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Större och attraktivare 
arbetsmarknadsregioner genom bättre 

pendlingsmöjligheter 



Mål för Kalmar 
län 
 

Det ska inte finnas några 
nettoutsläpp av  koldioxid i Kalmar 
län 2030 

Dagens fyra arbetsmarknads-
regioner ska minska till två 

Antalet resor med kollektivtrafik 
ska fördubblas till år 2020 

 

 Biltrafiken måste minska till 
förmån för gång, cykel och kollektiv-
trafik 

 



Utmaningar 

 

Utmaningar: 
Glest befolkat län 
Långa avstånd 
Bristfällig järnvägs- 
 infrastruktur  
Otillräckligt underlag  
 för kollektivtrafiken 



Innovativa MM-åtgärder 

”Innovativa MM-åtgärder för glesbefolkade 
områden” 

Syfte:  

Minska den upplevda restiden m.hj.a. 
bättre (realtids)information 

Göra resan med kollektivtrafik så effektiv 
att den kan ingå i arbetstiden 

Metod: 

Fråga resenärer vad de tycker + låta dem 
testa kollektivtrafiken+ ta fram lösningar i 
en förstudie 



 

1. Arbetspendling 
med  

I. Tåg 
II. Buss 
III. Kollektivtrafik + 

samåkning som 
komplement 

 

 

Fokusområden 



Projektorganisation 

 Samarbetspartners:  
 HSB 

 Hultsfreds kommun   

 Kalmar kommun 

 Kalmar Läns Trafik  

 Linnéuniversitetet  

 Länstrafiken i Kronoberg  

 Regionförbundet i Kalmar län 

 Scania, Oskarshamn 

 Berörda arbetsgivare  

 Finansiärer: 
 Energimyndigheten 

 Trafikverket 

 Projektbudget:  
 2,5 Mkr.  

 Projektperiod:  
 201112 – 201412 

 



Resenärer på Öresundstågen  
Kalmar – Växjö - Kalmar 

Intervju, hösten 2012 på tåg och i fokusgrupper: 

 Undersöka om och hur restiden kan göras så effektiv att den kan 

ingå i arbetstiden 

 Ta fram underlag för en förstudie kring vilka IT-lösningar som kan 

effektivisera målgruppens resande på sträckan. 

 Hjälpa till att identifiera genomförbara steg 1- eller 2 åtgärder. 

 



Intervjuer på tågen - Intermetra 

Kontakt med totalt    893 resenärer  

Totalt antal genomförda intervjuer:  134 

 Reser ej sträckan:       560 

 Arbetar/studerar ej på orterna:         13 

 Reser för sällan:           65 

 Talar ej svenska:           35 

 Vill inte:              77 

 För unga:                9  

Fokusgrupper    6+5 

 Validering av res. från fokusgrupper   49 enkäter 

 









Testresenärer (17), våren 2014  





Resenärsundersökning på bussarna mellan  
Kalmar och Oskarshamn 

 Enkät bland arbetspendlare hösten 2013 på  för att få reda på: 
 Vilka pendlar och vart de åker 
 Hur många som arbetar på bussen 
 Hur det går att arbeta ombord  
 Vilka behov och önskemål som finns  

 647 personer reser på de aktuella avgångarna  

 543 personer deltog i undersökningen. Svarsfrekvens: 86 % 

 Ytterligare två undersökningar, mars och april 2014 en före och en 
efter testresenärsprojektet 

 



Hur ofta reser du? 

I vilket syfte? Arbete ombord 



Vem betalar för din resa som du gör just nu?  

Får du tillgodoräkna dig tiden för nedlagt arbete 
på bussen som arbetstid?  

Vad skulle få dig att börja arbeta / 
studera på bussen? 

Exempel på önskemål: 
 
 Eluttag och WiFi 
 Bekvämare säten 
 Fotstöd 
 Tidning och kaffe 
 Mer plats för dator (benutrymme, bord) 



Slutsatser 



Arbetsgivare på sträckan Kalmar – Växjö – 
Kalmar samt Kalmar – O-hamn - Kalmar 

  Elajo 

   Kalmar kommun 

   Kalmar läns museum 

   Landstinget Kronoberg 

 

 Regionteatern 

 Skatteverket 

 Växjö Energi 

 Östra Småland 

 

Deltagare i projektet: 



Nuläge 



Framtiden 



Kollektivtrafik + samåkning   
till och från Scania, Oskarshamn 

Syfte:  

Underlätta för fler anställda vid Scania att åka kollektivt och/eller att samåka till 
arbetet.  

Målgrupp:  

116 tjänstemän vid Scania som åker från Kalmar, Mönsterås, Påskallavik, 
Blomstermåla, Timmernabben och Ålem. Intermetra: initial intervju med 56 st. 

Testresenärer:  

44 intresserade. 8 anmälda till kollektivtrafik, 6 till samåkning 

5 använde resekortet; en använde appen  

Uppföljning av testresenärsprojektet via telefonintervju 

 

 





Intervju: Steg 1 

Kollektivtrafik, intervju: 
Uppföljning av testresenär 

En acceptabel restid (medeltid)  för enkel resa till 
arbetet (dörr till dörr) är enligt testresenärerna är:  

• Från Kalmar: 68 minuter 

• Från Blomstermåla: 60 minuter 

• Från Timmernabben: 43 minuter 

• Från Mönsterås: 31 minuter 

• Från Påskallavik: 23 minuter 

  

  

  



Sammanfattning – uppföljning av 
kollektivtrafiken 

Alla testresenärer har blivit mer positiva till att åka kollektivt 
efter projektet p.g.a: 
 De kommer hela vägen till Scania med matarbussen 

 De slipper köra bil – avkopplande att åka buss – möjlighet att 
vila/sova, läsa, arbeta. 

 Alla deltagare tror att de kommer att resa mer kollektivt framöver. 

 Tre deltagare kommer att göra cirka 8-10 resor per vecka, och två 
kommer att resa cirka fyra resor per vecka. 





Förbättringar under projekttiden 

Internetuppkoppling 

Mobiltäckning 

Matartrafik till Scania 

Störningsinformation som går att prenumerera på 

Input till pågående kollektivtrafikupphandling (2014-17) 



Slutsatser  

 De flesta anställda och arbetsgivare är positiva till att restiden helt eller 
delvis ingår i arbetstiden 

 Stabil Internetuppkoppling och mobiltäckning viktigast 

 Realtidsinformation som underlättar resandet viktig 

 IT-lösningar för Kalmar C och Växjö Resecentrum tas fram i förstudien 

 Det finns en övre gräns till hur lång tid arbetsresor får ta. Framför allt 
tågen men även bussarna måste bli punktligare.  

 Det krävs mera påverkansarbete om man ska få fler att åka kollektivt. 
Gamla föreställningar om hur kollektivtrafiken ser ut lever vidare 

 Mobil samåkning är bra men kräver många användare för att man ska 
kunna dra nytta av den 

 



Tack för uppmärksamheten! 
 

Hannele.johansson@energikontorsydost.se 


