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Måluppfyllelse - mars 2020
Marknadsandel

Marknadsandelen fortsätter minska och landar på ett snitt 
på 8,9% de senaste 12 månaderna. Utfallet kan härledas till 
pågående pandemi utifrån allmänna råd att undvika 
kollektivtrafiken till förmån för andra färdmedel. 

Resande

Resandet uppgick i mars månad till 40% av resandet samma 
månad 2019.  Sedan nya lokala råd infördes i november 2020 
har resandet legat runt denna nivå. Det hitintills lägsta resandet 
noterades i januari 2021 då resandet uppgick till 30% av 
resandet i januari 2019. 

Nöjdhet

Utifrån kundernas nöjdhet med senaste resan är knappt 
8 av 10 resenärer nöjda vilket fortsatt är högre än den 
generella nöjdheten. Nöjdheten är fortsatt en bra bit ifrån 
uppsatt målbild, utan tendens till varken positiv eller 
negativ trend. 

Punktlighet

Tågens punktlighet landar på höga nivåer. Bidragande faktorer 
är färre resenärer och en tidtabell konstruerad med längre 
restider.  



Kommentar:
I grafen jämförs resandet med år 2019. Synligt är effekten när pandemin slog till med full kraft under andra veckan i mars och när 
nya lokala råd infördes i Halland  i början på november. En lägsta nivå syns i januari 2021 och resandet har sedan dess ökat något. 
Jämförbara siffror för Öresundståg i Halland saknas efter årsskiftet tillföljd av nya mätpunkter och system för att mäta beläggning.  

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar
Västtågen -57% -54% -43% -40% -35% -35% -38% -53% -57% -59% -54% -53%
Stadsbuss -36% -53% -59% -49% -46% -46% -45% -45% -67% -67% -71% -63% -62%
Regionbuss -31% -57% -59% -49% -57% -33% -44% -46% -65% -69% -74% -66% -64%
Pågatågen -24% -48% -51% -35% -41% -40% -33% -33% -46% -54% -56% -47% -44%
Öresundståg Halland -37% -74% -73% -64% -40% -32% -44% -46% -66% -68%
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Resande per månad jämfört med 2019

Västtågen Stadsbuss Regionbuss Pågatågen Öresundståg Halland



Kommentar:
Marknadsandelen  fortsätter att sjunka vilket härleds till pågående pandemi. Marknadsandelen har sedan april 2020 legat på lägre 
nivåer än tidigare vilket speglas i grafen där vi ser den genomsnittliga marknadsandelen under de senaste 12 månaderna.

*Marknadsandelen baseras på Kollektivtrafikbarometern och dess frågor om resvanor. Kollektivtrafikens marknadsandel avser andelen resor med kollektiva 
färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Marknadsandel Halland (rullande 12)

HALLAND Mål 19%, marknadsandel

8,9%



Kommentar:
Pandemin har nu påverkat resandet i över ett års tid. Mellan mars 2019 och mars 2021 minskade resandet med stadsbuss i Halmstad med -60%. 
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Kommentar:
Över ett år av pandemipåverkan syns nu i grafen över rullande 12.  Jämför vi mars månad 2019 med mars 2021 minskade 
resandet med stadsbuss med -60% i både Falkenberg och Varberg. I Kungsbacka minskade resandet med -78%.
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Stadsbuss Falkenberg, Varberg, Kungsbacka 
(rullande 12)

Falkenberg Varberg Kungsbacka

Falkenberg %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -55,6%
Jmf föregående år (månad/månad) -33,1%

Jmf R12 motsvarande period föreg. år -51,8%
Varberg %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -57,1%
Jmf föregående år (månad/månad) -42,8%

Jmf R12 motsvarande period föreg. år -51,8%
Kungsbacka %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -74,9%
Jmf föregående år (månad/månad) -65,4%

Jmf R12 motsvarande period föreg. år -71,6%



Kommentar:
I diagrammet visas rullande 12. Vid rak jämförelse mellan mars 2019 och mars 2021 minskade resandet med regionbuss med – 64%.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Regionbuss totalt (rullande 12)



Kommentar:
Pandemin har nu påverkat resandet i över ett år. Om vi jämför resandet med Kungsbackapendeln i mars 
2019 med mars 2021 minskade resandet med – 53%. 
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Kommentar:
Grafen visar resandet under de senaste 12 månaderna som samtliga påverkats av pandemin. Statistiken synliggör en 
brytpunkt mellan februari och mars 2020. Mellan mars 2019 och mars 2021 minskade resandet med -60%.
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Kommentar:
Nöjdheten ligger fortsatt en bra bit ifrån uppsatt målbild utan tendens till större upp- eller nedgång.

*Nöjdheten baseras på Kollektivtrafikbarometern. Som kund definieras personer som reser minst varje månad med kollektivtrafiktrafikbolaget. Som allmänhet 
definieras samtliga svarande, det vill säga både kunder och icke-kunder.
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Kommentar:
Kundernas nöjdhet med senaste resan ligger fortsatt högre än den generella nöjdheten, knappt 8 av 10 resenärer ger 
kollektivtrafiken ett högt betyg. 

*Nöjdheten med senaste resan baseras på Kollektivtrafikbarometern. Nöjdheten avser kunder som reser med bolaget.
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Öresundståg Pågatåg
Kommentar:
Punktligheten har sedan lägre noteringar under vinterväder åter nått höga nivå.  I mars ankom 95,8% av Öresundstågen i 
Halland och 98,9 % av Pågatågen på sträckan Halmstad-Förslöv i tid. I tid betyder enligt detta mått maximalt 5 minuter efter 
tidtabell. 

*Redovisad punktlighet inkluderar inte inställda avgångar.



Kommentar:
92,9 % av Kungsbackapendlarna var i tid under mars månad, vilket enligt detta mått betyder maximalt 3 minuter efter tidtabell.

*Redovisad punktlighet inkluderar inte inställda avgångar.
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Kommentar:
Grafen visar resandeutvecklingen veckovis till och med mars månad. Det totala resandet ligger på en fortsatt låg nivå jämfört
med ett normalår (ca -35%). I takt med att vaccineringen av äldre personer fortskrider förväntas ett ökat resande inom 
färdtjänst, förutsatt att smittspridningen i samhället minskar. Skolskjutsen är kvar på fortsatt höga nivåer och även sjukresor 
utförs i samma utsträckning som innan pandemin.

Antal resor per vecka 2020/2021
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