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Föredragningslista

Sammanträdets öppnande
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CH3 Christer Holmgren; 2020-06-16
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1. Godkännande av föredragningslista

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden godkänner föredragningslistan
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2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kollektivtrafiknämnden utser Eddie Forsman (M) att tillsammans med ordförande justera mötets 
protokoll.
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Informationsärenden
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CH4 Christer Holmgren; 2020-06-16
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3. Uppdrag kring cykelns roll i kombinerad mobilitet, KTN 2022/57

Föredragande: Jonas Hedlund, Thyréns AB



CYKEL OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK 
TILLSAMMANS

Jonas Hedlund

Trafikplanerare Tyréns



• Främst lokal trafik, attraktiva städer, frihet för fler

• Regional tillsammans med kollektivtrafiken

• Folkhälsa, olyckor

• Möjliggörare genom länsplanen

CYKELN UR ETT REGIONALT PERSPEKTIV



HUR MYCKET CYKLAS DET?



Vilka är de?

- Cyklar regelbundet

- Är inte ”cyklister”

- Cyklar 3-8 km

- Vissa har elcykel, vissa 

lådcykel

VARDAGSCYKLISTER

Vad önskar de?

- Huvudstråk av god kvalitet

- Kan vara lite blandtrafik

- Belyst och tryggt

- Inga grindar eller fållor

- Drift och underhåll



Vilka är de?

- Barn, äldre och ovana

- Mer gemensamt med gående

- Cyklar högst 1 km, ganska 

långsamt

BARN OCH OVANA

Vad önskar de?

- Hög trafiksäkerhet

- Misstag ska inte få svåra 

konsekvenser

- Cykelfält och vägrenar går 

bort, helst inte heller 

parkerade bilar



Vilka är de?

- Cyklar inte bara för att 

komma fram

- Kan cykla 50 km per dag

REKREATIONSCYKLISTER OCH CYKELTURISTER

Vad önskar de?

- Långa sammanhållna leder

- Kan vara omvägar, bara det 

är vackert

- Kan vara grusunderlag

- Bo/äta/göra



Vilka är de?

- Landvägscylister, 

gravelbikecyklister och 

stigcyklister

- Bara för cyklandet skull inte 

för att komma fram

TÄVLINGS- OCH TRÄNINGSCYKLISTER

Vad önskar de?

- Lågtrafikerade vägar, 

sammanhållna stigar och 

grusvägar

- Använder inte cykelvägar



Vilka är de?

- Pizzabud, posten, budfirmor, 

hemtjänsten och andra som 

cyklar i yrket

BUD- OCH YRKESCYKLISTER

Vad önskar de?

- Samma infrastruktur som 

vardagscyklister



FÖRE OCH EFTER 
KOLLEKTIVTRAFIKRESAN

Jonas Hedlund

Trafikplanerare Tyréns



• Beror på totalresans tid. Lång kollektivtrafikresa -> lång anslutningsresa

• Ungefär 5 minuter rimligt till buss: 400 m gång och 1000 meter cykel

ANSLUTNINGSRESORNAS LÄNGD
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VÄSTRA NYBRO TILL KALMAR LÄNSMUSEUM



• Bra cykelparkeringar på viktiga hållplatser, tryggt, väderskyddat, ramlåsning

• Bra anslutningar på målorten, inte driva men väl uppmuntra lånecyklar med mera. 

REKOMMENDATIONER



CYKELN PÅ BUSSEN

Jonas Hedlund

Trafikplanerare Tyréns



Idag är cykelmedtagning …

• inte tillåten på stadsbussar

• tillåtet bak på regionbussar

• tillåten på  Öresundståg

• tillåten på Krösatåg mellan Kalmar och Emmaboda 

• inte tillåten på Krösatågen från Östergötland

• tillåten på M/S Dessi

NULÄGE
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NULÄGE
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• I fordonet

• Bak på fordonet

• I bagageutrymmet under

• I släp

HUR KAN EN CYKEL TAS MED?

REKOMMENDATION

• Inga speciallösningar



VARFÖR

• Intäkt

• Konsekvent

• Trevligt regniga dagar

STADSBUSSAR

VARFÖR INTE

• Cykel kan inte hängas bak idag

• Cykel får inte plats idag



STADSBUSSAR



VARFÖR

• Intäkt

• Konsekvent

• Trevligt regniga dagar

STADSBUSSAR

VARFÖR INTE

• Cykel kan inte hängas bak idag

• Cykel får inte plats idag

• Tar plats från andra

• För vem skulle det vara?

REKOMMENDATION

• Ta inte med cykel på stadsbussen, vare sig idag eller i nästa upphandling



REGIONBUSSAR

VARFÖR

• Cykel och regionbuss 

kompletterar varandra

• Möjligheten finns i standardavtal

• Intäkt

VARFÖR INTE

• Svårare med tidtabellshållning

• Föraren måste lämna förarplatsen

REKOMMENDATION

• Häng upp cykeln bak på bussen, som idag

• Behåll cykeltillägget



REGIONBUSSAR



• Vardagsresenärer -> Bra parkeringar, extracykel/hyrcykel, vikcykel

• Rekreationcyklister, cykelturister och tävlingscyklister

• Sällanresor

REGIONBUSSARNAS CYKLISTMÅLGRUPPER



TILL ÖLAND
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TILL ÖLAND

REKOMMENDATION

• Förefaller inte vara problematiskt idag

• M/S Dessi som ”så här gör man”

• Om krävs: Begränsa antalet hållplatser, begränsa i tid



TÅG

VARFÖR

• Cykel och tåg kompletterar 

varandra

• Förväntas vara möjligt

• Intäkt

VARFÖR INTE

• Tar plats från andra

REKOMMENDATION

• Ska vara möjligt i alla tåg framöver



TACK

Jonas Hedlund

Trafikplanerare Tyréns
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Uppkomna frågor för besvarande?
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4. God ekonomisk hushållning, KTN 2022/53

• Preliminärt periodbokslut mars 2022

• Process budgetberedning 2022

Föredragande: Jan Hägersand, ekonomichef Kalmar länstrafik
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4. God ekonomisk hushållning

• Preliminärt periodbokslut mars 2022

Föredragande: Jan Hägersand, ekonomichef Kalmar länstrafik
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Ekonomi 2022-03
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Bild 40

CH12 Christer Holmgren; 2020-06-16
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2022-03 – Ekonomi

• Rapporten bygger på prel bokslut – belopp kan komma att förändras något

• Självfinansieringsgrad (ack)
• Allmän kollektivtrafik, ackumulerat – 45,3%
• Särskild kollektivtrafik, ackumulerat – 24,5%

Utfall ack, 
MSEK

BUDGET ack, 
MSEK

Utfall/budget 
diff

1  INTÄKTER 122,2 126,8 -4,6

2  LÖN OCH ARBETSGIVARAVGIFT -18,2 -16,5 -1,6
3  UTBILDN O ÖVR PERSKOSTN -0,3 -1,6 1,3
6  KAPITALTJÄNSTKOSTNADER -1,3 -1,2 -0,2
7  LOKALHYROR -3,1 -2,3 -0,8
9  ÖVRIGA KOSTNADER -275,0 -276,8 1,8

-175,6 -171,6 -4,0
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2022-03 – intäkter

• Biljettintäkterna ökar långsamt men stadigt efter Covid. Vi kommer att fortsätta göra 
underskott mot budget i flera månader till.

• I mars intäktsfördes en flera år gammal outredd differens på 2,6 MSEK – detta påverkar 
biljettintäkter och självförsörjningsgrad med en engångseffekt.

• Högre övriga intäkter motsvaras nästan alltid av högre kostnader pga vidarefakturering.

MSEK

Intäkter UTFALL Ack BUDGET ack
Utfall/budget 

diff
Biljettintäkter 96,5 106,3 -9,8
Serviceresor 4,2 4,3 -0,1
Statsbidrag 4,6 4,7 -0,2
Övriga intäkter 17,0 11,5 5,5
Totalt 122,2 126,8 -4,6
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2022-03 – kostnadsanalys

• Ovan större avvikelser mot budget
• Totalt för perioden – kostnadssidan på budget
• Trafikkostnader något lägre – kommer att öka betydligt beroende på bränslekostnader 

de närmaste månaderna. Längre fram???
• IT-kostnaderna lägre pga pausat projekt med Skåne
• Övriga kostnader högre – stor andel vidarefakturering (framför allt på tågsidan)

MSEK
Utvalda 

kostnadsposter UTFALL Ack BUDGET År
Utfall/budget 

diff
Trafikkostnader 239,2 246,3 7,1
IT-kostnader 3,4 7,5 4,1
Övriga kostnader 36,8 26,4 -10,4
Totalt 279,4 280,2 0,8
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Uppkomna frågor för besvarande?
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6. God ekonomisk hushållning

• Process budgetberedning 2022

Föredragande: Jan Hägersand, ekonomichef Kalmar länstrafik
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Kalmar länstrafik
Beskrivning budgetprocess/verksamhetsplanering
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CH6 Christer Holmgren; 2020-06-16
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Regionens budgetprocess

Planering och budget
Regionplanen är regionens strategiska plan och politiska styrdokument. I 
Regionplanen anges mål, uppdrag och ekonomiska ramar för varje 
nämnd/förvaltning. 

Budgetprocess och verksamhetsuppföljning
Region Kalmar läns budgetprocess som inkluderar processen för investeringar 
ska kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska 
vara tydlig, enkel att förstå och ska utgå från en analys av omvärld, behov, 
ekonomi och verksamhet.
Regionplanen med tillhörande verksamhetsplaner:
•ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
•ger en tydlig bild av vart vi ska och
•vad som krävs för att nå uppsatta mål
•översätter regionfullmäktiges mål i konkreta handlingsplaner
•styr så att vi använder resurser rätt
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Regionens budgetprocess

Struktur för Region Kalmar läns budgetprocess
Regionplanen beslutas i regionfullmäktige i november för de kommande tre åren 
och den är utgångspunkt för förvaltningarna inom regionstyrelsen och respektive 
nämnds årliga verksamhetsplaner.
Förvaltningarna inom regionstyrelsen och respektive nämnd upprättar därefter 
årliga verksamhetsplaner och detaljbudgetar och som redovisas i respektive 
styrelse/nämnd/utskott i januari för innevarande budgetår. I verksamhetsplanerna 
bryts regionfullmäktiges övergripande mål ned i verksamhetsmål och aktiviteter som 
verksamheten ska uppnå under året.
Regionstyrelsens och nämndernas verksamhet skall bedrivas inom befintlig 
budgetram. Inom driftramen har nämnderna rätt att prioritera för att nå uppsatta 
resultatmål. Den budgeterade driftsramen ska hållas.
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KLT:s interna budgetprocess

• December/januari
• Verksamhetsplan (innevarande år) upprättas på detaljnivå (per basenhet) 

enligt regionens struktur (fyra perspektiv, mål, aktiviteter) (Stratsys)
• Budget (innevarande år) fördelas per basenhet & kostnadsställe

• Januari/februari
• Planering av budgetprocess internt (nästkommande år)

• Februari/mars/april
• Budgetdialoger Ekonomi  Basenhetschefer

• April
• Avstämning/sammanställning
• Presentation & diskussion i KLT LG
• Kända större påverkansfaktorer diskuteras
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KLT:s interna budgetprocess

• Maj/början juni
• Preliminärt budgetäskande klart
• (Semestrar påbörjas)

• Sommaren
• Eventuella tillägg sker baserat på händelser i omvärlden etc

• Sent augusti/början september
• Förvaltningschef presenterar äskande för regionledningen
• ”Tjänstemannabudget klar”

• Sent november
• Budgetfullmäktige
• Budget godkänns

• December
• Fördelning och registrering av budget per basenhet
• Verksamhetsplan färdigställs
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Exempel budgettilldelning

Avstämningsbilaga ÅB 2022 Förvaltning:
2022-12-15 Tkr
Utgångsläge
Totalram enl ÅB 2021 641 600

Uppräkningar
Indexuppräkning LPKI 2,6 % 2 900
Effektiviseringskrav 0,5 % -3 200

Trafiknetto 13 200
Stöd för minskade biljettintäkter 15 000
Kostnader tåg & serviceresor 2 500
Återstart i kollektivtrafiken 5 000
Biljettsystem 6 200
Pendeltågstrafik 1 000

Avrundning 24
Övrigt

684 224

Förändringar mellan förvaltningar, ange även förvaltn

IT-förvaltningen, systemkostnader enl spec -2 787

Summa budgetram 2022 681 437

Skiljer på 80 kSEK - internränta

Rambeslut
Nettobudget
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Investeringsbudget

En regiongemensam investeringsprocess 

Syftet med riktlinjen är att definiera processen och fastställa det gemensamma 
arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län. Investeringsprocessen är 
en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på regionens 
styrmodell för planering och uppföljning som beslutats av regionfullmäktige. 
Processen ska stödja en långsiktig och sammanhållen investeringsplanering 
där investeringar prioriteras ur ett helhetsperspektiv och bereds, beslutas, 
genomförs och följs upp enligt fastställd modell. Riktlinjen omfattar samtliga 
investeringsområden som byggnader, mark, maskiner, inventarier och 
utrustning samt immateriella anläggningstillgångar. 
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Investeringsbudget

• Investeringar följer annan gång planering/budgetering/uppföljning

• Upphandlingsrådet, 4 ggr/år
• Operativt
• Löpande uppföljning

• Investeringsrådet

• Beslutsprocessen är densamma som i budgetprocessen
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor, KTN 2022/54

• Information från Trafik- och infrastrukturrådet

• Resandestatistik

• Biljett- och betalsystem

• Konsekvenser av aktuella drivmedelspriser

• Prisvärdhet

• Krösatåg

• Öresundståg

Föredragande: Yvonne Aldentun, utredare, Kalmar länstrafik och Christer Holmgren, trafikdirektör, Kalmar länstrafik
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor, KTN 2022/54

• Kostnadsfri kollektivtrafik/Ukrainian passport

• Framtida osäkerhetsfaktorer

Föredragande: Yvonne Aldentun, utredare, Kalmar länstrafik och Christer Holmgren, trafikdirektör, Kalmar länstrafik
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7. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Information från Trafik- och infrastrukturrådet

Föredragande: Yvonne Aldentun, utredare Kalmar länstrafik
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Process för gott arbete till:sammans
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Tjänstepersonnivå (TIR) region                    Tjänstepersoner kommuner/Trafikverk/Länsstyrelsen 

Politik (KTN) region                      Politik kommuner 

Utvärdering av Trafik- och Infrastrukturrådet efter 3 år

I arbetet med nästa trafikförsörjningsprogram är TIR en viktig kanal mellan regionen och 
kommunerna.

• TIR uppskattas av deltagarna. Mötesformen ger tidig direktinformation från regionen till 
kommunerna, 4 ggr/år. Deltagarna kan lyfta frågor som de vill ha belysta. En plats för 
erfarenhetsutbyte med kollegor i andra organisationer. 

• Kommunerna har ofta dålig kännedom om TIR och använder den inte fullt ut.

• Under våren kommer förnyad information om mötesformen gå ut till kommunerna.

• Länsgemensam ledning kommer framöver hållas informerade om vilka frågor som lyfts på 
TIR (agendan).

Samrådspro-
cess enligt 
överenskomm
else 2011
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Tjänstepersonnivå, TIR 

Politik                                                                                                region          kommuner 

Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet sker i fyraårscykler

Varje politisk laguppställning efter ett val ska ges möjlighet att påverka programmets 
inriktning. Så det är vi viktigt att vi hjälps åt att hålla takten…

2021 2022 Val 2023 2024 2025 jan (nytt beslut)

Kommunerna är välkomna att bidra med egna utredningar in i processen.

Utredningar…

Dialog KTN…

Dialog Kommunerna

Skriva fram förslag, remiss

Samrådspro-
cess enligt 
överenskomm
else 2011

Fokus i nästa TFP ligger på målområdena Nåbarhet och Ekonomi
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Resandestatistik

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Information kring biljett- och betalsystem

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Biljettsamarbete med Skånetrafiken

• Vi avvaktar utslag från förvaltningsrätten i molntjänst-
och avtalsfrågan.

• Projektet avvaktar, (paus i arbetet).

• Ny tidplan kommer efter beslut från 
förvaltningsrätten.

• Arbetet med Sydtaxa 2.0 och Zonstruktur pågår enligt 
plan.
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Konsekvenser av aktuella drivmedelspriser

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Bränslekostnader

Bränslekostnad – effekter på KLT, kunder och entreprenörer

• Kort sikt & lång sikt

• Tåg (el; slår direkt pga open book)
• Allmän och särskild trafik (slår fr o m halvårsskiftet)
• Akut situation för vissa mindre entreprenörer likviditetsmässigt

• Vad händer på sikt med bränslepriser/elkostnader? 



kalmarlanstrafik.se
regionkalmar.se

Index Trafikavtal 2020 Servicefordon

Halvårsvis indexjustering övergår till kvartalsvis för perioden 1 april – 31 december 2022.

Jämföreslemånad Justeras
Oktober 1 januari
Januari 1 april – extra justering
April 1 juli
Juli 1 oktober extra justering

Erbjudande om tillfällig avtalsändring för bättre följsamhet.
Undertecknas av båda parter digitalt.
Taxiindex
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Index Trafikavtal 2017 Linjetrafik, skolskjuts, timfordon

Halvårsvis indexjustering övergår till månadsvis drivmedel för perioden 1 april – 31 december 2022.

Jämföreslemånad Justeras
Oktober enligt avtal 1 januari
Februari drivmedel 1 april 
Mars drivmedel   1 maj
April drivmedel   1 juni
Maj drivmedel   1 juli
April enligt avtal 1 juli
Juni drivmedel 1 augusti
Juli drivmedel 1 september
Augusti drivmedel 1 oktober
September drivmedel 1 november
Oktober drivmedel 1 december
Oktober enligt avtal 1 jan

Erbjudande om tillfällig avtalsändring för bättre följsamhet.
Undertecknas av båda parter digitalt. 

1. Kvartalsvis hela indexportföljen
2. Månadsvis hela indexportföljen
3. Kvartalsvis med jämförelse medelvärde 
tre månader.
4. Drivmedel månadsvis och övriga delar 
halvårsvis
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Bränsleprisets påverkan

• Hur ska vi hantera biljettpriserna kommande år? 

• Avtalen med kommunerna styrs av trafikindex.

• Höjda bränslekostnader slår direkt mot självfinansieringsgraden!
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Prisvärdhet

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Prisvärt?
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Krösatåg

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Krösatågen
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Krösatågen

Upphandlingen av Krösatågens drift och underhåll blev överprövad och förvaltningsrätten 
dömde till regionsamarbetets nackdel.

Trafiken drivs idag med ett interimsavtal i max 4 år, direktupphandlat med SJ som var den 
entreprenör som ursprungligen tilldelades uppdraget.

Krösatågs samarbetet begärde prövningstillstånd till högre juridisk instans och beviljades detta.

Ska möjligheten till överprövning nyttjas eller ska det startas ny upphandling alternativt driva 
verksamheten i egen regi? 
Region Kalmars inställning är att vi ska nyttja möjligheten till överprövning samtidigt som vi 
startar planeringen för en ny upphandling av entreprenörer för verksamheten.
Besluts tog att nyttja möjligheten till överprövning.

Överprövning drift i egen regi eller upphandlad?
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Krösatågen

Hur verksamheten inom samverkan skall fortsätta drivas är uppe för diskussion. Alternativen 
som berörts är om Krösatågen skulle övergå till ett AB likt Öresundståg AB eller fortsätta i 
nuvarande samverkansform.

Det finns säkert ett antal fördelar och nackdelar med de olika alternativen som givetvis behöver 
belysas. 

Region Kalmars inställning är att vi fortsätter inom nuvarande samverkans form men att vi styr 
verksamheten på en mer företagsliknande form gällande styrdokument, riktlinjer, 
återrapporteringar, uppdragsbeskrivningar etc.

Uppfattning är att vi inte behöver bilda ett bolag för att få styrning på verksamheten i nuläget, 
utan istället styra upp verksamheten ännu mera.  

AB eller fortsatt i samverkansform som idag?
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Krösatågen

Planering samt start av ny upphandling behöver ske snarast. Behov av de uppdrag och beslut för 
att kunna göra detta behöver tas vid den nästkommande  politiska samverkansmöte som äger 
rum 31/3 – 1/4. 
Tidsaspekten är känslig då flera trafikupphandlingar kommer att göras under samma tid.

Parallellt behöver arbetet göras med riktlinjer och instruktioner göras för styrning av samverkan.

Besluts togs om planering samt annonsering för ny upphandling.

Tidslinje
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Krösatåg 1 möjlig avtalslängd, 12 år

Krösatåg 2

Pågatåg

Öresundståg

Västtågen

Mälardalståg 1

Mälardalståg 2

Östgötapendeln

SL pendeltåg

TIB
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Arbetsformer för samverkan

Politisk 
Samverkansgrupp

3-4 gånger per år

Direktörsgrupp

X gånger per år

Beredningsgrupp

X gånger per år

Processgrupp

X gånger per år

Trafik/planering

3-4 gånger per år

Fordons, depå-
och 

underhållsfrågor
3-4gånger per år

Ekonomifrågor

3-4 gånger per år

Kundmöte/
marknadsgrupp

3-4 gånger per år

Bereder och föredrar ärenden
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Öresundståg

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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2022-04-07

Om pågående förhandlingar 
med SJ och effekter av dessa
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Kostnadsfri kollektivtrafik/ Ukrainian passport

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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Uppkomna frågor för besvarande?
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5. Aktuella trafikdirektörsfrågor

• Framtida osäkerhetsfaktorer

Föredragande: Christer Holmgren, trafikdirektör Kalmar länstrafik
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regionkalmar.se

Framtida osäkerhetsfaktorer

• Bränslepriser?
• HVO skattesubvention?
• Nya tåg?
• Avyttring gamla tåg?
• Ny hyra tågdepån?
• Nya trafikavtal, tåg?
• Nya trafikavtal, allmän kollektivtrafik?
• Nya trafikavtal, särskild kollektivtrafik?
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Uppkomna frågor för besvarande?



kalmarlanstrafik.se



kalmarlanstrafik.se

6. Genomgång av ärenden till nämnden

• Redovisning av kartläggning och översyn av Närtrafikens framtida struktur och upplägg

a) Föredragande, kostnadsbedömning vid en utökning av Närtrafiken
b) Besvarande, KTN 2022-02-17 

• Utnämning av dataskyddsombud

• Beslut om zon indelning
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6. Genomgång av ärenden till nämnden

• Redovisning av kartläggning och översyn av Närtrafikens framtids struktur och upplägg

Föredragande/besvarande: Jan Hägersand ekonomichef Kalmar länstrafik
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Utbyggnad närtrafik
Kostnadsbedömning

kalmarlanstrafik.se

CH5



Bild 100

CH5 Christer Holmgren; 2020-06-16
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Närtrafik

Förutsättningar

• Närtrafiken beställs av ett befintligt utbud  total kostnad beror på antal beställningar av 
turer

• Andra faktorer för kostnaderna är:
• Samåkning
• Inverkan på andra trafikslag

• Befintligt utbud: 153.000 möjliga turer/år
• Utnyttjat 2021: 46.000 resor
• Utnyttjandegrad: 30,1%

• Förslag utbyggnad: 22.000 extra turer i befintligt utbud

• Samma utnyttjande av dessa antas  ca 6.600 st av de 22.000 utnyttjas
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Närtrafik

Kostnader

• Snittkostnad per resa närtrafik – 520 kr
• Total kostnad 6.600 resor * 520 kr = 3.432 ksek totala kostnader

• Snittintäkt per resa – 28:80 kr
• 6.600 resor – 190 ksek biljettintäkter

• Ca 25% av närtrafiken är serviceresor, vilket ger kostnadsminskningar där
• 25% av 6.600 resor = 1.650 servicetrafikresor * 415 kr per resa = 685 kSEK 

produktionskostnader minskar serviceresorna

• Nettokostnad utökning: 3.432 ksek minus 190 ksek minus 685 ksek =

• 2.557 kSEK nettokostnadsökning – ca 2,6 MSEK
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Uppkomna frågor för besvarande?
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6. Genomgång av ärenden till nämnden

• Utnämning av dataskyddsombud

För besvarande: Johan Jarl/John Wernberg regionsekreterare Regionstab Kansli
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Uppkomna frågor för besvarande?
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6. Genomgång av ärenden till nämnden

• Beslut om zonindelning

Föredragande: Conny Karlsson basenhetschef Affärsutveckling Kalmar länstrafik
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Ny zonstruktur i Kalmar län 

kalmarlanstrafik.se

CH11



Bild 109

CH11 Christer Holmgren; 2020-06-16
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Utredningsuppdrag zon- och prismodell

Sedan tidigare finns uppdraget att utreda hur den befintliga 
zon- och prismodellen kan eller bör ändras för att bli mer 
attraktiv. 

Byte till nytt biljettsystem ger nya möjligheter. Uppdraget att 
utreda ny zonstruktur behöver vara genomfört så att 
anslutningsprojektet med Skånetrafiken får bra förutsättningar. 

• Avsikten är att pröva möjligheten att införa personliga
zoner i första hand

• Intäktsneutralt och resandeneutralt i analysmodellen

• Zonstrukturen ska attrahera till att resa kollektivt och 
bidra till ökat resande. 
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Statisk zonmodell - idag

Exempel från Kalmar länstrafiks nuvarande zonmodell

• Förbestämd zonindelning i Kalmar län. 
• Priset på biljetten baseras idag på antalet zoner för resan. 
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Personlig (dynamisk) zonmodell – inriktningsbeslut.

Exempel från Skånetrafikens hemsida

• Personliga zoner anpassar sig efter individens position eller resesökning. 
• Personliga zoner utgår från individens resebehov och biljetten gäller för den geografi 

som cirkelns yta täcker.  
• Priset baseras på sträckan för resan (fågelvägen) och därmed cirkelns storlek. 
• Möjlighet finns att komplettera med stadszoner



kalmarlanstrafik.se

Fördelar personlig (dynamisk) zonmodell

 Mer rättvis prissättning utifrån var man bor 
och hur långt man reser – Den som bor nära 
en zongräns idag och gör en kort resa över 
gränsen upplever att priset är högt. Nya 
modellen gör att det blir samma pris i alla 
riktningar för samma sträcka. 

 Enklare och mer logiskt för kunder att 
förstå prissättningen – Priset per sträcka 
(fågelvägen) blir samma oavsett riktning.

 Enklare att kommunicera avstånd 
(fågelvägen) kopplat till pris än dagens 
zonmatris där den exakta zongränsen är 
svår att förstå samt att motivera.

 Enklare att administrera för Kalmar 
länstrafik.

 Enklare att anpassa personlig zonmodell till 
Skånetrafikens biljettsystem än dagens 
statiska zoner.

 För den lite mer rutinerade resenären kan 
den personliga zonen trimmas så att priset 
för resorna blir mer attraktivt/optimalt.

Testa zonmodellen här. 

Skånetrafiken-Köp biljett Skånetrafiken - Kort & 
biljetter (skanetrafiken.se)
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Nackdelar personliga zoner

• Förändringar är jobbigt för resenärer - Ny zonstruktur kan medföra att en del 
resenärer tycker att det blir svårare att förstå och köpa biljett till en början.

• Personloga zoner tar inte hänsyn till kommungränser vilket gör att skolbiljetter 
kommer att få giltighet i hela länet. Skolbiljetten kan används till mer än skolresor vilket 
kan påverka försäljning av andra biljetter negativt. 

• Modellen löser inte skärgårdstaxan och kombinerad biljett mellan skärgårdsbiljett 
och bussbiljett ännu.

• Vid färre antalet zonsteg blir prisskillnaden större mellan varje zonsteg. Systemet är 
idag begränsad till 4 zonsteg (liten, mellan, stor och län).

Övrigt

• Det kommer att finnas både vinnare och förlorare när man byter zon- och 
prismodell.
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Frågor som kräver fortsatt utredning - Personliga zoner

• Skånetrafikens biljettsystem klarar idag upp till fyra 
zonsteg och stadszon. Det behövs fler än fyra 
zonsteg för att ge Kalmar län en bra zon- och 
prismodell vilket kräver utveckling. 

• En anpassning mellan Öland och fastlandet 
kommer krävas. Fågelvägen går inte att appliceras 
på norra/södra Öland då trafiken måste gå över 
bron för att komma till fastlandet och tvärt om. 

• Tillämpning av stadszoner behöver utredas 
ytterligare. 
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Analys av många olika reserelationer

Byte av zonmodell kommer att 
leda till att vissa får det bättre 
och andra sämre jämfört med 
idag.
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Film från Östgötatrafiken

Priser - Östgötatrafiken (ostgotatrafiken.se)
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Zonerna har formen av cirklar. Största zonen följer länsgränsen.
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Kalmar län behöver minst sex zonsteg för att få bra prisskillnad mellan stegen.

Exempel
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Uppkomna frågor för besvarande?
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6. Genomgång av ärenden till nämnden

• Protokoll- Kollektivtrafiknämndens presidium 2022

För besvarande: Johan Jarl/John Wernberg regionsekreterare Regionstab Kansli
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Beslutsärenden till nämnden 
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CH7
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CH7 Christer Holmgren; 2020-06-16
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7. Redovisning av kartläggning och översyn av Närtrafiken

Förslag till beslut, KTN 2021/60

Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisning av kartläggning och översyn av Närtrafikens framtida 
struktur och upplägg. Kollektivtrafiknämnden ställer sig bakom förslaget till fortsatt arbete och 
upplägg.

Redovisningen överlämnas till regionstyrelsens plan- och budgetberedning för fortsatt beredning inför 
arbetet med kommande regionplan.
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8. Utnämning av dataskyddsombud

Förslag till beslut, KTN 2019/3

Kollektivtrafiknämnden utser Caroline Rosander, regionjurist, och Emelie Karlsson, regionjurist, till 
dataskyddsombud för nämnden
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9. Beslut om zonindelning

Förslag till beslut, KTN 2022/58

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta att:

Kalmar länstrafik inför en zonstruktur med personliga (dynamiska) zoner, som ersätter nuvarande 
zonstruktur med statiska zoner

Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av biljettsystem vinner laga kraft, 
samt att Region Kalmar tecknar samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region 
Blekinge och AB Östgötatrafiken.

Priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i samband med beslut om taxor och avgifter för 
Kalmar länstrafik för kommande år.
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Delegationsbeslut 
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CH8



Bild 129

CH8 Christer Holmgren; 2020-06-16
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10. Protokoll –Kollektivtrafiknämndens presidium

• Utnämning av tillfälliga dataskyddsombud

- Beslutet gäller från och med den 25 februari 2022 tills beslut fattas i kollektivtrafiknämnden den 7 
april 2022.
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Anmälningsärenden 
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CH10
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CH10 Christer Holmgren; 2020-06-16
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Anmälningsärenden

11. Protokoll från länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor den 10 februari 2022, KTN 2022/61

12. AB Transitio, KTN 2022/36

Protokoll från styrelsesammanträde den 3 februari 2022

Mötesanteckningar från AB Transitios ägarråd den 2 februari 2022

Information om kallelse till AB Transitio årsstämma 2022

13. Överenskommelse med Kalmar kommun om samverkan gällande kameraövervakning och 
trygghetsskapande insatser vid centralstationen Kalmar, KTN 2022/49

14. Anmälan av tillfälligt dataskyddsombud för kollektivtrafiknämnden , Region Kalmar län, KTN 
2022/45
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Anmälningsärenden

15. Release letter Bombardier, moderbolagsgaranti, KTN 2022/21

16. Samverkansavtal tillköp skärgårdstrafik, KTN 2022/50

17. Svar på hemställan till revisorerna om granskning, KTN 2022/18
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Uppkomna frågor för besvarande?
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Tack för ert deltagande 

Nästa möte måndagen den 30 maj 
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