad robusthet och snabbare restid. Genom att säkerställa bytestiden
förbättras de interregionala kopplingarna mot Västkustbanan och Södra stambanan
vilket är en viktig förutsättning för projektets framgång. Ytterst få reser idag från
Sannarp (1,5 påstigande/vardag), den sammanvägda bedömningen är därför att nyttan är
större av att inte stanna i Sannarp.
Hallandstrafikens ingång är att turutbudet av busstrafik mellan Oskarström och
Halmstad inte ska påverkas av HNJ-projektet.
Marknadsföringsmaterial kommer att tas fram inom delprojektgrupp
Marknad/information i vilken berörda kommuner deltar.



”I ”Handlingsprogram för hållbara transporter”, antagen av kommunfullmäktige
2012-03-27, tydliggörs att kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart
samhälle. Täta turer är därtill en förutsättning att resenärerna ska resa med
kollektivtrafik. Utdrag ut Handlingsprogrammet: Kollektivtrafiken behöver
utvecklas för att ta resenärerna tillräckligt fort och ofta dit de vill. För att bli
konkurrenskraftig behöver kollektivtrafiken prioriteras både lokalt, regionalt och
nationellt. Kollektivtrafiken har en nyckelroll för ett hållbart transportsystem.
Kommunen önskar utökade turer med linje 62 Österskans – Söder –
Kattegattsgymnasiet och tillbaka. Bostadsområdet Söder har på senare år
bebyggts med många bostäder. Denna utveckling kommer att fortsätta. Därtill ska
Kulturskolan flytta sin verksamhet till Hallandspostens tidigare lokaler på
Fiskaregatan/Amiralsgatan. För att skapa goda förutsättningar för de boende,
elever och personal på kulturskolan kan ta sig till Söder behöver turtätheten
utökas och linjen trafikeras även under kvällstid.
Kommunen önskar även tätare turer med linje 65 Stenhuggeriet – Österskans. I
samband med planläggning av Ranagård har det framkommit att de boende intill
cirkulationsplatsen Bäckagårdsvägen/Gamla Tylösandsvägen har längre avstånd
än 400 meter till busshållplatser med tät trafik. Genom att ha tätare turer med
linje 65 som idag endast går en gång i timmen under dagtid, möjliggörs
kollektivtrafikresandet till såväl Flygstaden som centrum.
Halmstads kommun anser att Hallandstrafiken bör se över möjligheter att etablera
”sommarturer” till vissa badplatser bl.a. för att öka tillgängligheten till våra
stränder, exempelvis Östra stranden”

Kommentar:
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Hallandstrafiken noterar synpunkten. Linje 62 kommer att få fler turer under kvällstid till
hösten, främst härlett till öppningen av kulturskolan. En översyn av turutbudet ingår i
framtagandet av PM om Halmstads stadsbusstrafik. Hallandstrafiken är kommunen
behjälplig i utredning om sommarturer till badplatser. Då trafiken frångår fastställda
principer för Hallandstrafiken är tillköp ett gångbart alternativ för Halmstads kommun.



”I samband med upphandling av buss 2020 måste en ingående dialog föras med
Halmstads kommun, detta inte minst med anledning av de kostnadsökningar som
Hallandstrafiken anger kan uppstå.
Kommunen eftersträvar ökad turtäthet och avser inte att bygga om relativt nya 12
meter långa hållplatser till 15 meter långa hållplatser. Väljer Hallandstrafiken att
köpa in 15 meter långa bussar blir resultatet att dessa bussar kan trafikera en linje
först när samtliga hållplatser längs linjen är 15 meter långa. När så finns, blir
resultatet att de 15 meter långa bussarna ”låses” till någon enstaka linje.
Enligt Halmstads kommuns planeringsdirektiv med budget 2017-2019 ska
kommunens verksamheter vara fossilbränslefira år 2025. Kommun har framfört
att detta beslut finns till Hallandstrafiken i samband med upphandlingen av taxi
till år 2018. Därtill är frågan viktig att ta med sig i upphandling av bussar till år
2020.
Halmstads kommun genomgår en förtätning, vilket har många fördelar med sig.
Bland annat blir boendetätheten inom kollektivtrafikens upptagningsområde
högre, något som gynnar kollektivtrafikresandet. Förtätning medför också
nackdelar, det tillkommande trafikbuller skapar problem att bygga nya bostäder.
Ljudet från bussar har stort genomslag i bullerberäkningar och behöver således
minskas. Kommunen önskar att Hallandstrafiken prioriterar tystgående bussar vid
upphandling av nya bussar. Halmstads kommun ser gärna att en eller flera
befintliga busslinjer i Halmstads stadstrafik blir elbussar”

Kommentar:
Hallandstrafikens inriktning är att inte trafikera med annan busslängd än 12-meters
bussar. Drivmedelsfrågan kommer att behandlas inom upphandlingsarbetet för
busstrafiken med start 2020. Återkoppling till kommuner kommer att ske framöver ju
längre arbetet fortskrider inom upphandlingen.


”Hallandstrafiken har tidigare påbörjat ett PM med syfte att tydliggöra en
gemensam målbild för utvecklingen av stadstrafiken i Halmstad. Kommunens
förhoppning är bland annat att Hallandstrafiken och kommunen kommer fram till
en gemensam målbild om bussars storlek, turtäthet, bränsle och bullernivåer.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är av samma åsikt som Halmstads kommun. PM utgör ett gemensamt
dokument där målbild ska definieras.
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Laholms kommun


”Laholms kommun framhåller att färdigställande Västkustbanans utbyggnad med
dubbelspår, stationspendel till och från Laholms tågstation samt persontrafik på
Markarydsbanan är tre mycket angelägna projekt. Västkustbanans utbyggnad
med dubbelspår ska prioriteras före fler stopp längs sträckan.”

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkten.



”Linjer med lågfrekvent resande har en kostnadstäckningsgrad under 30 procent
eller ett resande som understiger fyra personer per tur. De nedskärningar som
gjordes 2016, med dessa argument, är ett bekymmer för gymnasieskolan vars
elever är beroende av fungerande kollektivtrafik. En beredskap för hur
kollektivtrafik ska kunna återuppstå, beroende på elevantal, bör finnas.
Möjligheten till resa mellan hem och skola är viktigt i valet av studieort.”

Kommentar:
Det är varken samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att trafikera där få
reser. Hallandstrafiken har ett tydligt uppdrag att förvalta tillgängliga resurser på bästa
möjliga sätt. Att detta innebär bekymmer för enskilda individer har Hallandstrafiken full
förståelse för. Som ett led i att nyttja samhällets samlade resurser på bästa sätt, och
därmed erbjuda fler resmöjligheter, har Hallandstrafiken beslutat att öppna upp
skolskjutsar för allmänhet med start december 2017. En förutsättning för att kunna göra
detta är att skolturen har ledig sittplatskapacitet.



”Utpekade starka/medelstarka kollektivtrafiklinjer är i Laholm stråket från
Halmstad via Laholm och vidare till Båstad, i nord sydlig riktning genom
kommunen. Övriga delar av linjenätet har ett svagare underlag och vissa delar
oroväckande nära ett lågfrekvent resande. En fungerande kollektivtrafik även i
väst östlig riktning är viktig för att upprätthålla service och ge möjlighet till
arbetsmarknadsförstoring och studier med ett hållbart resande.”

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkten.



”Det är viktigt att projektet med öppna skolskjutsar, som var med i
kollektivtrafikplan 2017, fortgår och utvecklas. Denna typ av samutnyttjande av
samhällsbetalda resor är nödvändig i framtidens kollektivtrafik för en glesare
befolkad landsbygd. Det handlar om en utvecklad närtrafik där skolskjutsar,
anropsstyrd linjetrafik, färdtjänst, samåkningstjänster hittar gemensamma former
med största möjliga samhällsnytta.”

Kommentar:
Hallandstrafiken planerar att erbjuda öppna skolturer i december 2017. Viktigt att
poängtera är att endast skolturer där det bedöms finnas tillräcklig kapacitet kommer att
öppnas och synliggöras i reseplanerare.
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”Utöver konkreta tidtabellförändringar är ett fortsatt arbete med funktion, service
och miljö vid bytespunkter och hållplatser av största vikt. Resan skall ses i sin
helhet, från dörr till dörr.”

Kommentar:
Hallandstrafiken är av samma uppfattning att ”hela resan”-perspektivet har stor
betydelse för kollektivtrafikens attraktivetet utifrån att kedjan aldrig är starkare än dess
svagaste länk.



”Vidare är en taxestruktur, biljettsystem och zonindelning, som upplevs som
rättvis även över länsgräns en förutsättning för att locka pendlare.”

Kommentar:
Översyn pågår inom arbetet med nytt betalsystem. I detta arbete kommer frågan kring
länsöverskridande resor att inkluderas. Återkoppling kommer att ske löpande ju längre
arbetet fortskrider.
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Hylte kommun


”Hallandstrafikens mål är enligt remissens sida 6 att ”Resandet med
kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt” samt att ”den övergripande strategin
för att nå ett ökat resande är att koncentrera kollektivtrafikutbudet till utpekade
kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ett ökat resande är goda. Det vill
säga att utnyttja tillgängliga resurser där de gör mest nytta för flest hallänningar.”
För Hylte kommun är detta mål dubbeltydigt och leder för oss, som övriga
hallandsinland till ojämlika förutsättningar för kollektivtrafik. På kartan på sidan
35 i remissen visas kollektivtrafikens linjekarta över Halland. Ett finmaskigt
system vid kusten som blir allt mer grovmaskigt inåt landet och längs
länsgränserna. För att uppfylla målet om ett ökat resande behöver turtäthet,
tillgänglighet till kollektivtrafik, jämlika taxor över länsgränser och en helhetssyn
på arbetsmarknadsstråk finnas. Att utnyttja tillgängliga resurser där de gör mest
nytta för flest hallänningar skulle kunna vara att stärka där det redan är stark, men
det skulle också kunna vara att stärka de svagaste länkarna och skapa nya
möjligheter att länka ihop Halland med andra arbetsmarknadsregioner.
Arbetspendlare håller sig inte inom administrativa gränser utan åker dit arbete
finns. Vi vill att fler ska kunna ha möjlighet att nyttja kollektivtrafik för sina
arbets‐ och fritidsresor i vår kommun.”

Kommentar:
Hallandstrafiken följer prioriteringar och utpekade stråk enligt fastslaget
Trafikförsörjningsprogram. Synpunkter på kollektivtrafikens uppdrag och målbild
föreslås framföras inom processen för nästa revidering av programmet.



”Invånarantalet i Hylte kommun har senaste åren ökat mest procentuellt av
kommunerna inom Region Halland. Det är något som Hylte kommun ser mycket
positivt på, men det ställer även krav på den kommunala service som t.ex. skola
och barnomsorg. Det ställer även krav på att kollektivtrafiken planeras för att
möta behov i samband med befolkningsökningen.”

Kommentar:
Hallandstrafiken bedömer att det finns tillräcklig kapacitet för att möta resbehovet i
Hylte kommun. Vid ökat resbehov förstärker Hallandstrafiken turutbudet och därmed
kapaciteten.



Det är viktigt att pendlingstrafiken, det vill säga både buss‐ och tågtrafiken,
samverkar och att tiderna är anpassade för de pendlande och att trafikslagen inte
konkurrerar med varandra, utan snarare kompletterar varandra. Det är också
viktigt att så långt möjligt undvika samtidiga avgångar med buss och tåg från
samma ort i samma riktning, något som i dag sker flera gånger om dagen i Torup
(mot Halmstad). Med samordning mellan trafikslagen borde fler resmöjligheter
kunna åstadkommas till samma kostnad.

Kommentar:
Hylte kommun har i dialogen kring HNJ-projektet samt i yttrandet på
Kollektivtrafikplanen, framfört att inga inskränkningar ska göras på linje 400.
Hallandstrafikens uppfattning är att linje 400 tillser resbehov sträcka Hyltebruk15

Halmstad. Viktigt att notera i sammanhanget är att en stor del av tyngdpunkten i resandet
ligger i delen Oskarström-Halmstad. Då busstrafiken är tät under morgon och
eftermiddag på linje 400, är samtidiga avgångar oundvikliga vid vissa tillfällen.



”Hylte kommun ser positivt på ”Testprojekt HNJ” inklusive den nya planerade
matarlinjen mellan Hyltebruk och Landeryd och samtliga tågavgångar där.
Antalet bussturer på linje 432 Hyltebruk‐Smålandsstenar‐Gislaved och linje 400
måste dock även fortsättningsvis på ett funktionellt sätt avspegla deras stora roll i
trafikförsörjningen. I dag pendlar många till arbete och skola med dessa linjer.
För Hylte kommuns del är det mycket viktigt att möjliggöra för arbets‐ och
studiependling genom kollektivtrafik både inom och utom regionen. HNJ‐banan
kan och bör ges en mer markant roll för dessa vardagsresor. ”Testprojekt HNJ” är
därför ett viktigt steg i denna riktning. Även ett utvecklande av den lokala
persontrafiken på HNJ‐banan – vars tidtabeller under många år haft ett upplägg
mest ägnat att tillfredsställa långväga resenärer – är en av förutsättningarna för att
järnvägen även framöver ska utgöra en resurs i regionens infrastruktur.”

Kommentar:
Enligt sammanställd resandestatistik på linje 432 från våren 2017 är resandet mycket
lågt på flertalet av turerna. Nedan tabell visar antal påstigande/vardag inom Halland
med avgång från Hyltebruk riktning mot Smålandsstenar/Gislaved. Resandet är tillsynes
lågt med undantag för turen med avgång 07:00 från Hyltebruk med ca 10 påstigande.
Övriga turer faller till största del inom principen för lågfrekvent resande, dvs
understigande 4 resenärer/tur. Projektets ingång är att reducera turutbudet till 3-4
dubbelturer per vardag, därmed kvarstår resalternativ vilket i sammanhanget är att
betrakta som ett bra turutbud utifrån identifierat resande.
avgång från Hyltebruk
påstigande inom Halland

06:05
3,4

07:00
10,3

08:35
1,7

14:30
2

15:40
4,4

16:45
0,9

Linje 400 kommer att kvarstå med nuvarande turutbud. En översyn kommer dock att ske
gällande trafikering via Kinnared då antalet tågturer ökar. Visst resbehov finns från
Brännögård mellan Kinnared och Torup, därmed måste trafik tillses för att lösa resbehov
under morgon/eftermiddag.



”HNJ‐banan knyter ihop Västkustbanan med andra viktiga svenska järnvägar som
Kust till kust‐banan, Södra stambanan, Jönköpingsbanan och i en framtid
möjligen även en ny höghastighetsjärnväg genom Sydsverige. Detta faktum utgör
redan i dag och i ännu högre grad för framtiden (tågresandet ökar stadigt i
Sverige) en potential också för ökat långväga resande på HNJ‐banan, i synnerhet
om förbindelserna förbättras och marknadsförs. Mot den bakgrunden är det
angeläget att Hallandstrafiken i samverkan med övriga berörda regionala
trafikmyndigheter inom Krösatågsystemet skaffar sig tillförlitlig statistik över det
tågresande som sker med andra färdbevis än Hallandstrafikens.
Kollektivtrafikplanen ger vid handen att detta resande nu ”beräknas”. Det kan
alltså vara mer omfattande än de redovisade siffrorna indikerar. Den utvärdering
som ska göras av ”Testprojekt HNJ” bör i sin helhet bygga på fakta, inte på
delvisa ”beräkningar” vars tillförlitlighet ingen kan garantera.”

Kommentar:
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17:40
0,8

Inom testprojektet ingår att återkommande mäta resandet genom resanderäkningar i
vilka samtliga resenärer räknas oavsett färdbevis. Två mätningar kommer att ske varje år
under projektets gång. Nollmätningar genomförs under 2017. På detta sätt kan
tillförlitlig statistik säkerställas. Samma förfarande sker inom Öresundståg för att
beräkna resandet.



”Hylte kommun vill uppmärksamma att det har skett en kraftig
befolkningsökning i Hylte kommun som gör att Hallandstrafiken kan se över sitt
utbud och se om det motsvarar det behov som finns. För kollektivresandets
attraktivitet är det exempelvis angeläget att lokaltrafiken i Halmstad utformas på
sådant sätt att resenärer snabbt och lätt – helst utan ytterligare byten – kan nå sin
destination i staden efter bytet från regionbuss och tåg till stadsbuss vid nya
resecentrum. Detsamma gäller såklart för resor i omvänd riktning.”

Kommentar:
Hallandstrafiken bedömer att det finns tillräcklig kapacitet för att möta resbehovet i
Hylte kommun. Vid ökat resbehov förstärker Hallandstrafiken turutbudet och därmed
kapaciteten. Stadsbusstrafiken i Halmstad bedöms erbjuda goda resmöjligheter, även för
resenärer från Hylte kommun.



”Hylte kommun efterfrågar en linje mellan Hyltebruk och Falkenberg längs väg
150. Bussarna bör angöra järnvägsstationerna i Torup och Falkenberg i båda
riktningarna. Bussarnas tidtabell bör i båda riktningarna anpassas till tågtiderna
på såväl Västkustbanan som HNJ‐banan för att möjliggöra nya resvägar och
mönster.”

Kommentar:
Utgångspunken för Hallandstrafikens prioriteringar är resbehov. Hallandstrafiken
bedömer resbehovet i relationen Falkenberg-Hylte som lågt utifrån fastställda principer i
Trafikförsörjningsprogrammet. Då motsvarande inspel även finns från Falkenbergs
kommun kommer Hallandstrafiken att bjuda in parter för vidare diskussion/dialog.



”Vi vill påtala betydelsen att kunna resa över länsgräns utan hinder och
ekonomiska orättvisor. Vi uppmanar därför Region Halland att omedelbart lösa
de taxeproblem som finns vid länsgränsen mot Jönköpings län. Det är av storvikt
för arbetspendlarna att kortet Period 20/60 gäller även resa över länsgränserna.”

Kommentar:
Hallandstrafiken ser inte länsgräns som något uppenbart hinder för resa. För att
exemplifiera ovanstående kan en jämförelse göras vid resa från Hyltebruk till Halmstad
respektive Gislaved på andra sidan länsgräns.
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Periodkort
Enkelbiljett
kontant/-kreditkort
Reskassa
Mobilapp

HyltebrukHalmstad
1115 kr
85 kr

HyltebrukGislaved
1155 kr
68 kr

68 kr
77 kr

54 kr
64 kr

Hallandstrafiken konstaterar att det billigare att resa till Gislaved vid köp med såväl
kontant-/kreditkort, reskassa samt mobilapp. Periodkortet är dock något dyrare för resa
till Gislaved (40kr). Gällande 20/60 så är det korrekt att kortet inte gäller utanför
Halland. Hallandstrafiken tar med sig synpunkten i det fortsatta utvecklingsarbetet.



”Helhetsintrycket av resorna ska vara positivt och det är viktigt att hela resan
fungerar från dörr till dörr för alla resenärer. Att alla hållplatser och stationer har
bra väntytor som är tillgänglighetsanpassade är avgörande för att
kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv och ett alternativ till bilen. Bussar
och tåg ska vara fräscha och tillgängliga. Det är även viktigt att bussförare och
tågpersonal har god servicekänsla och ser till ”kundens” bästa med ett gott
bemötande mot alla. Åtskilliga busshållplatser och i ännu högre grad hållplats‐
och stationsmiljöerna längs HNJ‐banan lockar knappast till kollektivresande och
därför knyter Hylte kommun förhoppningar om tydliga förbättringar genom de
infrastrukturåtgärder under 2017 som Kollektivtrafikplanen pekar på. Vi tror att
dessa förbättringar är väsentliga för utfallet av ”Testprojekt HNJ”.”

Kommentar:
Hallandstrafiken håller med om hållplatsens betydelse för helhetsupplevelsen av
kollektivtrafiken. Underhållet har varit eftersatt under flera års tid och standarden är
generellt låg för hela länet. En succesiv förbättring väntas kommande år i takt med ökade
insatser gällande hållplatsunderhåll.



”Hylte kommun vill peka på vikten av att såväl buss‐ som tågtrafik marknadsförs
på ett genomarbetat och samlat sätt med hög igenkänningsfaktor. Vad gäller
utökningen av antalet Krösatåg‐förbindelser inom ”Testprojekt HNJ” och den nya
matarlinjen Hyltebruk‐Landeryd bör marknadsföringen utöver den i traditionella
kanaler riktas direkt till hushållen i berörda kommuner. Eventuellt skulle berörda
trafikmyndigheter kunna samverka kring en ”Krösatågets dag” eller liknande med
fria eller billiga tågresor för hela familjen och med aktiva, informationsgivande
värdar på stationer och i tåg. Vi ser gärna marknadsföringsinsatser likt de som
beskrivs under rubrikerna ”Fria resor” och ”Marknadsföring Västkustbanan”. Till
marknadsföringen av tågtrafiken hör också att samtliga Krösatåg‐förbindelser
kommer upp vid sökning på till exempel sj.se, något som inte alltid varit fallet.”

Kommentar:
Marknadsföring utgör en mycket viktig del av projektet. Inom marknadsgruppen kommer
ett samlat marknadsföringsmaterial tas fram som kommunerna får tillgång till.
Kommunen behöver bistå med kontaktvägar och lokalkännedom som kommer väl till pass
i marknadsföringsarbetet. Hallandstrafiken hyser stora förhoppningar till Hylte kommun
som en drivande part i projektet.
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”I kollektivtrafikplanen konstateras att resandet med Krösatågen påverkats
negativt av den fordonsbrist som rått inom systemet under 2016. Dock sägs
ingenting om huruvida och på vilket sätt denna brist har eller kommer att
åtgärdas. Från Hylte kommuns sida vill vi framhålla vikten av att
Hallandstrafiken övervakar fordonssituationen så att ”Testprojekt HNJ” inte
varaktigt hamnar i en liknande situation. Ett större antal inställda tågturer skulle
göra projektutvärderingen svårare.”

Kommentar:
Hallandstrafiken arbetar gemensamt med övriga parter i Krösatågssystemet om att
säkerställa en så god leverans som möjligt, såväl på kort och lång sikt.



”Slutligen vill vi framhålla kollektivtrafikens unika möjlighet att bidra till ett
hållbart samhälle, då kollektivt resande bidrar till ekonomisk hållbarhet för så väl
invånarna som samhället i stort. Ekologisk hållbarhet är en av grundstenarna i
kollektivtrafiktanken, att resa tillsammans är bättre för naturen. Kollektivtrafiken
har fortfarande utvecklingspotential när det gäller den sociala hållbarheten, att
minska ojämlikhet, att verka för jämlika villkor och bättre uppväxt villkor samt
att stärka en hållbar tillväxt i hela Halland.”

Kommentar:
Hallandstrafiken noterar synpunkten.
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