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1. Sammanfattning
Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023 är den nionde i sitt slag som arbetats
fram av Hallandstrafiken på uppdrag av Region Halland som är Regional
Kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur
Hallandstrafiken omsätter målen i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet i
verksamheten inom en treårig utblick. Det övergripande målet för kollektivtrafiken i
Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling.
Huvudstrategin i utvecklingen av kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk
där det finns goda förutsättningar att öka resandet. För att stödja en social hållbar
utveckling kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter för hela länet. En
grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.
Ett prioriterat mål för Hallandstrafikens verksamhet är att nå en ökad marknadsandel.
Uppföljning av utfallet görs för en rad olika nyckeltal inom delmålen förbättrad
leverans, ökat resande och ökad nöjdhet. Marknadsandelen för 2019 hamnade på 18,1
procent vilket är på samma nivå som 2018. Resandeutveckling visar på en positiv
utveckling med 2,1 procent. När det gäller nöjdheten ligger denna oförändrad
gentemot tidigare år och målbilden uppnås därför inte.
Under 2021 föreslås trafiksatsningar för 6,4 miljoner kronor netto. Bland annat föreslås
helgtrafik med Hallandstågen på sträckan Varberg – Göteborg, förtätning av
Öresundstågstrafiken på sträckan Helsingborg – Halmstad samt utökad busstrafik på
Söder i Halmstad. En fortsatt upprustning av kollektivtrafikens infrastruktur genom
ombyggnation av hållplatser och utbyte av väderskydd är också prioriterat. Även inom
områdena försäljning, marknad och kommunikation läggs ytterligare resurser för att
lyfta kännedomen och kunskapen om kollektivtrafiken som resalternativ.
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2. Inledning
Hur fungerar kollektivtrafiken i Halland
Enligt den lag om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska det i varje län
finnas en Regional Kollektivtrafikmyndighet. Ett viktigt syfte med lagen är att skapa
bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering samt att
skapa ett större politiskt inflytande över de strategiska beslut som fattas om
kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar är regional kollektivtrafik. Med
regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller som
sträcker sig över flera län med huvudsyftet att tillgodose resenärernas behov av resor
avsedda för arbetspendling eller annat vardagsresande.
I lagen finns det krav på att det i varje län ska finnas ett Regionalt
Trafikförsörjningsprogram och det finns även bestämmelser om vad ett sådant
program ska innehålla. Programmet ska bland annat omfatta både en långsiktig,
strategisk del och en mer konkret beskrivning av kollektivtrafikens omfattning på
kortare sikt. Avvägning ska göras mellan vilken trafik som samhället ska ta ansvar för
genom trafikplikt och vilken trafik som ska bedrivas på kommersiell grund. Lagens
intention är att förenkla för kommersiella aktörer att komma in på
kollektivtrafikmarknaden vilket kan bidra till ett större utbud av kollektivtrafik för
invånarna. I och med kollektivtrafiklagen är det fritt för kommersiella aktörer att utföra
kollektivtrafik.
I rollen som kollektivtrafikmyndighet har Region Halland det politiska och ekonomiska
ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i Halland vilket innefattar alla buss- och
tågtrafik samt närtrafik. Bolaget Hallandstrafiken AB är helägt av Region Halland och
har som huvuduppgift att sköta den operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet.
Via uppdragsavtal har Hallandstrafiken också ansvaret för att upphandla och samordna
färdtjänst i de halländska kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland.
På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna
förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun. Hallandstrafiken utför på uppdrag av
kommunerna även planering och samordning av skolskjutstrafik.

Vad är Kollektivtrafikplan
Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i
Halland. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar
Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren.
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I
kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda
nyckeltal framförallt kopplat till marknadsandel, resande och nöjdhet. Framtagandet av
kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. Kollektivtrafikplanen utgör
även Hallandstrafikens underlag till Region Hallands budgetprocess.
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3. Mål för kollektivtrafiken i Halland
Övergripande mål
Det övergripande styrdokumentet i Halland är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
2005–2020 med visionen ”Halland – bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för Halland
bygger på RUS:en med målet 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 genom
exempelvis minskat behov av 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 samt
samhälls- och bebyggelseplanering. Genom en ökad samverkan och samplanering kan
dessa områden stärka varandra vilket gynnar en hållbar tillväxt i Halland.
Under 2016 antogs det nu gällande Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för
Halland vilket är det andra i sin ordning. I trafikförsörjningsprogrammet finns
fastställda mål och principer kring hur kollektivtrafiken ska utvecklas i Halland.
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.
Huvudstrategin i utvecklingen av kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk
där det finns goda förutsättningar att öka resandet. En grundläggande princip är att
resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken. En revidering av det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet pågår under 2020.

Styrande dokument för kollektivtrafiken i Halland
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Hallandstrafikens mål
Hallandstrafikens vision är att skapa ”världens bästa kollektivtrafik – för
hallänningarna”. Visionen är kopplat till de övergripande målen och visionen hos
Region Halland. Hallandstrafikens prioriterade mål är att nå en ökad marknadsandel,
dvs plocka andelar från biltrafiken. Genom en ökad kollektivtrafikandel kan stora
samhällsvinster uppnås. Delmålen förbättrad leverans, ökat resande och ökad nöjdhet
är avgörande för att nå en ökad marknadsandel. Till varje delmål finns mer specifika
nyckeltal kopplade.
I kollektivtrafikplanen görs en årlig uppföljning av målbilden samt löpande i
Hallandstrafikens månadsrapport. Genom en kontinuerlig måluppföljning med
tillhörande analys kan lämpliga åtgärder vidtas för att exempelvis vända en negativ
trend. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt förbättra verksamheten utgör en
viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med trafikföretagen följer upp och
utvärderar den dagliga leveransen.

Måluppföljning
Årlig uppföljning av målen finns för marknadsandel, resandeutveckling och nöjdhet. I
juni 2020 i samband med nya trafikavtal buss påbörjas mätning av kundupplevd
punktlighet ombord på våra bussar. Att kunna mäta och följa upp punktligheten i
busstrafiken är ett prioriterat område som Hallandstrafiken arbetar aktivt med.
Sett till utvecklingen under 2019 kvarstår marknadsandelen på samma nivå som
föregående år, sett över tid har marknadsandelen ökat kraftigt. Resandeutveckling
visar på en positiv utveckling med en ökning på drygt 2 procent. När det gäller
nöjdheten ligger denna oförändrad gentemot tidigare år och målbilden uppnås därför
inte. Hallandstrafikens succesiva förbättringsarbete med mål om att skapa ”världens
bästa kollektivtrafik – för hallänningarna” ligger till grund uppsatt målbild.
Nyckeltal
Marknadsandel
Resandeutveckling
Nöjdhet
• Kund
• Allmänhet
• Senaste resan

Mål
2019
19,0%
+5,0%

Utfall 2019
18,1%
+2,1%

Mål
2020
19,0%
5,0%

Mål
2021
19,5%
3,0%

Mål
lång sikt
25%
3,0%

70%
60%
85%

59,6%
51,5%
80,5%

70%
60%
85%

70%
60%
85%

85%
80%
90%

4. Utveckling under 2019
Följande avsnitt redovisar utvecklingen under de senaste åren för ett antal områden i
verksamheten. Den allt högre marknadsandelen och det ökade resandet har till stor del
möjliggjorts genom de senaste årens trafiksatsningar. Utöver trafiksatsningar har också
mer resurser tillförts för upprustning av hållplatser genom bland annat ombyggnad och
utbyte av väderskydd. Även marknadsföringen har intensifierats genom exempelvis fler
genomförda prova på-kampanjer. Nedan visas de största trafiksatsningarna de senaste
åren.
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2015

2016

2017

2018

•Nytt stadsbusslinjenät Kungsbacka
•Förtätning av regionbusstråk

•Ny Pågatågstrafik Halmstad-Helsingborg
•Nytt stadsbusslinjenät Varberg

•En ny dubbeltur(morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg - Göteborg
•Utökad trafik Viskadalsbanan
•Utökad trafik Halmstad stadsbusstrafik

•Utökad trafik HNJ-banan (3-årigt testprojekt)
•En ny dubbeltur (morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg-Göteborg
•Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
•Nytt Resecentrum Halmstad (justerat stadsbusslinjenät)

2019

•Två nya dubbelturer mitt på dagen Västtåg Varberg-Göteborg
•Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
•Fler helgturer på HNJ-banan (3-årigt projekt)
•Tillåtet att stiga på genom bussens alla dörrar på linje 10 i Falkenberg med syftet att
korta restiden och förbättra punktligheten.

2020

• Stadsbusstrafik i Laholm startas upp i juni, ansluter till Västkustbanan
• Utökning av linje 10 Falkenberg med ett fordon
• Brytning av linje 555 i Ullared i juni, fler turer till Ullared utifrån förändrade öppettider GeKås
• Fler turer på Kungsbackapendeln, förlängd kvarstrafik på vardagar och halvtimmestrafik på helger
• Förändrad linjesträckning linje 10 och 50 i Halmstad, snabbare resa till och från Vallås
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Marknadsandel
Ett prioriterat mål för Hallandstrafikens verksamhet är att nå en ökad marknadsandel.
Marknadsandelen för 2019 hamnade på 18,1 procent vilket är på samma nivå som
2018 vilket innebär att målet om 19 procent för året inte uppnås. Marknadsandelen,
dvs andelen resor med kollektivtrafik av totalt antal motoriserade resor, har en fortsatt
positiv trend över tid.
Marknadsandel Halland 2010-2019
40%

35%

30%

25%

20%

18,1%

18,1%

16,6%
13,6%

15%

14,2%

13,0%

13,5%

13,1%

12,7%

11,7%

10%

5%

0%

Marknadsandel Halland

Marknadsandel nationellt snitt

Resande
Resandeutvecklingen var fortsatt positiv under 2019, men mattades av något. En stor
påverkansfaktor går att härleda till att den statliga subventioneringen av
Sommarlovskort för ungdomar försvann 2019. Något som gjorde att resandet
minskade under sommarmånaderna. Antalet inställda tåg bedöms också ha påverkat
resandeutvecklingen negativt. Vid jämförelse 2019 med 2018 ökade resandet med 2,1
procent. De tre föregående åren ökade resandet med över 5 procent per år. Under
2019 genomfördes 20,0 miljoner resor med buss och tåg i Halland. Sett i det längre
perspektivet, dvs 2019 jämfört 2010, är det framförallt tågtrafiken på Västkustbanan
samt stadsbusstrafiken som bidragit till den positiva resandeutvecklingen.
Resandeutveckling Halland 2010-2019
22 000 000
20 000 000
18 000 000

16 000 000
14 000 000
12 000 000

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000

2 000 000
0
Totalt
% förändring

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14 655 173

15 433 667

15 716 331

15 987 604

16 358 606

16 840 698

17 780 770

18 679 858

19 629 075

20 049 863

7,6%

5,3%

1,8%

1,7%

2,3%

2,9%

5,6%

5,1%

5,1%

2,1%
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Sett till fördelningen av resor står regionbuss, Öresundståg (Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg HsdHbg) samt Halmstad stadsbuss för ungefär tre fjärdedelar av resandet. Återstående
fjärdedel utgörs främst av Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) samt
övrig stadsbusstrafik. Resandet på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) och Viskadalsbanan
är förhållandevis litet sett till totalen med 2,0 procent av resorna.
Fördelning av resor 2019

10 201; 0,1%
392 666; 2,0%

1 950 101; 9,7%

5 414 845; 27,0%
2 602 793; 13,0%

Öresundståg inkl. Vtåg Vbg-Gbg/Ptåg Hsd-Hbg
Regionbusstrafik

Stadsbusstrafik Halmstad
Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)

4 302 321; 21,5%
5 376 935; 26,8%

Stadsbusstrafik Vb, Fb, Kb

Viskadalsbanan/HNJ-banan
Anropsstyrd linjetrafik/närtrafik

Tågtrafik
Västkustbanan är stommen i den halländska kollektivtrafiken med avgörande betydelse
för Hallands utveckling. Trafiken på Västkustbanan utgörs huvudsakligen av
Öresundståg Göteborg-Halland-Malmö/Köpenhamn och Västtåg Kungsbacka-Göteborg
(Kungsbackapendeln). Från december 2015 finns också Pågatåg mellan Halmstad och
Helsingborg som trafikerar under morgon/eftermiddag och förstärker det totala
turutbudet. Västtågen förstärker utbudet mellan Varberg-Göteborg med totalt fyra
dubbelturer/vardag under morgon/eftermiddag samt dagtid. I redovisning av resandet
på Västkustbanan slås resandet för Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg och
Västtåg Varberg-Göteborg samman då de tre tågsystemen kompletterar varandra
utifrån tidtabell och uppehållsbild. Utöver Västkustbanan trafikeras Viskadalsbanan
med Västtågen Varberg-Borås och Halmstad-Nässjö järnväg med Krösatågen HalmstadJönköping/Nässjö.
Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg, Västtåg Varberg-Göteborg
Under 2019 genomfördes ca 5,4 miljoner resor med Öresundståg, Pågatåg HalmstadHelsingborg samt Västtåg Varberg-Göteborg. Jämfört med 2018 ökade resandet med
7,5 procent. Jämfört med 2010 har resandet ökat med drygt 93 procent. Den alltjämt
fortsatta resandeökningen har möjliggjorts genom en utökad trafik, dvs
Pågatågstrafiken (december 2015) samt tillkommande Västtåg Varberg-Göteborg
(2017 - 2019).
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Öresundståg, Västtåg Varberg-Göteborg och Pågatåg Halmstad-Helsingborg
Totalt resande 2010-2019
6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Antal resor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 880 000

3 090 000

3 880 000

4 220 000

4 428 200

4 565 213

4 724 138

4 852 373

5 036 061

5 414 845

7,3%

25,6%

8,8%

4,9%

3,1%

3,5%

2,7%

3,8%

7,5%

förändring %

I fördelningen antal på- och avstigande i Öresundstågssystemet (inräknat Vtåg VbgGbg, Ptåg Hsd-Hbg) är Halmstad och Varberg de klart största stationerna med ca 60
procent av resorna. Jämfört med 2018 ökar resandet för samtliga stationer.
Öresundståg, Västtåg Varberg-Göteborg och Pågatåg Halmstad-Helsingborg
På- och avstigande per vardag 2010-2019
6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Kungsbacka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 576

1 805

1 833

2 362

2 442

2 454

2 356

2 538

2 739

2 829

577

749

845

888

978

1 189

1 241

Åsa

Varberg

2 924

3 259

3 464

4 003

4 439

4 507

4 620

4 665

4 855

4 991

Falkenberg

1 563

1 757

1 919

2 082

2 335

2 379

2 447

2 470

2 499

2 560

Halmstad

3 214

3 192

3 908

4 298

4 535

4 661

4 932

5 016

5 213

5 475

537

447

507

569

552

599

687

712

729

741

Laholm

Andel påstigande i förhållandet nord/sydlig riktning påvisar en tyngdpunkt riktning
norrut, ca 63 procent. För Halmstad, Falkenberg och Varberg är det också en övervikt
norrut med drygt 60 procent. För Kungsbacka och Laholm är resandefördelningen mer
jämnt fördelad mellan norr och söder med Öresundstågen. Från Åsa reser närmare 90
procent norrut.
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Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)
Resandet på Kungsbackapendeln mäts från och med 2017 med kundräkningssystem.
Kundräkningssystemet innebär att det finns sensorer i varje dörrpar som mäter på- och
avstigande. Det nya sättet att räkna resandet på Kungsbackapendeln har visat på ett
stort mörkertal jämfört tidigare mätmetod där resandet justerades efter bedömd
stämplingsbenägenhet vilket gav stora variationer. Utifrån att nuvarande mätmetod
skiljer sig markant från tidigare utgör 2017 numera basår för fortsatta analyser på
Kungsbackapendeln. Under 2019 genomfördes ca 2,6 miljoner resor på
Kungsbackapendeln, en ökning med 6,7 procent jämfört 2018.

Kungsbackapendeln 2017-2019
3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
Kungsbackapendeln
Förändring totalt %

2017

2018

2019

2 184 747

2 439 821

2 602 793

11,7%

6,7%
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Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg
I likhet med Kungsbackapendeln mäts resandet på Viskadalsbanan från och med 2017
med kundräkningssystem. Den nya mätmetoden innebar en kraftig ökning av resandet
på Viskadalsbanan vilket påvisade ett tidigare stort mörkertal. Under 2019 uppgick
resandet till drygt 240 000 resor, en ökning med 22,0 procent jämfört 2018.
På Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) genomförs manuella räkningar under vår och höst.
Utifrån genomförda räkningar uppgick resandet till drygt 153 000 resor i Halland under
2019, en ökning med 5,5 procent jämfört 2018. Under 2018 utökades tågtrafiken på
HNJ-banan från 5 dubbelturer per vardag till 7 dubbelturer, under 2019 utökades
helgtrafiken med fler turer. Resandeuppföljningen på HNJ-banan är en viktig del i det
nu pågående treåriga testprojektet med syftet att öka resandet och på sikt nå en
acceptabel kostnadstäckning.
Viskadalsbanan och HNJ-banan 2017-2019
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Viskadalsbanan

2017

2018

2019

194 591

196 373

239 496

0,9%

22,0%

112 696

145 229

153 170

28,9%

5,5%

Förändring Viskadalsbanan %
HNJ
Förändring HNJ %
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Stadsbusstrafik
Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I Laholm
introduceras stadsbusstrafik i juni 2020. I busstrafiken har förbättringar skett
framförallt gällande enklare och tydligare trafikeringsupplägg. Ett exempel på denna
typ av åtgärd är tidigare slingkörningar som byggts bort under året, exempelvis på
Söder och Flygstaden i Halmstad. I övrigt har kontinuerliga justeringar skett i
busstrafiken för att bättre möta identifierat resbehov, förbättra tidhållning och inte
minst att säkerställa bytesmöjligheter mot Västkustbanan. Av samtliga resor i
stadsbusstrafiken står Halmstad för ca 70 procent av resorna. Resandeutvecklingen för
stadsbusstrafiken har över tid en mycket positiv utveckling. Under 2019 genomfördes
totalt 6,3 miljoner resor i stadsbusstrafiken, jämfört 2019 minskade resandet med 0,9
procent. Analysen påvisar att det statligt subventionerade sommarlovskortets icke vara
under 2019 påverkar resandeutvecklingen vid jämförelse föregående år.
Stadsbusstrafik Halmstad
Stadsbusstrafiken i Halmstad utgör en viktig del av Hallandstrafikens verksamhet
utifrån dess storlek där den står för nästan 23 procent av samtliga resor i Halland och
drygt 70 procent av resorna i stadsbusstrafiken. Under 2019 genomfördes 4,3 miljoner
resor vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört föregående år. De nya
stadsbusshållplatserna på Laholmsvägen som började trafikeras i december 2017 har
skapat bättre bytesmöjligheter mellan stadsbuss, regionbuss och tåg. En successiv
utbyggnad av trafiken har skett under de senaste åren, framförallt med satsning på
huvudlinjerna.
Halmstad stadsbusstrafik 2010-2019
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Förändring Halmstad %
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3 549 393

3 854 189

3 823 205

3 669 354

3 772 399

3 866 593

4 085 357
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4,0%
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Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka
Stadsbusstrafiken i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har samtliga genomgått en
renodling av linjenäten med satsning på huvudlinjer med ökat turutbud, rakare körväg
samt passning till tågtrafiken på Västkustbanan. Linjenätet i Falkenberg gjordes om
2011 och Varberg samt Kungsbacka under 2015. För samtliga städer har det justerade
linjenätet medfört en positiv resandeutveckling.
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I Varberg fortsätter den kraftiga resandeökningen för fjärde året i rad, jämfört 2018
ökar resandet med 5,0 procent. I Kungsbacka fortsätter också den positiva
resandeutvecklingen med 2,0 procent vilket är svagare jämfört tidigare år. I Falkenberg
har resandeökningen avstannat och ligger i princip oförändrat från 2016. Gemensamt
för städerna är att huvudlinjerna står för den stora andelen av resorna samt
resandeökningen.
Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 2010-2019
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300 071
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Regionbusstrafik
Resandet med regionbusstrafiken minskade när Öresundstågstrafiken tillkom 2009
vilket gav en överflytt av resenärer till tåget. Från 2013 har trenden varit ett ökat
resande med regionbusstrafiken men för 2019 ser vi en minskning av resandet med 2,1
procent jämfört med 2018. De resandeökningar vi ser återfinns på huvudlinjerna
medan övriga linjer minskar eller är oförändrade. Utvecklingen med ett ökat resande
på huvudlinjerna ligger i linje med fastställda principer i trafikförsörjningsprogrammet
om att satsa där förutsättningar för ökat resande är störst, dvs i utpekade
kollektivtrafikstråk där huvudlinjerna trafikerar. Även för regionbusstrafiken påverkar
frånvaron av det statligt subventionerade sommarlovskortet vid jämförelse mellan
åren 2019 och 2018.
Sett till fördelning av resor inom regionbusstrafiken stod Kungsbacka regionbusstrafik
för 38 procent, regionbusstrafik söder för 36 procent (Halmstad, Laholm, Hylte) och
regionbusstrafik
norr
för
26
procent
(Falkenberg,
Varberg).
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Regionbusstrafik 2010-2019
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Nöjdhet
Nöjdheten mäts med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam
undersökning bland allmänhet och kunder. Med kunder avses de som åker med
Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Målet för 2019 var att
andelen nöjda kunder ska uppgå till minst 70 procent och att andelen nöjda bland
allmänheten ska uppgå till minst 60 procent.
Utfallet för 2019 är ungefär detsamma som för 2018. Som diagrammet visar ligger
Halland nära det nationella snittet för nöjdhet. Sett till nöjdhet med senaste resan är
denna högre, utfallet för 2019 var 80,5 procent. Därmed nås inget av målen för 2019
gällande nöjdhet. För att nå det högt uppsatta målet om att skapa världens bästa
kollektivtrafik – för hallänningarna, krävs en kraftsamling. Flera utav de aktiviteter som
är identifierade för att förbättra kundnöjdheten är planerade att genomföras under
2020.
Den bristfälliga infrastrukturen inom tågtrafiken påverkade både trafiken och våra
resenärer under 2019. Antalet inställda tåg, på grund av bristfällig infrastruktur, ökade
och fick till följd att Hallandstrafikens kostnader för förseningsersättning ökade med
hela 43 %. Något som i sin tur tros ha påverkat både målet om ökad kundnöjdhet samt
ökad marknadsandel negativt. Det var framförallt under mars och september som
antalet inställda tåg ökade kraftigt i jämförelse med 2018. Nedrivna kontaktledningar,
växelfel, signalfel och översvämningar var några utav orsakerna. Punktligheten i
tågtrafiken låg visserligen kvar på ungefär samma nivå som under 2018, men
punktligheten mäts endast på de tåg som går. Den omfattar inte inställda tåg.
Kapaciteten i järnvägssystemet är även den bristfällig, och det blir extra påtagligt i
samband med störningar. Konsekvenserna blir stora för våra resenärer.
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Nöjdhet kund/allmänhet/senaste resan Halland 2010-2019
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Nöjd kund Halland

61,9%

60,5%

61,7%

65,0%

57,8%

60,5%

64,2%

60,6%

61,7%

59,6%

Nöjd kund nationellt snitt

62,9%

58,6%

60,8%

60,6%

61,7%

62,7%

62,4%

58,4%

59,2%
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45,8%
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51,2%
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53,4%

Nöjd senaste resan Halland

79,5%

78,7%

78,5%

80,3%

81,3%

83,9%
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78,9%

81,2%

80,5%
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78,6%

79,8%

80,1%

80,8%

80,8%

81,3%

76,1%

78,6%

79,6%

Miljö
Kollektivtrafiken är i sig ett hållbart alternativ genom att fler reser tillsammans. Om fler
väljer att ställa bilen hemma och istället väljer hållbara färdmedel såsom gång, cykel
och kollektivtrafik uppnås många positiva effekter. I våra stadsmiljöer innebär en
minskad bilanvändning bl.a. minskade luftföroreningar, minskat buller och mindre
trängsel. Mer utrymme skapas åt människan och en i grunden mer attraktiv
stadskärna. Utöver kollektivtrafikens inbyggda positiva effekter arbetar
Hallandstrafiken mot målet om en fossilfri kollektivtrafik senast år 2020 för att uppnå
koldioxidneutralitet enligt målet i trafikförsörjningsprogrammet.
En stor del av resandet i Halland sker med eldrivna tåg vilket är ett koldioxidneutralt
färdmedel då all el i det svenska järnvägsnätet kommer från vattenkraft. Inom
busstrafiken används tre typer av förnyelsebara drivmedel; RME (Rapsmetylester),
HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) och biogas. En succesiv ökning av bussar med Euro 6standard resulterar dessutom i lägre utsläpp av partiklar och kväveoxider jämfört
tidigare generationer av Euro-klasser. I juni 2020 introduceras elbussar i samtlig
stadsbusstrafik i länet.
Under 2019 har 99,6 procent av Hallandstrafikens busstrafik utförts med förnyelsebara
drivmedel vilket är samma nivå som 2018. Inom stadsbusstrafiken har 100 procent av
trafiken utförts med förnyelsebara drivmedel. Regionbusstrafiken utfördes till 99,3
procent med förnyelsebara drivmedel.
Den positiva utvecklingen är kopplad till den trappa som finns i nuvarande trafikavtal
med en successiv stegring av miljökraven. Nya drivmedel såsom HVO har under kort tid
vunnit mark mot fossil diesel vilket drivit på utvecklingen snabbt i positiv riktning.
Bristande tillgång på HVO är dock en riskfaktor som kan resultera i ökade kostnader
framöver.
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Andel körda kilometer med förnybara drivmedel i busstrafiken 2010-2019
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Övriga aktiviteter
Upphandling av trafik
Busstrafik
I november 2018 publicerades förfrågningsunderlaget för den stora
trafikupphandlingen av all busstrafik i Halland exklusive Kungsbacka. Tilldelning av
kontrakt skedde sommaren 2019. Trafikstart för de nya avtalen är i juni 2020.
I Kungsbacka var det under 2018 trafikstart för avtal gällande skolbusstrafiken efter
tidigare överprövning. Ett nytt trafikavtal för regionbusstrafiken i Onsala/Åsa/Frillesås
startade i april 2019. Regionbusstrafik för övriga linjer i Kungsbacka kommun
tilldelades under 2018 med trafikstart juni 2019. Även Kungsbacka stadsbusstrafik har
upphandlats under 2018 där nytt trafikavtal träder i kraft juni 2020.
Tågtrafik
En upphandling av Öresundstågstrafiken har genomförts där trafikstart sker i december
2020. I det nya avtalet samordnas drift och underhåll. Syftet är att få en stabilare
leverans och säkra fordonsbehovet för trafiken. Av den anledningen bygger också
Skånetrafiken en ny underhållsdepå i Kärråkra utanför Hässleholm vilken ska användas
för Öresundstågen.
Gällande avtal för Västtågstrafiken löper från december 2015 till december 2024 med
option ytterligare högst tre år. Avtalsslut kommer att sammanfalla med det planerade
öppnandet av Västlänken.
För Krösatågstrafiken genomfördes under 2017 en upphandling med tänkt trafikstart
december 2018. Tilldelningsbeslutet blev dock överklagat och efter beslut i rättslig
instans kom beskedet att upphandlingen måste göras om. Under tiden för arbetet med
ny upphandling har trafiken direktupphandlats från december 2018 och två år framåt.
Pågatågstrafiken upphandlades under 2017 med trafikstart december 2018 till
december 2026 enligt grundavtal.
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Serviceresor
Efter drygt ett och ett halvt år in på nya trafikavtalet för Serviceresor som trädde i kraft
sommaren 2018, kan Hallandstrafiken utifrån flera nyckeltal konstatera att kvalitén på
leveransen är mycket god. Uppföljning visar att 9 av 10 resenärer är nöjda med såväl
beställningen av deras resa som själva resan i sig. Antal utdömda viten och inkomna
klagomål har under 2019 minskat kraftigt och sammantaget har Hallandstrafiken
landat i en stabil leverans som ska förvaltas under resterande avtalsperiod fram till
sommaren 2022 då ett nytt avtal kommer träda i kraft.
Nytt betalsystem
Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, samt Länstrafiken
Kronoberg driver ett gemensamt projekt gällande ”Framtida betallösningar” med
Samtrafikens arbete som bas. Överordnat allt annat, är att det skall vara kompatibelt
med Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Västtrafik och Östgötatrafiken, med syftet att
förbättra för våra kunder som reser över länsgränserna.
Mobila enheter kommer vara den viktigaste komponenten i det nya betalsystemet.
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.
Projektet går under arbetsnamnet Lynx och omfattar utveckling av ny mobilapplikation,
inköp av försäljningsautomater, utveckling av ett nytt CRM-system, upphandling av
försäljningsutrustning samt handhållna enheter. Under 2019 har projektet drabbats av
förseningar vilket har inneburit att den planerade lanseringen av systemet har skjutits
framåt i tiden. Planerat lanseringsdatum är våren 2020. Full funktionalitet behöver vara
på plats i samband med att det gamla betalsystemet (Cubic) avvecklas sommaren 2020.
Marknadsföring och kommunikation
Stort fokus har under 2019 legat på förberedande arbete inför lanseringen av det nya
betalsystemet och det nya biljettsortimentet. Lanseringen har dock skjutits på till 2020.
Men mycket av arbetet med att ta fram koncept och idéer har gjorts och kommer vara
till stor användning när lansering sker. Sommarkortet marknadsfördes även inför
sommaren 2019. Med Sommarkortet kan nya resenärer lockas att testa på att resa
med kollektivtrafiken och förhoppningsvis fortsätta efter sommaren.
Sommarkortskampanjen når även ut till befintliga kunder och ger en positiv
varumärkesbyggande påverkan. Nytt för 2019 var att Sommarkortet även fanns att
köpa i mobilappen. Efter sommaren stod det även klart att aldrig förr har så många åkt
med Sommarkortet som under 2019. Totalt såldes 15 440 Sommarkort, vilket är en
ökning med 15 procent jämfört med 2017 (13 385).
Arbetet inom HNJ-projektet med att marknadsföra HNJ banan har fortsatt. Bland annat
genom Fria-resor kampanjer, som är ett sätt för Hallandstrafiken att få fler att
upptäcka fördelarna med att resa kollektivt, i det här fallet i första hand med
Krösatågen. Utöver Fria-resor kampanjer gjordes även ett DR-utskick runt midsommar,
som handlade om Krösatågen kopplat till fritidsaktiviteter och semesterförslag längs
banan. Hallandstrafiken medverkade även 2019 på Tågdagarna i Landeryd där
Hallandstrafiken även satte in en extra avgång där både lördags- och söndagsturerna
var fullsatta. Arbetet med att förbättra och stärka samverkan med våra trafikföretag,
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med målet att nå ut till förarna, har påbörjats och kommer fortgå i de nya trafikavtalen
som startar i juni 2020.
Under hösten 2019 fastställdes Hallandstrafikens nya kommunikationsstrategi.
Grunden i strategin är att Hallandstrafiken ska nå våra mål. En ny vision togs fram – ”Vi
ska skapa världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”. Denna ska kommuniceras
– genom handling. Vi ska göra saker som är värda att kommunicera. Vi ska alltid
kommunicera produkten. Vi ska kommunicera kreativt – och tydligt. Vi ska låta
budskap och målgrupp styra kanalvalet. Vi ska kommunicera tillsammans. Denna nya
strategi följer med oss in i 2020.
Försäljning
Försäljning i appen ökade med 70 % från förgående år och står just nu 13 % av de
totala biljettintäkterna (frånräknat skolkort och seniorkort). Appen var tredje största
egna försäljningskanalen 2019 (frånräknat biljetter sålda i nationella biljettsystem).
Försäljningsmål är att appen 2021 ska stå för 65 % av biljettintäkterna, förutsatt att
appen som försäljningskanal har fullt sortiment vilket sker under 2020.
Bidraget för regeringsreformen Sommarlovskortet, fri kollektivtrafik för alla
skolungdomar upp till andra klass i gymnasiet, togs bort 2019. Därför valde
Hallandstrafiken att införa ungdomsrabatt på ordinarie sommarkortet. Totalt såldes
15508 sommarbiljetter, varav 5180 med ungdomsrabatt. Försäljningen ökade totalt
med 15,9 % jämfört med försäljningen 2017 då förutsättningarna var de samma. 2019
fanns också sommarkortet tillgängligt i appen där 13 % valde att köpa sin biljett.
Företagsförsäljningen som till största del består av Företag Flex-kortet (enkelresor som
faktureras i efterskott) samt årskort som ger den anställde möjligheten att via sin
arbetsgivare göra nettolöneavdrag, fortsatte att öka även under 2019. I jämförelse
med 2018 har försäljningen av Företag Flexkort ökat med drygt 15 %. Försäljningen av
Årskort har ökat med 8 % under 2019.
Användning av reskassa fortsätter att sjuka. I december 2019 försvann även
möjligheten att betala sin biljett med reskassa vid resa till Skåne och Danmark, vilket
också bidragit till att användningen av reskassa har minskat. Jämfört med dec 2018 är
det en minskning med 16 %. Även laddning av reskassa fortsätter att sjunka, som
jämfört med dec 2018 visar en minskning med 18 %.
Infrastruktur
Ansvaret för infrastrukturen för kollektivtrafiken i Halland delas mellan flera parter.
Hallandstrafiken har tecknat avtal med samtliga kommuner i Halland om
ansvarsfördelningen när det gäller drift, underhåll samt om- och nybyggnad av
hållplatser. Principen är att väghållaren, det vill säga kommunerna eller Trafikverket,
ansvarar för markåtgärder som till exempel plattformar och ytor för fordon, och
Hallandstrafiken ansvarar för resenärsservice som till exempel väderskydd och
resenärsinformation. I Hallandstrafikens Hållplatshandbok finns mer information om
ansvarsfördelningen och ritningar på typhållplatser. I Hållplatshandboken finns också
information om vilken utrustning en ombyggd hållplats ska ha med utgångspunkt från
antal påstigande.
Sedan några år tillbaka pågår ett gemensamt förbättringsarbete mellan Trafikverket,
kommunerna och Hallandstrafiken gällande upprustningen av hållplatser runt om i
länet. Det återstår dock fortfarande mycket arbete för att nå en acceptabel och jämn
standard. Under 2019 har fokus fortsatt legat på upprustning och
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tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt utbyte av väderskydd på det både det
statliga och kommunala vägnätet. Nedanstående tabell visar antalet genomförda
projekt gällande tillgänglighetsanpassning med bland annat hög kantsten och taktilt
stråk. Dessutom har ett 30-tal väderskydd bytts ut på hållplatser runt om i länet.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser 2019
Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Hylte

Halmstad

Laholm

Statligt vägnät
Kommunalt/enskilt
vägnät

5

1

0

1

1

0

0

3

2

0

8

0

Summa/kommun

5

4

2

1

9

0

Bytespunkt med utökad service
I det regionala Trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att etablera bytespunkter
med utökad resenärsservice i tätorter som ingår i kollektivtrafikstråken. En sådan
bytespunkt kan bidra till ett ökat resande samtidigt som den kan stärka
centrumfunktioner i tätorten som till exempel en torgyta. Tanken är att bytespunkten
ska utgöra en del av en större helhet i tätorter som en kommun vill utveckla.
En bytespunkt med utökad service ska ha högre standard på väderskydd med en mer
ombonad och rymligare utformning samt belysning. Det ska finnas cykelställ och gärna
även möjlighet till parkering för bil. Som en tydlig symbol för att på långt håll
annonsera kollektivtrafiken finns det en analog klocka i nära anslutning till
väderskyddet. Hållplatsen ska också tillgänglighetsanpassas med bland annat hög
kantsten och taktila stråk samt ha realtidsskyltar med resenärsinformation.
Under 2019 har två bytespunkter med utökad service byggts. I Tvååker har Varbergs
kommun byggt om det centrala torget vid hållplatsen Tvååker centrum och i samband
med det har hållplatsen byggts om. Bytespunkten har tillgänglighetsanpassats och
utrustats med de komponenter som en bytespunkt med utökad service ska innehålla.
Dessutom finns en lekpark, offentlig toalett, sittbänkar och planteringar samt en
utomhusscen. Tvååker centrum är ett gott exempel på samverkan mellan flera parter
som har olika ansvar och roller där resultatet blivit en modern och attraktiv plats i
tätortens centrum.
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Tvååker centrum

Även i Getinge har en bytespunkt med utökad service etablerats vid Olanders torg.
Halmstad kommun har byggt om platsen till ett attraktivt torg med planteringar,
sittbänkar och ny markbeläggning med bland annat en infälld studsmatta. Ambitionen
är att knyta samman Olanders torg och Broparken och skapa en gemensam plats för
alla åldrar. Det finns också ett ljudkonstverk. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad
med hög kantsten och taktila stråk samt realtidsskylt. Väderskydd och klocka
annonserar platsen på långt håll och höjer attraktiviteten för bussresenärerna. Det
finns också möjlighet att parkera cykel och bil. Hållplats Olanders torg är ett gott
exempel på samverkan mellan kommun och Hallandstrafiken för att gemensamt höja
standarden på platsen och för de väntande resenärerna.

Getinge centrum
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5. Kommande aktiviteter 2021-2023
Trafikförändringar 2021
I detta avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar för tidtabellsåret
2021. Trafikobjekten som föreslås finns beskrivna i nedanstående tabell samt med
utförligare beskrivning senare i detta avsnitt. Föreslagna trafiksatsningar ger en ökad
kostnad med 6,4 miljoner kronor (netto).
Objekt
Västtåg
Varberg - Göteborg

Beskrivning
Helgtrafik med Hallandståg genom 7 turer per helgdag
och riktning.

Öresundståg
Köpenhamn/Malmö Halmstad

Ny tur med Öresundståg Måndag till Söndag. Skapar
timmestrafik från Skåne i riktning mot Halland under
kvällstid.

Krösatåg HNJ

Det utökade trafikutbudet tillhörande ”testperiod HNJ”
med fler turer under vardagar samt helger kvarstår inom
Tågplan 2021.
Fler turer på linje 62 i Halmstad till och från Söder.

Linje 62 Halmstad
stadsbusstrafik

Västtåg Varberg - Göteborg
Bakgrund
Att fortsatt utveckla tågtrafiken mellan norra Halland och Göteborg är ett prioriterat
område utifrån ökat resbehov. Den historiska utvecklingen där allt fler bosätter sig i
Halland och pendlar mot Göteborgsområdet väntas fortsätta även kommande år. Fler
pendlar även åt andra hållet dvs från Göteborg till Halland för arbete och studier. För
att kunna möta det ökade resbehovet mellan norra Halland och Göteborg är
Hallandstrafikens ambition att fortsatt utveckla Hallands tredje tågsystem, ett system
vilket
till
fullo
möter
beskrivna
intentioner
i
det
Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet. Det som främst motiverar ett tredje tågsystem mot
arbetsmarknad Göteborg utgörs av kollektivtrafikens konkurrenskraft gällande restider
samt prognostiserad resandeutveckling. Region Hallands ambitioner om ett nytt
regionaltågsystem stämmer överens med Västra Götalands målbild om framtida
trafikering där det tredje tågsystemet tillsammans med Kungsbackapendeln trafikerar
genom Västlänken. Till det ett storregiontåg i form av Öresundståg vilket fortsatt
trafikerar Göteborg centralstation. Behovet av en utbyggd tågtrafik i riktning till och
från arbetsmarknadsregion Göteborg är idag större än vad infrastrukturen möjliggör
därav av vikt att dubbelspår genom Varberg samt Västlänken färdigställs.
Syfte
Genom en fortsatt utbyggnad av fler Hallandståg kan fler resmöjligheter skapas för
norra Halland med stopp i Åsa under pendlingsläge, dagtid, kvällar och helger.
Hallandstågen startade med en tur per riktning och vardag inom Tågplan 2017 och har
sedan dess byggts ut ytterligare med totalt två dubbelturer inom Tågplan 2018 samt
fyra turer per vardag och riktning med start Tågplan 2019.
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Hallandstrafiken ser nu behov av att bygga ut helgtrafiken. Åsa station togs i drift
december 2013 och resandet har sedan starten utvecklats bra. Under 2019
genomfördes i Åsa 1240 på- och avstigningar per vardag. Med antagandet att resandet
är av pendlingskaraktär med en resa per riktning och vardag uppgår antalet resenärer
till 620 vilka då dagligen nyttjar stationen i Åsa. Syftet med en utbyggd helgtrafik på
sträckan Varberg – Göteborg är att möta ett totalt ökat resbehov i hela stråket samt
starta upp tågtrafik på helgerna till och från Åsa station.
Trafikförändring
Helgtrafik skapas med Hallandståg med inriktning ett tåg varannan timme och riktning.
Lördagar respektive söndagar föreslås trafikeras med sju dubbelturer. Förslaget är
framtaget i dialog med Västtrafik vilket föranleder att likställt beslut behövs hos vår
grannregion.

Öresundståg Köpenhamn/Malmö - Halmstad
Bakgrund
Västkustbanan är stommen i den halländska kollektivtrafiken med avgörande betydelse
för Hallands utveckling. Resandet med Öresundstågen har ökat med 88,0 procent
jämfört med 2010. Det är en tydlig trend att fler väljer tåget till arbete, studier och
fritidsaktiviteter.
Syfte
Ytterligare en tur skapas på sträckan Köpenhamn/Malmö till Halmstad under kvällstid
utifrån att möta ökat resbehov. Utöver korta restider är det av värde för resenärerna
att tidtabellen är enkel att ta till sig i form av avgångar på samma minuttal varje timme.
Idag kan du resa från Malmö i riktning mot Halland 18.08 – 19.08 – 20.08 – 21.08 –
23.08, vilket synliggör behov av en ny tur med avgångstid 22.08
Trafikförändring
En ny kompletterande avgång samtliga veckodagar från Köpenhamn/Malmö i riktning
norrut föreslås vilket resulterar i timmestrafik. Förslaget är framtaget i dialog med
Skånetrafiken vilket föranleder att likställt beslut behövs hos vår grannregion.

Krösatåg HNJ
Bakgrund
I befintligt Trafikförsörjningsprogram för Halland beslutades om att ett treårigt
testprojekt på Halmstad-Nässjö järnväg skulle startas upp. Syftet med testprojektet är
att öka resandet samt att kostnadstäckningsgraden ska uppgå till minst 30%. Som en
del i satsningen utökades i december 2017 antalet avgångar med tåget från fem
dubbelturer/vardag till totalt sju dubbelturer/vardag. Under 2019 utökades även
helgtrafiken med fler turer. En matarbusslinje till/från tågen inrättades också mellan
Hyltebruk och Landeryd i syfte att förbättra Hyltebruks koppling till järnvägen. Utöver
trafiksatsningen innefattar också projektet utökad marknadsföring samt en
upprustning av stationsmiljöer.
Syfte
Projektet är treårigt och avslutas vid tidtabellsskiftet december 2019. Eftersom
Hallandstrafiken tillsammans med Jönköpings länstrafik ska ansöka om tåglägen redan i
april 2020 föreslås att befintligt utökade trafikutbud kvarstår även under 2021.
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Trafikförändring
Utökat trafikutbud med Krösatåg inom den treåriga testperioden kvarstår även under
Tågplan 2021. Förslaget är framtaget i dialog med Jönköpings länstrafik vilket
föranleder att likställt beslut behövs hos vår grannregion.

Linje 62 Halmstad stadsbusstrafik
Bakgrund
Linje 62 trafikerar mellan Resecentrum/Österskans och Söder där linjen angör
målpunkterna Kattegattskolan och Kulturhuset. Linje 62 trafikerade tidigare Söder i en
slinga. Tidtabellen var otydlig och hållplatserna var i behov av upprustning. Förändring
av linjesträckning gjordes vid tidtabellsskiftet i juni 2019. Under 2019
tillgänglighetsanpassades hållplatsen Seglaregatan samt att en vändslinga
färdigställdes vid hållplats Småbåtshamnen. Under 2020 planeras fortsatt upprustning
av hållplatserna Matadorgatan(Kulturhuset Najaden), Södra vägen samt
Kattegattgymnasiet.
Syfte
Området på Söder i Halmstad har på senare år exploaterats genom bostadsbyggnation
samt flytt av Kulturhuset Najaden. Kulturhuset bedriver verksamhet främst under
eftermiddagar och kvällstid. Ett förbättrat turutbud tillsammans med översyn av linjens
öppettider skapar tillsammans med tidigare satsningar i form av förändrad
linjesträckning samt ombyggd infrastruktur nya förutsättningar för en ökad
marknadsandel för kollektivtrafiken på Söder i Halmstad.
Trafikförändring
Linjen trafikeras idag med 17 dubbelturer under vardagar vilket innebär timmestrafik
som grund kompletterat till halvtimmestrafik under delar av trafikdygnet. Förslag till
justerat utbud innebär utökad halvtimmestrafik under de tider Kulturskolan bedriver
sin verksamhet. Kulturhusets öppettider stäms av med Kulturförvaltningen Halmstad
kommun. Även utbudet på helger ses över och kompletteras med fler turer.

Trafikförändringar 2022-2023
I följande avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar inom
kollektivtrafikplanens utblick 2022-2023.
Fler och längre tåg längs Västkustbanan
Inom utblicken ser Hallandstrafiken ett fortsatt behov av att utveckla tågtrafiken på
Västkustbanan. Framförallt på sträckan Varberg-Göteborg men också till viss del
söderut i takt med ett ökat resande. Fler resmöjligheter kan innebära såväl att köra fler
avgångar, dvs förtäta trafiken eller att säkerställa att befintliga avgångar trafikerar med
rätt fordonsstorlek.
Halmstads och Kungsbacka stadsbusstrafik – justerat linjenät och turutbud
Hallandstrafiken ser behov av en fortsatt utveckling av stadsbusstrafiken i framförallt
Halmstad och Kungsbacka. Ett gemensamt utredningsarbete pågår med respektive
kommun kring utvecklingen av stadsbusstrafiken utifrån hur staden kommer att växa.
En förutsättning för att kunna utveckla och skapa en mer attraktiv stadsbusstrafik är att
kunna säkerställa framkomligheten på gator och vägar.
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Regionbusstrafik – översyn av linjenät och turutbud
Regionbusstrafiken är till stor del utformad utifrån behovet att tillse arbets- och
studiependling under vardagar. Övriga tider, framförallt dagtid, kvällar och helger finns
variationer mellan olika linjer och områden gällande turutbud. Objektet kan medföra
en justering av turutbudet, såväl genom minskning, omfördelning eller utökningar.
I objektet ingår översyn av regionbusslinjer i stråket Halmstad – Falkenberg. Harplinge
behöver trafikförsörjas på ett mer attraktivt och effektivt sätt vilket föranleder en
översyn av befintliga linjesträckningar.
Lågfrekvent resande
I arbetet med kollektivtrafikplan och i analysen av trafiken ingår en kontinuerlig
uppföljning och översyn av lågfrekvent resande. Som grund i detta arbete finns i
trafikförsörjningsprogrammets riktlinjer för lågfrekvent resande och principen att
koncentrera tillgängliga resurser till utpekade kollektivtrafikstråk där förutsättningarna
för ökat resande är störst.
Ersättningstrafik Västkustbanan
Kommande år inom utblicken fortsätter utbyggnaden av Västkustbanan. Av denna
anledning behöver det fortsatt att tas höjd för ersättningstrafik med buss när
tågtrafiken under tillfälliga perioder blir inställd. Det är av stor vikt att kunna
säkerställa en fungerande ersättningstrafik som möter upp mot resenärernas krav och
förväntningar.
Översyn Regionalt Trafikförsörjningsprogram
En översyn av det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet pågår. Enligt tidsplan
kommer ett reviderat trafikförsörjningsprogram att beslutas under hösten 2020. En
viktig del i arbetet med trafikförsörjningsprogrammet är framtida trafikering av
Halmstad-Nässjö järnväg, Markarydsbanan och Viskadalsbanan.

Övriga aktiviteter
Nytt betalsystem
Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, samt Länstrafiken
Kronoberg driver ett gemensamt projekt gällande ”Framtida betallösningar” med
Samtrafikens arbete som bas. Överordnat allt annat, är att det skall vara kompatibelt
med Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Västtrafik och Östgötatrafiken, med syftet att
förbättra för våra kunder som reser över länsgränserna.
Implementeringen av det nya betalsystemet kommer att ske under våren 2020. Det
gamla betalsystemet (Cubic) kommer att avvecklas och försvinner från sommaren
2020. Tillsammans med ett reviderat biljettsortiment och en på sikt ny zonstruktur
förväntas enkelheten och tydligheten att öka för våra befintliga och potentiella kunder.
I det nya betalsystemet är ambitionen att fler kunder ska använda sin mobila enhet för
att söka och köpa resa, men också för att få anpassad trafikinformation om resan. Inom
utblicken behöver fortsatt fokus ligga på att vidareutveckla och kommunicera de nya
förutsättningarna kring att resa med kollektivtrafiken. Inte minst genom att synliggöra
och marknadsföra mobilen med dess fördelar.
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Marknad och kommunikation
2020 är året det börjar. En ny grafisk profil har tagits fram och nu byter vi utseende. I
mars kommer första kampanjen med det nya utseendet – och i den avslöjar vi våra
planer för allmänheten.
2020 blir (minst sagt) ett händelserikt år och det blir allt det nya som ligger till grund
för vad vi kommer kommunicera, både internt och externt, under året.
Nytt utseende - En ny grafisk profil börjar rullas ut i mars. Med ny logotyp, nya färger
och ett nytt sätt att kommunicera på. Vi byter ut gammalt mot nytt efter hand.
Hållplatserna får den nya designen. Hallandstrafiken.se uppdateras. I maj kommer
mycket nytt info-material. Och i juni börjar de nya bussarna rulla.
Planerna avslöjas - En reklamkampanj om vad som är på gång och varför där 2020 blir
en nystart för Hallandstrafiken. Vi byter app, betalsystem, biljettsortiment och bussar –
i princip samtidigt. I mars är inte allt färdigt för lansering än. Men det är ändå på tiden
att hallänningarna får ta del av våra planer. I kampanjen berättar vi om vad vi tänker
göra under 2020, varför vi tänker göra det, att det förmodligen blir ett stökigt år, med
många stora förändringar.
Intern utbildning - Alla som jobbar på Hallandstrafiken, våra trafikföretag, våra
återförsäljare och inom kontrollverksamheten behöver information och utbildning om
allt nytt. Det är ett stort arbete som kommer pågå under våren inför lanseringen.
Lansering - Vid lansering står vi inför en stor kommunikativ utmaning. Vi kommer gå ut
med en tydlig reklamkampanj som kommer synas i hela Halland. Parallellt med det
kommer vi även jobba mer informativt för att förklara vad det innebär och det kommer
handla om allt det här:
• Nytt betalsystem
• Ny app
• Nytt sortiment
• Säljstopp – gamla systemet
• Cubic stängs ner
• Nya bussar
• Nya trafikföretag
Det här kommer forma 2020 års marknadsföring och kommunikation och kommer
även ligga som grund inför kommande år.
Infrastruktur
Infrastrukturen för kollektivtrafiken är viktig för att skapa trivsel och trygghet för
resenärerna och locka fler att åka. En välskött hållplats marknadsför kollektivtrafiken
och stärker varumärket för potentiella resenärer. Att hållplatser och stationer är
välstädade med bra belysning, har ett modernt väderskydd och bra
resenärsinformation är viktiga framgångsfaktorer för att kollektivtrafiken ska uppfattas
som ett bra alternativ till bilen.
I den Regionala Infrastrukturplanen 2018-2029 finns avsatta medel för en fortsatt
upprustning av hållplatser i Halland. Såväl på statligt vägnät men också genom
möjlighet till medfinansiering på kommunalt vägnät. Hallandstrafiken ser ett fortsatt
behov av att gemensamt med väghållare fortsätta upprustningen av hållplatserna i
länet.
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Ytterligare bytespunkter med utökad service planeras i länet. Under 2020 planeras
denna typ av hållplats att byggas i Hyltebruk och Veddige. Med början under 2020
kommer samtliga topptavlor vid hållplatserna bytas ut till Hallandstrafikens nya design.
Även befintliga väderskydd kommer få nytt utseende genom att de flesta glasen i
väderskydden stripas med den nya designen.

Taxor
I angivna riktlinjer för taxor i trafikförsörjningsprogrammet fastslås att det ska vara
enkelt, hela-resan perspektivet ska råda och upphandlad och 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 2021.
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6. Ekonomi
Hallandstrafikens underskott för året 2019 var 459mkr, Hallandstrafikens biljettintäkter
för motsvarande period var 460mkr. Hallandstrafikens resultat påverkas av både
kostnads- och intäktsutvecklingen. Vid jämförelse mellan år 2018 och 2019 ökade
Trafikkostnaderna med 5,04% samtidigt som Biljettintäkterna ökade med 5,27%. En
ogenomtänkt slutsats man skulle kunna dra utifrån dessa fakta är att Hallandstrafikens
netto borde förbättrats under perioden. Men vad man då glömmer bort är att
kostnaderna respektive intäkterna till storleken är olika. En ökning av Trafikintäkterna
med 5,27% per år(23,0mkr) jämfört med en ökning av Trafikkostnaderna med
5,04%(39,8mkr) för året 2019 gör att gapet mellan Trafikkostnader och Biljettintäkter
ökar år från år. Kollektivtrafiken är ett medel för ökad tillväxt med tillhörande
regionförstoring, till det en mängd andra samhällsnyttor vilket exemplifieras genom
minskad miljöpåverkan samt skapandet av attraktiva stad- och bostadsmiljöer.
Hallandstrafiken utvecklar kollektivtrafiken utifrån principer fastställda i Regionalt
Trafikförsörjningsprogram.
I kollektivtrafikplanen beskrivs förslag på trafiksatsningar för åren 2021-2023. Under
2021 föreslås trafiksatsningar på 6,4 miljoner kronor netto, dvs trafikens totala
kostnader inklusive biljettintäkter. Utöver förslag till trafiksatsningar arbetar
Hallandstrafiken kontinuerligt med översyn av trafikutbudet för att säkerställa att
befintliga resurser används på bästa sätt. En genomgång och analys av lågfrekvent
resande kommer fortsatt att utgöra en viktig del i detta arbete.
Utvecklingen för index har under de senaste åren varit en starkt bidragande orsak till
den ökade kostnadsutvecklingen för Hallandstrafiken. En osäkerhet råder även fortsatt
kring indexutvecklingen. Inom Hallandstrafikens verksamhet utgör trafikföretagens
personal och drivmedelskostnader stora kostnadsposter vilket innebär att även små
förändringar i index ger stor påverkan på resultatet.
Den bristfälliga infrastrukturen inom tågtrafiken är också en osäkerhetsfaktor som
förutom att försämra för våra resenärer även påverkar vår ekonomi negativt. Antalet
inställda tåg, på grund av bristfällig infrastruktur, ökar och får förutom minskad
kundnöjdhet och marknadsandel även ökade kostnader för förseningsersättning och
minskade intäkter som följd. Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av
trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Konstruktionsarbetet inom Tågplan
2020 har kantats av problem med följd att den tidtabell som gäller under året inneburit
kraftiga försämringar för den halländska kollektivtrafiken.
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7. Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik som tillhandahålls resenärer efter någon form
av myndighetsbeslut eller reglemente. Hallandstrafiken sköter på uppdrag av de
halländska kommunerna och Region Halland samverkan och utveckling av färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts. Uppdraget innebär i stort att upphandla, planera och hantera
avtal och affär samt driftrelaterade frågor med kontrakterade Trafikföretag och
intressenter.

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, dvs 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. Genom samordning av kompetens och resurser är Hallandstrafikens mål
att kunna utforma en så säker, trygg och kostnadseffektiv skoltrafik som möjligt.
Samordning sker både mellan linje- och skoltrafik men även mellan olika former av
särskild kollektivtrafik. Denna samordning leder till både bättre kvalité och ökad
kostnadseffektivitet och tar vara på samhällets resurser på bästa sätt. Hallandstrafiken
planerar för de större skolbussfordonen (8–60 platser) och även de mindre
serviceresefordonen med (4–8 platser). De mindre serviceresefordonen används
framförallt till särskola och elever med växelvist boende.
Antalet skolskjutsberättigade elever under 2019 uppgick till 6973 en minskning på ca 4
procent. Nedan diagram visar antalet skolskjutsberättigade elever per kommun samt
fördelning kring 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. Tidigare har det funnits flest skolskjutelever i Varberg, nu ligger
Halmstad på ungefär samma antal följt av Falkenberg, Laholm och Hylte.
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Serviceresor
Serviceresor kan delas upp i två delar, en allmän del och en särskild del. Den allmänna
delen är öppen för alla och omfattar närtrafik samt anropsstyrd linjetrafik. Den
särskilda delen omfattar färdtjänst, sjukresor och skolskjuts vilken är öppen för
resenärer först efter att ett beslut fattats om resenärens rättighet till trafikslaget.
Gemensamt för samtliga resor är att dessa samplaneras med övrig anropsstyrd trafik
för att uppnå den mest kostnadseffektiva resan.
Det nya trafikavtalet, med start 1 juli 2018, har gett avsedd effekt gällande kvalité i
verksamheten. Antalet förseningar och kundärenden minskar och kundnöjdheten är nu
på en nivå över snittet i riket gällande Serviceresor. Från 1 januari 2018 är
Hallandstrafiken anslutna till ANBARO, Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma
verktyg för att mäta kvalitet och resenärsnöjdhet inom segmentet serviceresor.
ANBARO visar att omkring 9 av 10 är nöjda med både sin resa och beställningen hos
Hallandstrafikens kundcenter.
Sett till rullande tolv ökade resandet från 2018 till 2019 med cirka 2,6 procent och
totalt genomfördes cirka 613 000 serviceresor för uppdraget sjukresor och färdtjänst.
Om uppdraget för skolresor även i Laholm, Hylte, Halmstad, Varberg och Falkenberg
adderas så landar resandeökningen på ca 10 procent. En vanlig vardag utförs 3 500
serviceresor i Halland. Inom området färdtjänst och sjukresor agerar Hallandstrafiken
också Beställningscentral. Under 2019 besvarade och hanterades drygt 423 000 samtal.
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8. Bilagor
Bilaga 1: Nyckeltal för den allmänna kollektivtrafiken 2019
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Bilaga 2: Infrastruktur 2019
Exempel på tillgänglighetsanpassade hållplatser

Örnatorget, Hylte kommun
Före

Efter
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Harstigen, Halmstad kommun
Före

Efter
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Nedregården, Varbergs kommun
Före

Efter
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