
Månadsrapport 
november 2021



Marknadsandel

Marknadsandelen fortsätter att öka från bottennivåer. 
Landar på ett snitt på 11,1 procent, sett över de tolv 
senaste månaderna. 

Resande

Resandet i november ökade med 8 procent jämfört med oktober 
månad. En tid utan restriktioner samt biljettkampanjen med nedsatta 
priser under två veckor tros ha påverkat. Särskilt ökade resandet i 
stadsbusstrafiken

Nöjdhet

Knappt 8 av 10 kunder är nöjda med sin senaste resa 
vilket fortsatt är högre än den generella nöjdheten. 
Nöjdheten har dalat under pandemin, möjligen till följd av 
en negativ medial bild av kollektivtrafiken.

Punktlighet

Punktligheten för tågen har försämrats till följd av 
återkommande problem vid Göteborgs central samt vintervädret 
som drog in över Västsverige i slutet av november. Även 
serviceresornas punktlighet påverkades av snöovädret

Måluppfyllelse – november 2021



Kommentar:
Resandet fortsätter att återhämta sig och landar i närheten av resandet i mars 2020. Synligt i grafen är effekten när pandemin slog 
till med full kraft under andra veckan i mars 2020 och när nya lokala råd infördes i Halland i början på november. Jämförbara siffror 
för Öresundståg i Halland saknas efter årsskiftet till följd av nya mätpunkter och system för att mäta beläggning. 

Resandet jämfört med 2019

mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
Västtågen -57% -54% -43% -40% -35% -35% -38% -53% -57% -59% -54% -53% -51% -48% -33% -34% -29% -27% -24% -24%
Stadsbuss -36% -53% -59% -49% -46% -46% -45% -45% -67% -67% -71% -63% -62% -64% -58% -45% -35% -38% -35% -28% -28%
Regionbuss -31% -57% -59% -49% -57% -33% -44% -46% -65% -69% -74% -66% -64% -66% -55% -36% -34% -33% -29% -23% -23%
Pågatågen -24% -48% -51% -35% -41% -40% -33% -33% -46% -54% -56% -47% -44% -45% -43% -26% -31% -28% -26% -19% -15%
Öresundståg i Halland -37% -74% -73% -64% -40% -32% -44% -46% -66% -68%
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Västtågen Stadsbuss Regionbuss Pågatågen Öresundståg i Halland



Resor per månad
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Marknadsandel Halland  (rullande 12)

11,1 %

Mål 19%

Kommentar:
Sedan maj månad ökar kollektivtrafikens marknadsandel sett utifrån det rullande årsvärdet.

*Marknadsandelen baseras på Kollektivtrafikbarometern och dess frågor om resvanor. Kollektivtrafikensmarknadsandel avser andelen resor med kollektiva färdmedel 
bland samtliga resor med motordrivna fordon.
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Stadsbuss totalt (rullande 12)
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Stadsbuss totalt %
Ackumulerat 2021 jmf. 2020 -9,4%
Jmf föregående år (månad/månad) 153,5%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -16,8%

Kommentar:
Stadsbussresandet ökade i november med 14 procent jämfört med utfallet i oktober 



Stadsbuss Halmstad (rullande 12)
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Halmstad %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -9,9%
Jmf föregående år (månad/månad) 144,6%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -17,0%

Kommentar:
Stadsbussresandet i Halmstad ökar kraftigt. Jämfört med oktober månad ökade resandet i november med 14 procent.



Stadsbuss (rullande 12)
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Falkenberg Varberg Kungsbacka

Falkenberg %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -12,1%
Jmf föregående år (månad/månad) 146,9%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -18,9%
Varberg %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 0,0%
Jmf föregående år (månad/månad) 142,6%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -20,8%
Kungsbacka %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 9,5%
Jmf föregående år (månad/månad) 276,0%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -4,3%

Kommentar:
I Varberg och Falkenberg ökade stadsbussresandet med omkring 15 procent i november jämfört mot månaden innan. Samma ökning 
uppgår i Kungsbacka till 5 procent. Biljettkampanjen med rabatterade priser tros ha påverkat utfallet.  



Regionbuss (rullande 12)
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Regionbuss totalt %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -5,7%
Jmf föregående år (månad/månad) 131,9%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -13,5%

Kommentar:
Sett över de 12 senaste månaderna pekar kurvan nu stark uppåt för regionbussresandet. Resandet är dock kvar på ungefär samma nivå 
som oktober månad, endast en 3 procentig ökning noteras.



Kommentar:
Resandet med Kungsbackapendeln ökade i november med 5 procent  jämfört med  i oktober månad.

Kungsbackapendeln (rullande 12)
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Kungsbackapendeln %
Ackumulerat 2021 jmf 2020 -10,5%
Jmf föregående år (månad/månad) 55,1%
Jmf R12 motsvarande period föreg. år -16,2%



Kommentar:
I november fortsätter resandet att öka och landar i nivå med en sommarmånad före pandemin. Jämför vi november 2021 med 
2019 innebär detta en resandeminskning om 19 procent.  Resandestatistiken påverkas av att Pågatågen mellan Halmstad-
Helsingborg var inställda till och med 14 november samt att Viskadalsbanan varit avstängd. Resor med ersättningsbuss saknas i
statistiken. 

Totalt exkl. Öresundståg/Krösatåg (rullande 12)
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Kommentar:
Nöjdheten ligger fortsatt en bra bit ifrån uppsatt målbild, med sjunkande tendens. Sedan pandemins utbrott i mars 2020 har 
nöjdheten varit lägre än tidigare  vilket ger utslag i grafen över rullande 12. 

*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.

Nöjd med bolaget (rullande 12)
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Kommentar:
Kundernas nöjdhet med senaste resan ökade något jämfört med föregående tolv månader men ligger fortsatt lågt. Påverkan av 
restriktioner och medias bild av kollektivtrafiken kan ha påverkat utfallet. 

*Nöjdheten med senaste resan baseras på Kollektivtrafikbarometern. Nöjdheten avser kunder som reser med bolaget.

Nöjd med senaste resan (rullande 12)
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Kommentar:
Punktligheten för Öresundstågen sjönk i november till nivåer under 90% till följd av återkommande fel vid Göteborgs central 
samt vintervädret som drog in över  Västsverige i slutet av november.

*Redovisad punktlighet inkluderar inte inställda avgångar.

Punktlighet Ö-tåg/Pågatåg RT+5
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Punktlighet Kungsbackapendeln (RT+3)

Kommentar:
Punktligheten sjönk  kraftigt i november till följd av återkommande problem vid Göteborgs C samt vintervädret som kom till 
Västsverige i slutet på november. 

*Redovisad punktlighet inkluderar inte inställda avgångar.
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Kommentar: 
Ett fortsatt ökat resande inom Serviceresor i november månad bidrar till att det rullande årsvärdet fortsätter peka uppåt. Sett 
till antal Serviceresor är vi nu tillbaka på samma nivåer som 2019 vilket beror på en kraftigt ökning av  sjukresor.

Resandeutveckling serviceresor



Kundnöjdhet Serviceresor

Kommentar: 
Inom färdtjänst och sjukresor uppger 93,4% att tillfrågade resenärer att de var nöjda eller mycket nöjda med deras senaste 
resa vilket är ett mycket gott betyg.
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Figur 4. Fråga R17 - Vilket sammanfattande betyg vill du ge själva resan, dvs från hämtning till lämning?

Sammanfattande betyg för själva resan (Rullande årsvärde)
Hallands län FTJ+Sjukresor



Kommentar: 
Punktligheten inom Serviceresor ligger har i november månad hamnat under 95 procent och bidragande orsaker till detta är 
dels det snöoväder som Halland drabbades av i slutet av november samt att Cabonline drabbades av omfattande tekniska  
problem vilket innebar att förarna under en hel dag inte fick ut sina köruppdrag i bilarna.

Punktlighet serviceresor
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