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Informationer

Informationer

Karl-Johan Bodell
• Samverkansavtal mellan Trafikverket och regionala kollektivtrafikmyndigheten Region Kalmar län avseende ersättning för 

Stångådalsbanan.
• Måldokument Infrastrukturåtgärder
• Remiss av betänkande av Utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige.
• Samarbetsavtal avseende Tågtrafik mellan Region Kalmar län och Region Östergötland.

Christer Ohlsson, Kalmar kommun
• Kalmar stationsutredning
• BRT-utredning

Christer Holmgren
• Aktuell lägesrapport kollektivtrafiken

Yvonne Aldentun
• Förklarar nämndens ledamöter varför vi tar besluten i ärende 7, 8, 9
• Remissversion – Region Skånes tågstrategi

Anna Nyström
• Ekonomisk rapporter Kalmar länstrafik 2020
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Samverkansavtal mellan Trafikverket och Region Kalmar län

Stångådals- och Tjustbanan
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Samverkansavtal med Trafikverket – Statens köp av trafik 2014

Tidigare avtal går ut den 12 dec 2020 

Optionsåren gick inte att använda då Tjustbanan ej ska omfattas i det nya avtalet

Avtal om ”Köp av trafik” är fastställt belopp/år utan uppräkning under avtalsperioden.

Ersättning har betalats för två dubbelturer på Stångådalsbanan, ers 16,8 mkr/år
Ersättning har betalats för en dubbeltur på Tjustbanan, ers 4,2 mkr/år
Ersättningen för Tjustbanan var ett avvecklingsbidrag då banan ej var berättigad till ers 
genom köp av trafik.
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Samverkansavtal med Trafikverket – Statens köp av trafik 2020 - 2022

Avtal om statens köp av trafik omfattar två år dec 2020 – dec 2022

Avtalet omfattar inga optionsår

Stångådalsbanan uppfyller TrV villkor för trafikavtal, ger stora förbättringar trafikmässigt för 
kommunerna Högsby och Hultsfred

TrV ersätter två dubbelturer dagligen

Ersättning betalas ut med 18,37 mkr per år

En omfattande redovisning skall kontinuerligt göras till TrV så som –
Resande, ekonomi, produktion, punktlighet samt genomförande av kundundersökning NKI

I samma stund som detta avtal undertecknats kommer dialog om ett nytt långsiktigt avtal att 
starta.
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Yttrande över förslag på nationellt biljettsystem 
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Yttrande över betänkandet ”Nationellt biljettsystem för Sverige”

 Branschen är i stort behov av en standard – utredningen borde gjorts för flera år sedan

 Grunden för ett system är en gemensam trafikdatabas

 Utredningen är som helhet svår att följa – nivån varierar kraftigt från övergripande till detaljer

 Huvudfrågor för RKM är: Vem äger kunden? Hur sker avräkning av sålda biljetter?

 Affärsreglernas harmonisering är en rekommendation – bör vara ett krav

 Tidigare utredningar pekar på mobiltelefonen som huvudbärare, här pekar utredaren på IDF på kort – i 
mobil – i en klocka – chip under huden. En tillbakagång!
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Yttrande över betänkandet ”Nationellt biljettsystem för Sverige”

BoB – standard för skapande av biljetter

Ytterligare en standard för att identifiera kunden

Vid föreslagen standard lämnar vi ifrån oss huvudkontrollen till bankvärden

Självklarhet med öppet API – tredjepartsförsäljare måste skapa egen ekonomi på sin försäljning

Tre metoder för att sälja samma produkt: Egen försäljning – Tredjeparts förs – Nationella biljetter

Hur är lösningen för företagskunder och för resor i den särskilda kollektivtrafiken?

Varje RKM suverän gällande prissättning och rabattering – har inte beaktats i utredningen
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Yttrande över betänkandet ”Nationellt biljettsystem för Sverige”

Tillsynsmyndighet – Trafikverket (Samtrafiken)

Ekonomi – beskriven kostnad 200 mkr kommer inte att räcka långt

Genomförande till 2023 helt orealistiskt – 2026 är realistiskt
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Samarbetsavtal Region Kalmar län – Region Östergötland

Stångådals- och Tjustbanan
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Samarbetsavtal Region Kalmar län – Region Östergötland

 Nuvarande avtal gäller t o m dec 2021

 Nya avtalet lång giltighet från dec 2021 till dec 2033 (12 år)

 Ersättning baseras på dagens nivå, vilken grundar sig efter
- Tågtrafik på Stångådalsbanan
- Busstrafik på Tjustbanan

Ersättning erläggs med 29,4 mkr / år
uppräknas årligen med branschindex på 2,5%
Förutom intäkter från Region Östergötlands betalsystem erhåller Region Kalmar län 
samtliga intäkter i trafiksystemet. 
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Samarbetsavtal Region Kalmar län – Region Östergötland

Nyheter

- Parterna är överens om att verka för trafikens utveckling

- Eldrift är en självklar målsättning för trafikens framtida drift

- Huvudintresse att binda samman tillväxtmotorerna Linköping och Kalmar

- Naturlig resväg för Region Kalmar län till/från Stockholm – där direkttrafik är målet

En återgång
- Bana och stationer ska underhållas och moderniseras
- Etablera och vidmakthålla goda kollektiva anslutningar
- Verka för att bebyggelse, service och näringsliv har god tillgänglighet till trafiken
- Stationer ska av kunderna uppfattas som en trygg och säker miljö 
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Kollektivtrafik - sommaren 2020

• Trots färre resenärer har trafiken rullat som vanligt – inga indragna linjer eller 
inställda turer.

• Minskat resande i busstrafiken med ca 25 – 30 %  jämfört med 2019. Tågtrafiken 
minskade med ca 50 % - Vanligtvis är det många långväga resor med tåg under 
sommaren.

• Kalmar länstrafik följde upp resandet och förstärkte trafiken där det var möjligt för 
att minska risken för trängsel. 

• Betalningsviljan bland resenärer har minskat. Det finns de som utnyttjar de stängda 
framdörrarna på bussarna.



kalmarlanstrafik.se

Skolstart HT 2020

• Terminsstarten är alltid en hektiskt tid, normalt tar det ca 1- 2 
veckor att anpassa trafiken utefter resandet. Varje skolstart är 
unik.

• Trängsel ombord ligger på ungefär normala nivåer. På grund 
av pandemin upplevs trängseln mer påtaglig än tidigare.

• Ansträngd situation under peaktider för resor till/från 
särskolan. Fordonen till särskoleresor nyttjas även till 
färdtjänst och sjukresor.
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Utmaning - linjetrafik

• Utvecklingen av Covid-19 pandemin, ovisst gällande 
framtida råd och rekommendationer. 

• Trängsel ombord på våra fordon och omfördelning av 
resurser, det finns inte obegränsat med fordon.

• Ansträngt ekonomiskt läge - Drastiskt minskat resande 
samtidigt som kostnadsbilden är oförändrad.

• Betalningsmoralen bland våra resenärer och framtida 
biljettintäkter.

• Kommunikationsutmaning att se till att råd och 
rekommendationer i kollektivtrafiken efterlevs bland 
resenärer.



kalmarlanstrafik.se

Utmaning - serviceresor

• Erbjuda ensamresor för dialys- och onkologpatienter.

• Utmaning att utföra serviceresor enligt uppställda mål under 
peak tider (färdtjänst, sjukresor och särskoleresor).

• Ovisst gällande utvecklingen av Covid-19 pandemin samt 
framtida råd och rekommendationer.

• Kommunikationsutmaning att se till att råd och 
rekommendationer efterlevs bland resenärer.



kalmarlanstrafik.se

Utmaning - övrigt

• Införandet av ett nytt 
biljettsystem, leveranser har 
påverkats av pågående 
pandemi.

• Kollektivtrafiken är under hård 
bevakning från samhälle och 
media rörande trängsel och 
smittspridning ombord.
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Möjligheter - Ökad digitalisering

• Stor ökning av antalet appanvändare i dagens app. 
Sedan juni har antalet användare ökat med ca 40 %.

• Biljettförsäljningen i appen har ökad med 250-300 % 
under samma period jämfört med föregående år. 

• (Manuell hantering 695 periodbiljetter därav 549 
seniorbiljetter 79 procent. Sedan start 14 maj.)

• Appen GoOn har ca 5 000 nedladdningar sedan 
lanseringen i maj. I appen kan resenärer se uppskattad 
beläggning på Kalmar länstrafiks bussar.
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Nöjdhetssiffror – vad tycker resenärerna om Kalmar länstrafik
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Nöjdhetssiffror – vad tycker resenärerna om Kalmar länstrafik

Nöjdhet linjetrafik sammanfattande betyg juni-juli 2020 och 2019
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Skånes tågstrategi
(bidrag KTN 200826)
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Tågstrategin utgår från en målbild om 40 % 
marknadsandel för det motoriserade resandet i Skåne

• Utifrån denna målsättning har man beskrivit hur det önskade resandet 
förväntas se ut i olika starka stråk 2030, 2035 och 2040 – och beskriver 
det som ett behov.

Det finns emellertid inget underlag eller någon prognos som stödjer att 
utvecklingen faktiskt kommer att se ut så. Detta är en svaghet i strategin. 
Kopplingen mellan målet och det beskrivna behovet behöver förtydligas.
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Principen för parallella tågsystem bra!
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Fler tåg till Danmark förändrar tågstrukturen

• Planerad utökning från 3 till 4 tåg per timme över Öresund från 2025 ändrar 
strukturen för Öresundstågen. Det ger i sin tur konsekvenser för övriga 
regioner i Öresundstågssamarbetet.

• Tre ben i systemet: Halland/Västra Götaland, Blekinge och Småland. Ett ben 
riskerar ändrade avgångs-/ankomsttider vilket påverkar all övrig regiontrafik.

Kalmar län vill tidigt delta i dialoger som rör regionens trafik och kunna påverka 
utfallet.
Om ”Kalmarbenet” påverkas behöver infrastrukturåtgärder vidtas som säkrar 
oförändrade avgångs-/ankomsttider till Kalmar.
Region Kalmar län föreslår att framtida tågstrategier för Sydsverige tas fram 
gemensamt inom RSS och tidigt inkluderar alla berörda regioner.
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Ekonomisk rapport
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Budget 
2019 

Utf juli 
2019 

Utfall/ 
budget 

19 Utfall 2019 Budget 2020 Utf juli 2020 

Utfall/ 
budget 

2020 
Prognos 
2020-07

1  INTÄKTER -481 563,0 -285 168,6 59,2% -516 244,5 -509 043,0 -220 755,7 43,4% -401 518,2
2  LÖN OCH ARBETSGIVA 58 758,4 31 243,5 53,2% 55 495,7 62 653,9 34 086,5 54,4% 62 899,0
3  UTBILDN O ÖVR PERSK 1 678,0 726,6 43,3% 1 214,6 1 249,0 548,2 43,9% 1 004,0
6  KAPITALTJÄNSTKOSTNA 998,0 1 124,7 112,7% 2 098,7 7 852,0 1 412,8 18,0% 4 859,0
7  LOKALHYROR 3 411,0 6 574,2 192,7% 11 341,4 10 491,0 6 591,5 62,8% 10 491,0
9  ÖVRIGA KOSTNADER 1 015 916,0 616 560,0 60,7% 1 048 184,7 1 049 806,0 626 619,7 59,7% 1 047 128,0
Totalsumma 599 198,4 371 060,2 61,9% 602 090,6 623 008,9 448 502,9 72,0% 724 862,8

Ekonomiskt utfall och prognos juli 2020
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Prognospåverkande poster efter juli 2020

mkr
Biljettintäkter -100,0
Egenavgifter serviceresor -7,5
Kapitaltjänstkostnader 3,0
Minskad ersättning återförsäljare 2,0
Reskostnader och fortbildning 0,5

-102,0
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Biljettintäkter tåg och buss 2020
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