


AGENDA
• Inledning

• Hallandstrafikens målbild – från vision till verkstad 
- Det här är Hallandstrafiken 
- Nöjdaste kunder och invånare i landet! 
- Kundvård genom ny teknik och marknadsaktiviteter

• Dagens trafik och förutsättningar 
- Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
- Statistik 
- Infrastruktur 
- Fordon

• Skoltrafik

• Preliminär tidplan för Trafik 2020

• Avslutning: Den bästa kollektivtrafiken bygger vi  
tillsammans!



• Berätta om vart Hallandstrafiken är idag och vart vi är på väg

• Informera om dagens förutsättningar och trafik

• Delge den preliminära tidplanen för upphandlingen

• En del i processen med beslutet om Allmän trafikplikt

• Samverkan på riktigt – input från er!

SYFTET MED SIU



TALARE

ANDREAS ALMQUIST - VD
DANIEL MODIGGÅRD - TRAFIKCHEF

DANIEL BERNHARDT - CHEF SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK

SIU presentationen kommer läggas ut på Hallandstrafikens hemsida. 
www.hallandstrafiken.se 
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ÄGARE

INTRESSENTER/KOMMUNER



Busstrafik

Tågtrafik

Kundservicebutiker

17,6 miljoner resor

Nettoomsättning
690 mnkr

90 anställda

Huvudkontor
i Falkenberg

Beställningscentral

Anropsstyrd trafik



HUR GÅR DET DÅ?



VÅR STÖRSTA UTMANING



ALLTSÅ…

• God resandeutveckling (men relativt dyr)

• Kundnöjdheten släpar, framför allt hos allmänheten  
(där potentialen finns)

• Oförändrad marknadsandel

• Leveransen brister lite för ofta (Öresundståg)

• Föråldrat betalsystem och krånglig zonstruktur

• Resenärernas krav ökar….



DET GÅR BRA, MEN DET RÄCKER INTE…

Hallandstrafiken ska ha nöjdast kunder  
och invånare i landet!



UTMANINGAR

• Bristfällig infrastruktur

• Framkomlighet

• Individualisering

• Öresundståg

• ”Bilen”

• Demografi

MÖJLIGHETER

• Digitalisering

• Delningsekonomi  

• Kombinerad mobilitet

• Upphandling 2020



SNACKA GÅR JU...



MEN VAD GÖR VI?



PRIORITERADE OMRÅDEN

LEVERANS 
Vår leverans är vid varje tillfälle trygg och säker

• Drift betalsystem 
• Punktlighet 
• Kapacitet i trafiken 
• Hållplatsstandard 
• Fordonsstandard 
• Störningsinformation 
• Avtalsuppföljning 
• Operatörssamverkan

KUND 
Resandet skall vara attraktivt, 
kunderna och invånarna nöjda

• Breddat reseerbjudande
• Marknadsföring 
• Biljett & Betalsystem 
• Appen 
• Komfort/upplevelse ombord 
• Kundmötet



PÅGÅENDE AKTIVITETER

• Upprustning av samtliga Öresundståg 

• Mer resurser satsas på infrastruktur, hållplatsunderhåll etc.

• Nytt betalsystem och störningsinformation

• Nytt sortiment och affärsregler 

• Marknadsföring – event, reklamytor

• Ny designmanual och profilprogram

• Upphandling – Trafik 2020

 - Utbud

 - Komfort

 - Bemötande

 - Bränsle

 - Ägarskap IT och system

 - Incitament och drivkrafter
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KOLLEKTIVTRAFIKEN SOM MEDEL… 
MOT VISIONEN
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HALLAND – bästa livsplatsen!

Källa: SCB, befolkningsstorlek  2015 (Dorlingdiagram)



HÄR BOR  
HALLÄNNINGARNA
Antal invånare per kvadratkilometer 2010

   10 - 24
   25 - 99
   100 - 199
   200 - 1999
   2000 -



STORT PENDLINGSUTBYTE 
MELLAN KOMMUNER OCH 
ÖVER LÄNSGRÄNS
Nästan 50 000 pendlar till och från  
Göteborg - Mölndal, Kungsbacka och Varberg.



PLANERINGSPRINCIPER
• Koncentration till stråk där förutsättningar för ökat 

resande är goda – bäst för flest!

• Fokus på arbets- och studiependling.

• Västkustbanan nr 1 – grundstommen i Halland.

• Kort restid prioriteras – ökad konkurrenskraft  
gentemot bil.



HUR GÅR DET DÅ?
+5,5 & jmf 2015+63 % jmf 2006



HUR GÅR DET DÅ?



POTENTIAL FINNS!

• Varannan resa inom våra tätorter är en bilresa

• Knappt var tionde resa (9 %) är en kollektivtrafikresa



POTENTIAL FINNS!

• Varannan resa inom våra tätorter är en bilresa

• Knappt var tionde resa (9 %) är en kollektivtrafikresa



Vi behöver TILLSAMMANS med våra 
avtalspartners höja kollektivtrafikens 
attraktivitet/image på flera områden.



INFRASTRUKTUR



INFRASTRUKTUR



INFRASTRUKTUR



FORDON & DESIGN



NULÄGE – noll produktutveckling



PÅGÅENDE PILOTER



IMORGON – mer designtänk



Hallandstrafiken ser avsaknad designutveckling 
av fordon, samtidigt vill bolaget förhålla sig till 
branschgemensam standard (buss 2016 osv). 

HUR?
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SKOLTRAFIK
• Med skoltrafik avses särskilda anordnade transporter för elever till och från skola som är skol-

skjutsberättigade

• Hallandstrafiken har uppdraget från samtliga Halländska kommuner att upphandla, drifta och 
planera skoltrafiken

• Kommunerna har ansvaret för myndighetsutövningen

• Hallandstrafiken har ansvaret för planeringen vilket idag sker på individnivå

• Trafikföretagen ansvarar för transporterna och daglig kontakt med vårdnadshavare och skola 
gällande driftfrågor

• Hallandstrafiken har en aktiv roll som samordnare mellan olika intressenter såsom kommunala 
förvaltningar, skola, vårdnadshavare, väghållare, trafikföretag m.m.



UTVECKLING ANTAL SKOLSKJUTSELEVER BUSS



FÖRHÅLLANDE SKOLBUSS/ALLMÄN BUSS

Kommun Antal skolskjutselever
HT17

Procent som åker i den  
allmänna kollektivtrafiken

1980

1424

1917

1015

1486

11 %

21 %

3 %

8 %

6 %

Varberg

Falkenberg

Halmstad

Laholm

Hylte



SKOLSKJUTS HALLAND
• Inga kända större förändringar i de Halländska kommunernas skolorganisationer

• Samhällsutvecklingen ställer större krav på ”skolskjutsen” med att få korrekt och rätt informa-
tion snabbt m.m.

• Projekt pågår som kan centralisera all information om skolskjutsen t.ex. även störningsinfor-
mation

• Uppdrag att öppna upp lämpliga skolskjutsar för allmänheten

• Hallandstrafiken är en aktiv och engagerad part för skolskjutstrafiken och har som mål en ef-
fektiv, säker och trygg skolskjutstrafik med bra samverkan mellan alla parter!
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TRAFIK 2020
Upphandling av:

• 
 - Omsättning:   312 Mkr per år
 - Antal resor:    8,3 miljoner st per år
 - Antal fordon:   160 stycken

• 
 - Omsättning:   123 Mkr per år
 - Antal resor:   2,5 miljoner st per år
 - Antal fordon:   135 stycken



AVTAL N-1007 (DAGENS TRAFIKAVTAL)
Upphandlades i tre olika upphandlingar och avtal

– N-1007 Linjetrafik   Incitamentavtal
– N-1007 Linje- och Skoltrafik  Produktionsavtal
– N-1007 Skoltrafik    Produktionsavtal



PRELIMINÄR TIDSPLAN TRAFIK 2020



TRAFIK 2020 – VÄRT ATT NOTERA

• All kommunikation i upphandlingen kommer ske digitalt sannolikt i  
upphandlingsverktyget TendSign

• Trafik 2020 är projektnamnet som kommer mynna ut i en eller flera  
upphandlingar med t.ex. olika prekvalificeringar



FRÅGOR ANGÅENDE TRAFIK 2020

Kontakt:
Daniel Bernhardt

daniel.bernhardt@hlt.se
0346 712 576

Mer information:
www.hallandstrafiken.se

www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/infrastruktur/
www.regionfakta.com/Hallands-lan/
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TACK FÖR 
ATT NI KOM!


