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Landstingsstyrelsen 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
 
Den 1 januari 2012 trädde lagen om kollektivtrafik SFS nr 2012:1065 i kraft. 
Enligt denna lag skall det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. 
 
Landstingets och kommunerna har tidigare haft ett gemensamt ansvar inom länet 
för den regionala kollektivtrafiken.  Enligt överenskommelse med länets 
kommuner är Landstinget regional kollektivtrafikmyndighet i Jönköpings län. 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska i ett trafikförsörjningsprogram 
bland annat fastställa behov och mål för kollektivtrafiken i länet.  Programmet 
skall vid behov uppdateras, sannolikt en gång per mandatperiod. 
 
Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör  

 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 138-
148 
Tid: 2012-08-27 kl.13.00-14.10 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 140 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1077 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram 
Carina Ödebrink föreslår en ändring av sista punkten under 
Mål 2025 på sidan 11. Förslag till ny formulering: Priset ska 
stimulera till ett ökat kollektivt resande. 
 

Beslut 

Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 

att göra den föreslagna ändringen i texten samt  
att för övrigt godkänna programmet.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Anders Pansell Jarl Karlsson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 45-53 

Tid: 2012-09-03 Kl. 10.00-14.10 
 

 

Plats: Kommunhuset i Habo 

§ 48 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1077 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län 
Projektsamordnare Kjell Magnusson går igenom 
programmet och ger en bakgrund: Vad kräver lagen av 
programmet, upplägg av arbetet med programmet, mål för 
2025, infrastruktur och roller, zonindelning, turtäthet, 
ekonomi, uppföljning/utvärdering m.m.  
Regionala utvecklingsdelegationen behandlade programmet 
27 augusti och ärendet kommer att behandlas i 
Landstingsstyrelsen 11 september. 
Beslut 

Utskottet beslutar att lämna följande synpunkter 
 Zonindelning, för att ge dessa legitimitet hos 

resenärerna ska dessa sammanfalla med 
kommungränserna. 

 Serviceresor, utskottet påpekar att detta arbete bör 
påskyndas så att beslutet om att överföra ansvaret 
från kommunerna kan tidigareläggas. 

 Gränsöverskridande, utskottet påpekar vikten av att 
underlätta resandet över länsgränserna, såväl 
gällande teknik som taxor. 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras  

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Per Hansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Sammanfattning 
 

Den 1 januari 2012 trädde lagen om kollektivtrafik, SFS nr 2010:1065 i kraft. Denna stadgar 
bl.a. att det i varje län skall finnas en regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM, och att denna 
senast den 1 oktober 2012 ska ha ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram, RTP. 

RTP för Jönköpings län består sammanfattningsvis av följande avsnitt: 

1. Vision och Värdegrund. 

Här redovisas Landstingets vision ”För ett bra liv i ett attraktiv län”, verksamhetsidén 
för länets kollektivtrafik ”Det naturliga resvalet” som ska ”bedrivas med omtanke om 
kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor”. Vidare redogörs för aktuella 
avsnitt i Regionförbundets regionala utvecklingsprogram. 
 

2. Kollektivtrafikens uppdrag och krav. 

I detta avsnitt sägs bl.a. att kollektivtrafiken ska erbjuda länets invånare goda 
kommunikationer till och från orter inom länet men också till angränsande län med 
syftet att underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid. 
I avsnittet redovisas samband mellan god kollektivtrafik och regional tillväxt, 
begreppet ”Allmän trafikplikt” redovisas liksom gällande trafikavtals löptider. Vidare 
behandlas frågor om jämställdhet, tillgänglighet för funktionsnedsatta, FNs 
Barnkonvention, Miljö och hållbart samhälle, synen på länsgränsöverskridande trafik 
samt frågor om upphandlad respektive kommersiell trafik. 
 

3. Mål 2025. 

Fem centrala målsättningar fastläggs som ska vara uppnådda till år 2025, nämligen: 
- Resandemål - 60 procents resandeökning 
- Kundnöjdhet - 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara nöjda eller 

mycket nöjda, 80 procent av resenärerna samt 92 procent av färdtjänst- och 
sjukresenärerna 

- Tillgänglighet för funktionsnedsatta - fler ska kunna resa med allmän 
kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande åtgärder 

- Självfinansieringsgrad - den upphandlade trafiken är självfinansierad till ca 50 
procent, samt 

- Miljö/hållbart samhälle - all kollektivtrafik drivs med förnyelsebara drivmedel och 
trafikens totala energiförbrukning/km minskar med minst 20 procent.  
 

4. Strategier för att uppnå målen. 

Avsnittet behandlar frågor om samhällsplanering och regional tillväxt, infrastruktur 
och roller med förslag på angelägna åtgärder av kommunerna, Regionförbundet och 
Trafikverket. I ”Principer för trafikeringsupplägg” nivåindelas kollektivtrafiken i 
storregionala respektive regionala stråk, stadstrafik samt närtrafik med olika 
funktioner. Ett principiellt trafikutbud redovisas som innebär 12 – 16 dubbelturer/dt 



 

 
från kommuncentra till läns- och högskolecentra, 24 dt mellan närliggande 
kommuncentra samt orter med 2500 invånare eller fler, 12 – 16 dt för orter med 1000 
– 2500 invånare samt ett lägsta basutbud om 3 dt eller anropsstyrd trafik för övriga 
orter och landsbygden. Motsvarande turtäthet eftersträvas för trafik till angränsande 
län. 
Avsnittet tar också upp frågor som berör restider och stopp, bytespunkter, hållplatser 
och terminaler samt serviceresor och bussgods. Därutöver fastslås att i de starka 
stråken prioritera hög turtäthet, korta restider samt möjligheter till resor över 
länsgränserna. 
 

5. Åtgärder. 
Avsnittet behandlar bl.a. frågor om beteende och individanpassad service. Strategiska 
framgångsfaktorer i relationen till medborgare/kund redovisas. Exempel på åtgärder 
som avses att utvecklas under kommande treårsperiod redovisas. Under rubriken 
”Infrastruktur” anges bl.a. nödvändiga investeringar i järnvägsnätet för att klara 
beräknad resandeökning med tåg. Dessa berör banorna (Falköping) Jönköping – 
Nässjö samt Jönköping – Värnamo. Andra frågor behandlar tillgänglighets och 
miljöfrågor. 
 

6. Ansvarsfördelning. 
I avsnittet redovisas önskad ansvarsfördelning mellan olika parter för att förverkliga 
de målsättningar programmet fastställt. Utöver RKTM berörs länets kommuner, 
Regionförbundet samt Trafikverket. 
 

7. Ekonomi. 
Här redovisas en bedömd bruttokostnadsökning om 600 mkr för programmets 
förverkligande. Med antagen självfinansiering om 50 procent finns ett tillkommande 
finansieringsbehov om 300 mkr. Fyra alternativa finansieringsvägar redovisas. 
 

8. Uppföljning/utvärdering. 

I avsnittet fastställs att programmet ska brytas ner i treåriga handlingsplaner. Den 
första ska omfatta perioden 2014 – 2016 och utarbetas under 2013. Vidare redovisas 
att genomgripande utvärderingar och förnyelse av programmet ska ske 2015 och 2020. 
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Jönköpings Länstrafik  

Avsändare . 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram i 
Jönköpings län 
 
Den 1 januari 2012 trädde lagen om kollektivtrafik SFS nr 2010:1065 i kraft. 
Enligt denna lag skall det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.   
 
Landstinget och kommunerna har tidigare haft ett gemensamt ansvar inom länet 
för den regionala kollektivtrafiken. Från den 1 januari 2012 är Landstinget i 
Jönköpings län ensamt ansvarig för verksamheten och är länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet, RKTM.  
 
RKTM skall bl.a. fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Programmet skall vid behov uppdateras, sannolikt en 
gång per mandatperiod. 
 
Enligt lagen ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehålla en 
redovisning av: 
 

• Behovet av kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 

• alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna 
utföras på kommersiell grund och trafik som RKTM avser att ombesörja på 
grundval av allmän trafikplikt,   

• åtgärder för att skydda miljön, 

• tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn 
till behov hos personer med funktionsnedsättning, 

• de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, 
samt 

• omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med 
sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 
regionala kollektivtrafiksmyndigheten, RKTM. 
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Lagen definierar regional kollektivtrafik som trafik vilken utförs inom ett län, 
eller om den sträcker sig över flera län huvudsakligen tillgodoser resenärernas 
behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. 
 
RKTM ansvarar för den av samhället upphandlade och finansierade regionala 
kollektivtrafik för vilken allmän trafikplikt ska beslutas. Samtidigt öppnar lagen 
möjligheter för kommersiellt driven kollektivtrafik. 
 
En väl fungerande kollektivtrafik ska tillgodose invånarnas behov av transporter. 
Trafiken kan vara regional eller interregional. Den regionala trafiken omfattar 
relativt korta resor som till och från arbete, skola, offentlig och privat service, 
kultur och fritidsändamål. Merparten av dessa resor görs inom orter eller mellan 
närliggande orter. Den interregionala kollektivtrafiken utgörs av längre resor t.ex. 
resor som görs i tjänsten och på fritiden och skall främst genomföras på 
kommersiella grunder.  
 
Programmet omfattar Jönköpings län liksom läns- och kommuncentra och 
högskoleorter i angränsande län.  
 
Arbetet med trafikförsörjningsprogrammet har bedrivits i projektform i nära 
samråd med såväl Regionförbundet Jönköpings län och Trafikverket. Tidigt under 
processen hölls samråd med länets kommuner. Överläggningar och information 
har vidare genomförts med branschföreträdare, statliga myndigheter liksom med 
företrädare för länets handikapporganisationer. Skriftlig information med inbjudan 
att delta har vidare skickats till bl.a. samtliga trafikföretag i länet, näringslivs- och 
fackliga organisationer m.fl. Allmänhet, resenärer och föreningsliv har bl.a. 
inbjudits att delta via Länstrafikens hemsida. Samråd med angränsande län har 
genomförts. 
 
Under våren 2012 genomfördes också en omfattande remissbehandling av ett 
underlagsmaterial. Inför detta genomfördes bl.a. informations- och samrådsmöten 
i länets 13 kommuner. Sammanlagt medverkade detta till 39 inkomna remissvar 
vilka påverkat utformningen av programmet.  
 
Detta regionala trafikförsörjningsprogram tar sikte på att redovisa mål för länets 
kollektivtrafik. gällande omfattning och kvalitet till år 2025. Inriktningen är att 
öka resandet i kollektivtrafiken med 60 procent till år 2025, exklusive 
skolkortsresor. Programmet har en strategisk inriktning med avsikt att svara på 
”vad-frågorna”. Det kommer i senare skede att brytas ner i års- och flersårsplaner 
och följs löpande upp i anslutning till landstingets budget- och bokslutsarbete. 
Mer genomgripande utvärderingar föreslås ske 2015 och 2020. 
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Vision och värdegrund 
 
Kollektivtrafiken i Jönköpings län styrs och påverkas av de visioner som fastställs 
av Landstinget och andra samhällsorgan. Landstinget bedriver sin verksamhet 
utifrån visionen:  

För ett bra liv i ett attraktivt län 
 
Ett bra liv förutsätter bl.a. goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär 
att arbetsplatser, skolor, köpcentra, offentlig service som t ex sjukvård och 
kulturinrättningar ska nås. Ett attraktivt län fordrar bl.a. en hög tillgänglighet till 
dessa funktioner. En väl fungerande kollektivtrafik har en avgörande betydelse för 
att möjliggöra en sådan situation för såväl enskilda människor som näringsliv. Det 
ska vara lätt att resa till och från olika resmål inom och utanför länets gränser. 
Med utgångspunkt från sitt uppdrag har en verksamhetsidé formulerats för länets 
kollektivtrafik enligt följande: 
 

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och 
bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, 
enkla och säkra resor 

 
Med det naturliga resvalet menas att det ska vara naturligt att resa med tåg och 
buss. Inför varje beslut att resa ska den kollektiva resan alltid vara ett klart och 
tydligt alternativ till andra reseformer. Naturligt också i den skepnaden att 
kollektivresan sparar på vår miljö. Beslutet om hur man ska resa kommer inte 
alltid att resultatera i att man väljer buss eller tåg, men det kollektiva resandet ska 
alltid ha en stark attraktionskraft för den enskilda människan.  
 
Omtanke handlar om människan. Omtanke genom att bedriva kollektivtrafik med 
god kvalitet som tillgodoser människors resebehov. Omtanke om 
levnadsförutsättningarna nu och i framtiden. Hänsyn till miljön och framtidens 
levnadsvillkor, om solidariteten med framtida generationer.  
 
Priset har betydelse för vilken resform man väljer. Kollektivtrafikresan är alltid 
ekonomiskt fördelaktig men priset är inte alltid avgörande för att välja en 
kollektivresa framför en bilresa. Andra faktorer har också stor betydelse.  
 
Det ska vara enkelt att resa kollektivt, enkelt att förstå avgifts-, betal- och 
informationssystem, enkelt att stiga på och av på rätt plats, enkelt att byta mm. 
Det ska även vara enkelt att planera och genomföra en resa bl.a. genom att kunna 
välja mellan många turer. 
 
På samma sätt är det viktigt att resa tryggt och säkert. Säkerhet från hot, våld och 
övergrepp eller andra oroselement men också säkerhet i att resan avgår och 
ankommer vid angivna tider. Resan ska vara trygg och säker genom att fordonet 
är säkert och framförs på ett säkert sätt. Att resan upplevs trygg är en individuell 
upplevelse som ställer krav på dess utformning i sin helhet. 
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Kollektivtrafik är ett strategiskt verktyg för att utveckla länet enligt de visioner 
och ambitioner som fastlagts. Det framgår bl.a. av Regionförbundets regionala 
utvecklingsprogram, RUP med sikte på 2020. För närvarande pågår ett arbete med 
att utarbeta en regional utvecklingsstrategi, RUS, som beräknas ersätta RUPen 
under våren 2013.  
 
RUPEN anger fem prioriterade programområden. Ett av dessa är 
Kommunikationer: Gränslös tillgänglighet. Samtliga programområden är 
prioriterade ur ett utvecklingsperspektiv och de har en avgörande betydelse för 
samhällsutvecklingen. 
 
Det övergripande målet för programområdet Kommunikationer har följande 
utformning:  

 
Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker och hållbar 
infrastruktur och trafikering som med minsta möjliga belastning 
på miljön, folkhälsan och människors sociala liv ger ökad 
gränslös tillgänglighet och rörlighet för alla människor, varor 
och tjänster. 

 
Delmålet att ”kollektivtrafiken ska bidra till att förstärka, förstora och knyta 
samman marknader för boende, arbete, utbildning, service och fritid” utgör en 
grund för kollektivtrafikens uppdrag. Som strategi för att nå målet anges en 
utökad, snabb och anpassad kollektivtrafik, förbättrad säkerhet, standard och 
kvalitet, helhetssyn och systemtänkande från dörr till dörr. Trafiken ska också 
knyta samman angränsande arbetsmarknadsregioner oavsett läns- och eller 
regiongränser.  
 
Utvecklingen av länets kollektivtrafik har dessa visioner och värderingar som 
grund när den framtida kollektivtrafiken ska byggas och den befintliga 
infrastrukturen skall utvecklas och förnyas. 
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Kollektivtrafikens uppdrag och krav 
 

Syfte 
 
Kollektivtrafiken i Jönköpings län ska erbjuda länets invånare goda 
kommunikationer till och från orter inom länet men också till angränsande län. 
Trafikerbjudandet ska vara långsiktigt stabilt, förutsägbart, tryggt och pålitligt 
med korta restider och hög turtäthet. En bra kollektivtrafik ska medverka till att: 
 

 underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt 
fritid 

 invånarna kan arbeta inom ett större geografisk område med hjälp av bra 
pendling 

 ge näringslivet ett större område för sin rekrytering av arbetskraft, genom 
att arbetsmarknadsregionerna förstärks och förstoras 

 skapa ett klimatsmart och hållbart samhälle  
 ge människor med funktionsnedsättning god tillgänglighet i samhället 
 med prisvärda reseerbjudanden ge alla i samhället möjlighet att resa 

 
I kollektivtrafiklagen definieras begreppet ”Regional kollektivtrafik” som all 
kollektivtrafik inom länet och trafik över länsgränserna som huvudsakligen 
tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande.  
 
Länets kollektivtrafik ska utformas för att motsvara det som riksdagens angivit 
som funktionellt trafikutbud och funktionellt resande. Med detta menas följande: 
 
Funktionellt trafikutbud 
 

 turutbud; ett utbud av turer som är tillräckligt stort för att attrahera daglig 
pendling, 

 stoppfrekvens; uppehåll för av- och påstigande sker i kommunhuvudorter 
eller med ännu tätare intervall, 

 taxe- och bokningsvillkor; normalt krävs inte förhandsbokning, olika 
typer av periodkort är vanligt förekommande, och 

 fordonstyp; utformningen av fordon liksom service- och ombordkoncept 
är anpassade för vardagsresande. 
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Funktionellt resande 
 

 ärende med resan; en majoritet av resorna avser regelbundna resor till 
arbete, skola, omsorg, inköp, service eller fritidsaktiviteter, 

 reslängden; reslängden överstiger inte 100 km för merparten av 
resenärerna, 

 restiden; överstiger inte en timme för merparten av resenärerna, och 
 skillnader mellan hög- och lågtrafik; resandet kännetecknas av tydliga 

dygnsvariationer och av variationer mellan vardag och helg som speglar 
ett dagligt vardagsresande, däribland utpräglade skillnader i resandevolym 
mellan hög- och lågtrafik. 
 

Arbetsmarknadsregioner / regional tillväxt  
 
Hög turtäthet och korta restider ger goda pendlingsmöjligheter och medverkar till 
att förstora arbetsmarknaden. Den enskilda individen ges bättre förutsättningar att 
söka arbete inom ett större geografiskt område med en rimlig pendlingstid. 
Näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent personal underlättas. 
Sammantaget medverkar detta till ökad tillväxt i samhället. En bra utbyggd 
kollektivtrafik är ett redskap för att bygga det långsiktigt hållbara samhället. 
 
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har ett antal studier genomförts 
för att klarlägga konsekvenserna av förbättrad tillgänglighet inom och mellan 
kommuner och regioner. Ett modernt transportsystem med kortare restid ger ökad 
tillväxt i berörda regionala ekonomier men även för landet som helhet. Studier har 
också visat att frekventa resor – som arbetspendling och möten mellan företag – 
har en särskilt stor tidskänslighet vid kontaktavstånd inom intervallet 20-45 
minuter. Förkortas avståndet inom detta intervall ökar antalet resor mycket 
kraftigare än vid förkortningar bortom gränsen 45-50 minuter. Dessa tidsavstånd 
avser själva resan och inkluderar inte anslutnings- och avslutningsresor vid 
tågresande. (Fritt översatt från JIBS Working Paper Series No 2004-1 
”Europakorridoren - …” av Börje Johansson m.fl.). 
 
Detta understryker såväl vikten av en utbyggd kollektivtrafik som behovet av att 
åstadkomma tydliga restidsförkortningar med strävan att angränsande 
kommuncentra kan nås med mindre än 45 minuters restid. 
 

Allmän trafikplikt 
 

All kollektivtrafik som upphandlas av RKTM och delfinansieras med skattemedel 
ska föregås av beslut om Allmän trafikplikt. Detsamma kan också gälla större 
förändringar som inte ryms inom gällande avtal. Beslut om Allmän trafikplikt ska 
kunna härledas ur det Regionala trafikförsörjningsprogrammet med motiveringar 
om t ex omfattningen av trafiken, miljö- och/eller tillgänglighetskrav eller andra 
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fordonskrav och kan överklagas till förvaltningsdomstol. Beslut om Allmän 
trafikplikt ska fattas i god tid före upphandling men behöver inte fastställa val av 
trafikslag, dvs buss, bil o/e spårbunden trafik. Ett sådant beslut bör inte ligga 
”vilande” utan trafiken ska komma till stånd snarast möjligt. Om tänkt trafik inte 
kommer att förverkligas bör beslutet upphävas genom nytt beslut. 
 
Annonsering angående avsikt att ingå trafikavtal ska göras 1 år före det att 
förfrågnings-underlag sänds ut. Mellan förhandsannonseringen och den slutliga 
upphandlingen skall Samråd inför upphandling, SIU, genomföras. SIU ska bl.a. ge 
svar på frågan om trafikföretagen har intresse av att driva trafiken kommersiellt. 
Efter SIU rekommenderas att beslut om Allmän trafikplikt fattas, dock senast före 
tilldelningsbeslut meddelas. Det anses tillräckligt med SIU för information till 
trafikföretagen och att särskilt möte/info som efterfrågar intresse att driva 
kommersiell trafik ej fordras. 
 
Vid länsgränsöverskridande trafik kan en kollektivtrafikmyndighet besluta om 
Allmän trafikplikt dock efter att en dokumenterad överenskommelse fattats 
mellan berörda myndigheter genom protokoll, avtal eller dylikt. 
  
Beslut om Allmän trafikplikt ska delges av RKTM enligt 16§ första stycket och 
17§ första stycket delgivningslagen (1970:428).  RKTMs beslut om allmän 
trafikplikt får överklagas av den som på kommersiell grund tillhandahåller eller 
avser att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster som berörs av trafikplikten. RKTM-
beslut i enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Vid ev. överklagan till kammarrätt krävs prövningstillstånd.  
 
Huvuddelen av de upphandlade trafikavtalen har följande löptider och omfattas av 
allmän trafikplikt: 

- Stadstrafiken Jönköping 2019-06 
- Regionbussar1)  2018-06 
- Krösatåg  2018-12 
- Serviceresor  2018-08 
- Östgötapendeln2)  2020-12  
- Västtåg  Under upphandling 
- Kust-till-Kusttåg  2012-12 
- Swebus linje 830, 839, 841 2012-12 
- Öresundståg  Under upphandling 

 
1) inkluderar stadstrafiken i Nässjö och Värnamo samt Tranås och Vetlanda. 
2) Respektive part har möjlighet att bryta avtalet i dec 2015. 

 
Utöver redovisade avtalslängder finns så kallad optionsrätt i avtalen som 
möjliggör en förlängning av gällande avtal med 1 – 4 år. 



 

       

2012-09-11      

 
 

8  

Jämställdhet 
 
Människors resande varierar mycket beroende på kön, bostadsort och yrkesval. 
Särskilt markant är att kvinnor oftare reser kortare sträckor och mer kollektivt än 
män. Detta riskerar att begränsa arbetsmarknaden för kvinnorna och även deras 
karriärmöjligheter genom att arbetsmarknaden krymper geografiskt. Att kunna 
resa bekvämt, ofta och med en låg tidsinsats medverkar till mer jämställda 
levnadsförhållanden mellan män och kvinnor.  
 
Enskilda människors val av yrke och boendeort utökas genom en tillförlitlig 
kollektivtrafik och medverkar därmed till att utjämna de regionala 
utvecklingsmöjligheterna.  
 
Barn och ungdomar, invandrare och låginkomsttagare är andra grupper för vilka 
en bra kollektivtrafik är särskilt viktig. För dessa är prisvärdhet och tillgänglig 
information speciellt angelägna. 
 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta 
 
Kollektivtrafiken ska medverka till att utjämna förutsättningarna för människor. 
För grupper med olika slags funktionsnedsättning är en väl fungerande 
kollektivtrafik med ett kostnadseffektivt reseerbjudande ofta en förutsättning för 
att kunna resa till/från arbete och studier liksom för besök hos vänner, 
samhällsinstitutioner, privat och offentlig service. För det goda samhällets 
utveckling är en väl fungerande kollektivtrafik av stor betydelse. 

FNs barnkonvention 
 
I FNs Barnkonvention stadgas barns rättigheter. Av denna framgår bl.a. att 
 

- ett barn är varje människa under 18 år, 
- alla barn har samma rättigheter och värde, ingen får diskrimineras, 
- varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 

henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 
mognad, 

- varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, samt 
- barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. 
 

Landstinget har åtagit sig att efterleva Barnkonventionen. Barn och ungdomar är 
en stor resenärsgrupp som ställer särskilda krav på trafikens tekniska utformning 
och bemötande. I kollektivtrafiken är det särskilt angeläget att barnet som resenär 
får särskild uppmärksamhet och att deras intressen tillvaratas. En bra 
tillgänglighet för barn i kollektivtrafiken kommer även andra resenärer till nytta. 
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Miljö / hållbart samhälle 
 
Transportsektorn är generellt en viktig aktör för att skapa det hållbara samhället. 
Sektorn svarar för en stor andel av klimathotande utsläpp som koldioxid men 
bidrar också till andra miljöproblem som buller. Transporter är också 
arealkrävande och kan orsaka ett stort antal olyckor. En väl utbyggd och 
tillgänglig kollektivtrafik bidrar aktivt till en samhällsutveckling i linje med det 
globala samhällets klimatansträngningar. Det ställer krav på kollektivtrafikens 
utformning av ett attraktivt utbud som är energisnålt och drivs med förnybara 
drivmedel och medverkar till ett omfattande resande med hög beläggning av 
trafikerande fordon.  
 

Gränslös / länsöverskridande trafik 
 

Länets kollektivtrafik ska binda samman länets befolkningstäta delar med viktiga 
målpunkter. Det handlar om att skapa en mycket bra kollektiv pendlingstrafik 
mellan länets kommuncentra och övriga större tätorter.  Samtidigt ska landsbygd 
och mindre orter garanteras ett lägsta trafikutbud som möjliggör anslutning till 
stomlinjer samt till service- och fritidsmål. Invånarna i länet ska ha en bra 
kollektivtrafik till och från Jönköping som länets centra med en väl differentierad 
arbetsmarknad och högskola. 
 
På samma sätt som kollektivtrafiken ska sammanbinda kommuncentra och 
länscentra inom länet ska trafiken organiseras så att motsvarande trafikutbud 
skapas till grannkommuner i angränsande län och dess region-/läns- och 
högskolecentra. Detta förutsätter samverkan och avtal med angränsande läns 
kollektivtrafikmyndigheter. Viktiga parametrar i denna samverkan är t ex 
trafikutbudet och samordning av biljett- och betalsystem. 
 

Upphandlad / kommersiell trafik 
 

De allmänna kraven på länets kollektivtrafik som beskrivs ovan kan garanteras 
enbart genom den av samhället upphandlade trafiken. Den kommersiellt drivna 
kollektivtrafiken har att bestämma över sin egen inriktning, omfattning och 
utformning av trafiken. Företag som avser att bedriva kollektivtrafik på 
kommersiell grund ska anmäla detta till RKTM och till Samtrafiken i Sverige AB 
senast 21 dagar före trafikstart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, 
TSFS 2012:2. Samma tidsrymd gäller för anmälan om trafiks upphörande.  
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Det är dock RKTMs önskan att även kommersiellt driven trafik vinnlägger sig om 
motsvarande krav om uthållig och stabil trafik, hög anpassning till människors 
olika behov, miljöanpassning av fordon och val av drivmedel. 
 
Vid överläggningar med branschföreträdare och enskilda trafikföretag har det inte 
framkommit något intresse att starta och köra kollektivtrafik i länet på 
kommersiella grunder. Det får RKTM att i ett kortare perspektiv, 3 – 5 år, utgå 
ifrån att nuvarande omfattning av denna trafik förblir i stort oförändrad. RKTM är 
emellertid positiv till kommersiella initiativ. 
 
En god dialog mellan RKTM och branschen är angelägen. RKTM avser medverka 
till att det sker kontinuerligt.  
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Mål 2025 
 
Kollektivtrafiken tillgodoser människors behov av resande men är också ett 
strategiskt redskap för att åstadkomma och tillvarata andra samhällsnyttor. En väl 
utbyggd kollektivtrafik medverkar till ökad samhällsnytta som: 
 

 Större arbetsmarknadsregioner och ökad regional tillväxt 
 Bättre folkhälsa och färre trafikolyckor 
 Bättre miljö bl.a. genom mindre luftföroreningar och buller 
 Mindre slitage av gator och vägar 
 Tryggare tillvaro och resor 
 Effektivare tidsutnyttjande för den enskilda individen 
 Bättre framkomlighet främst i Jönköpings stad 
 Priset ska stimulera till ett ökat kollektivt resande 

 
För utveckling av kollektivtrafiken i Jönköpings län sätts följande mål upp till år 
2025. 
 

Resande 
 
 

 

 
 
 
Antalet resor är ett strategiskt mål för kollektivtrafiken. Det avgörs av den 
attraktivitet och kvalitet som trafiken erbjuder, den tilltro och pålitlighet som 
resenärerna och allmänheten upplever att verksamheten lever upp till samt 
trafikens förmåga att medverka till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ur 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 
 
Kollektivtrafikens centrala branschorganisationer inklusive Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, har enats om målsättningen att fördubbla kollektivtrafikens 
andel av resandet. Detta jämfört med förhållandena 2006. 
 
Kollektivtrafikens marknadsandel i Jönköpings län uppgick 2011 till 13 procent. 
Resandet i upphandlad trafik uppgick vid samma tid till ca 17 miljoner resor, 
varav 2,9 miljoner utgjorde skolkortsresor. Av dessa var ca 11 miljoner resor med 
stadstrafiken i Jönköping, ca 4 miljoner resor med regionbussarna och övrig 
stadstrafik samt ca 2 miljoner tågresor. Inom Serviceresor (färdtjänst, sjukresor, 
närtrafik m m) genomfördes samtidigt ca 600 000 st resor. Till detta kommer ett 
okänt antal resor med kommersiell trafik. 
 

Mål till 2025:   
60 procents resandeökning, exkl. skolkortsresor jämfört med 2011 
till sammanlagt 25 miljoner resor 
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För att åstadkomma angiven resandeökning kommer en lång rad åtgärder att 
behöva vidtas. Huvuddelen av ökningen förväntas ske genom följande åtgärder: 
 

- Jönköpings kommuns fastställda ”Handlingsprogram för 
kollektivtrafiken”, främst avseende stadstrafiken förverkligas. I detta 
anges målsättningen att antalet kollektivtrafikresor/invånare (exkl. resor 
till och från skolan) ska fördubblas med 2007 som basår. Då gjordes 85 
resor/invånare. 

- Ökad turtäthet, korta restider samt nya direkt-/snabblinjer med 
Regionbussarna ökar resandet med ca 1,2 - 1,3 miljoner resor eller ca 25 
procent fram till 2025. 

- Tågtrafikens antal resor fördubblas till 2025. En sådan resandeökning 
förutsätter investeringar i järnvägsinfrastrukturen främst för högre 
hastighet mellan (Falköping) Jönköping – Nässjö och mellan Jönköping – 
Värnamo.  

- Effektivisering och omprioritering av befintlig trafik. Effektivisering, bl.a. 
genom högre beläggningsgrad i befintlig trafik och omprioritering, t ex 
genom att trafik med lågt resande flyttas till en linje med bättre 
resandeunderlag. 

- Inom serviceresor beräknas en ökning av närtrafiken, dock ej färdtjänst 
och sjukresor. 

Angiven inriktning skulle vid 100 procents måluppfyllelse medföra en större 
resandeökning, men en sammanvägd bedömning leder till att målet fastställs till 
60 procents ökning av de kommersiella biljetterna. Skolkortsresorna beräknas som 
konstanta under perioden. Detta kommer att ställa stora krav på utveckling av 
kollektivtrafiken och dess förmåga att attrahera till ett kraftigt ökat resande: Det 
förutsätter också en omfattande samverkan med berörda parter - kommuner, 
Trafikverk, Regionförbund och operatörer - samt ett betydande ekonomiskt 
tillskott.  
 

Kundnöjdhet 
 
      

 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk 

Mål till 2025: (avser nöjda eller mycket nöjda) 
 
Alla länsbor (allmän trafik.) 65 procent  
Resenärer (allmän trafik) 80 procent 
Färdtjänst- och sjukresenärer  92 procent 



 

       

2012-09-11      

 
 

13  

Kollektivtrafik. Ett konsultföretag svarar för undersökningens genomförande. De 
tillfrågade svarar på frågor utifrån en femgradig betygsskala där 1 är sämst och 5 
är bäst. Nöjdkundindex, NKI, är en summering av betygen 4 och 5, d.v.s. den 
tillfrågades generella uppfattning om verksamheten. 
 
2011 års resultat för Jönköpings län respektive riket blev följande: 
 
Tillfrågad grupp  Jönköpings län Riket 
 

- Allmänhet  46 procent  49 procent 
- Resenärer  62  59 
- Färdtjänst- och sjukresenär 89  89 

 

En växande kundnöjdhet är av central betydelse för att öka resandet. Det handlar 
om att vårda resenärerna/kunderna och är avgörande för framtida 
resandeutveckling. Resenärernas och allmänhetens uppfattning om punktlighet, 
pålitlighet, trygghet, kvalitet och attraktivitet måste öka för att kunna realisera 
angivet resandemål.  
 

Tillgänglighet för funktionsnedsatta 
 
 

 
 
 
 
 
Kollektivtrafikens tillgänglighet ska vara god särskilt för människor med olika 
funktionsnedsättningar. Då kommer tillgängligheten även för övriga resenärer att 
upprätthålla en bra nivå. Ambitionen är att fler invånare än idag ska kunna 
använda länets kollektivtrafik för sina resor. Det ställer ökade krav på 
utformningen av fordon, bytespunkter, hållplatser och terminaler, annan 
infrastruktur och information. Tillgänglighetsaspekterna planeras utifrån ett hela-
resan-perspektiv. Ett framgångsrikt arbete med att åstadkomma en god 
tillgänglighet förutsätter en god samverkan med alla berörda aktörer. 
En utredning pågår inom förvaltningen om utformning och kvalitet av länets 
hållplatser och bytespunkter för kollektivtrafiken. Detta arbete avses kunna 
slutföras under 2012.  
 
Minst en väl utvecklad bytespunkt i varje kommun ska finnas senast vid utgången 
av 2015. I de större kommunerna är behovet sannolikt större än så och får prövas 
från kommun till kommun. Särskild omsorg måste också läggas på de 
bytespunkter där olika trafikslag möts och där byten mellan trafikslagen sker. 
Ansvaret för genomförande och finansiering åvilar kommunerna samt 
Trafikverket. 

Mål till 2025:  
Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom 
tillgänglighetshöjande åtgärder  
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Med ”en väl utvecklad bytespunkt” menas främst att människor med 
rörelsehinder, syn- och hörselproblem ska kunna komma ombord för att resa 
tryggt och säkert med kollektivtrafiken. 
  
I dagens fordonsflotta är i princip alla fordon anpassade så att rullstolsburna kan 
komma ombord och resa under trygga förhållanden. Fortsatt utveckling pågår 
avseende andra hjälpmedel för resenärer i allmänhet och funktionsnedsatta i 
synnerhet. 
 
Målsättningen att färdtjänst- och sjukresenärer i växande utsträckning ska kunna 
resa med den allmänna kollektivtrafiken i takt med att tillgängligheten förbättras 
minskar beroende av färdtjänst- och sjukresor. Detta kan ske med hjälp av olika 
tjänster t.ex. ledsagning på stationer.  
 
För att tillse att tillgängligheten förbättras fordras också en utveckling av 
informations- och taxesystem mm för att lätt kunna tolkas och förstås. Här 
eftersträvas också nationellt gemensamma lösningar. 
 

Självfinansieringsgrad 
 
 
 
 
 
 
Den upphandlade kollektivtrafiken planeras så att de totala verksamhetsintäkterna 
uppgår till ca 50 procent av de totala kostnaderna. Detta motsvarar nuvarande 
nivå. Målet ska uppnås sedan åtgärderna för ett ökat resande etablerats och 
utvecklats. Initialt kommer kostnaderna att övergångsvis kunna vara högre då de 
nya satsningarna görs. Trafiken ska ha en utvecklingskraft som åstadkommer 
tillräckliga intäkter för att nå det långsiktigt uthålliga målet.   
 
Serviceresornas ekonomiska utfall ingår inte i detta mål. 
 

  

Mål till 2025: 
Den upphandlade trafiken är självfinansierande till ca 50 procent 
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Miljö / hållbart samhälle 
 

 

 

  

 
 
 
En effektiv kollektivtrafik med hög beläggning har många positiva effekter utifrån 
miljökrav som luftföroreningar, buller, arealutnyttjande. Det offentliga samhället 
har ett ansvar att föregå med gott exempel och driva utvecklingen i en miljövänlig 
och hållbar riktning. 
 
Ett av de allra viktigaste bidragen till en god miljö och ett hållbart samhälle är ett 
kraftigt ökat resande med kollektivtrafiken. Målet att öka resandet med länets 
kollektivtrafik med 60 procent fram till år 2025 jämfört med 2011har en sådan 
inriktning. På så sätt bidrar kollektivtrafiken till att minska transportsektorns 
totala klimatskadlighet. 
 
Valet av drivmedel till fordonen har en direkt påverkan på klimat och miljö. 2011 
körs länets kollektivtrafik med 37 procent förnyelsebara drivmedel. Denna andel 
kommer att öka till 100 procent fram till år 2025. En viss reservation görs för 
möjligheten att klara driften av befintliga dieseltåg med förnyelsebart bränsle. All 
energiförbrukning medför någon form av belastning på miljön. Lägre total 
energianvändning i trafiken är därför angelägen.  
  

Mål till 2025: 
All kollektivtrafik drivs med förnyelsebara drivmedel 
Trafikens totala energiförbrukning/km minskar med minst 20 procent 
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Strategier för att uppnå målen 

 

Samhällsplanering 
 
Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafikens konkurrenskraft och hur 
samhällets fysiska planering utformas. Det är av största betydelse hur 
kommunernas översiktsplaner, regionens utvecklingsstrategi och den statliga 
planeringen främst av infrastruktur formas för kollektivtrafikens möjligheter att 
lyckas. 
 
Ett hållbart transportsystem fordrar en förändrad syn på kollektivtrafiken som 
utgår ifrån ett tydligare systemperspektiv där kollektivtrafiksystemet blir 
strukturbildande för samhällsutvecklingen. Med detta menas att trafiken och den 
tillhörande infrastrukturen är mer styrande för människors dagliga livsval; på 
vilket sätt man reser till arbete och studieort, var man väljer att bosätta sig m m. 
 
Kollektivtrafiken är starkt beroende av att alla delar av en resa från dörr till dörr 
fungerar för att upplevas som ett tryggt och attraktivt alternativ. En samlad och 
medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk är en 
förutsättning för att få ett effektivare resursutnyttjande och möjliggöra en mer 
attraktiv kollektivtrafik.  
 
Ur trafikförsörjningssynpunkt har Jönköpings län, trots en hög andel 
landsbygdsbefolkning, en förhållandevis samlad struktur. Detta möjliggör en 
trafikering av ett antal kollektivtrafikstråk som innebär en god kollektivtrafik för 
flertalet medborgare 
  

Regional tillväxt 
 
Att utveckla bättre tillgång till kollektivtrafiken har stor betydelse för ökad tillväxt 
och ökad välfärd. Kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för att vidga 
arbetsmarknadsregionerna och få en ökad diversitet på arbetsmarknaden. 
Regionförbundet har en viktig roll i att beakta transportsystemets hållbarhet i 
samklang med den regionala utvecklingen. Regionens pendlingsmönster nu och i 
framtiden är centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk, men även 
en långsiktigt hållbar ortsstruktur med utgångspunkt i offentlig och kommersiell 
service. 
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Regional och kommunal planering 
 
En tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken måste stödjas av den 
kommunala planeringen och bebyggelseutvecklingen liksom ge möjlighet till 
förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan som behandlar mark- och vattenanvändning.  
 
Översiktsplanen är ett strategiskt utvecklingsdokument som tydligt ska behandla 
infrastrukturens förutsättningar och utveckling. För en god regional struktur och 
en tydligare integration mellan regional och kommunal planering krävs en 
gemensam samsyn kring ett systemperspektiv. En integration av kollektivtrafik 
och markanvändning förutsätter en stor regional hänsyn också inom kommunal 
markanvändning. 
 
Jönköpings län har historiskt sett ett starkt landsbygdsboende med en tydlig 
urbanisering. Bilen kommer till följd av den bitvis glesa strukturen, även i 
framtiden ha en viktig roll som en del av en effektiv resa.  
 

Infrastruktur och roller 
 
Infrastrukturen avgör i hög grad möjligheterna till tågtrafikering och effektiva 
vägtransporter. Den regionala infrastrukturen formas av Regionförbundet och 
Trafikverket. Prioriteringar görs av Regionförbundet i Länstransportplanen i 
samspel med staten och dess nationella plan.  
 
Tydliga kollektivtrafikstråk ger en tydlig prioritetsordning mellan de satsningar 
som föreslås. Det är av stor vikt att regionala målpunkter identifieras och 
analyseras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar, framkomlighets- och 
tillgänglighetskrav samt möjlighet till utveckling.  
 
Viktiga målpunkter är bl.a. kommuncentra, stora arbetsplatsområden, 
högskolor/universitet och gymnasieskolor, kulturutbud, sjukhusen i Jönköping, 
Eksjö och Värnamo, stora köp- och evenemangcentra som A6- och Elmiaområdet 
i Jönköping samt resecentra m.fl. I dessa regionalt viktiga målpunkter förutsätts 
att den fysiska planeringen prioriterar en effektiv omstigning mellan gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. 
 

 Regionförbundet föreslås att i ökad omfattning beakta och bevaka 
kollektivtrafikens behov i samband med upprättande av den Regionala 
utvecklingsstrategin och Länstransportplanen i syfte att verka för att 
kollektivtrafikens behov av en väl fungerande infrastruktur skapas och 
upprätthålls (ökad kommunal samordning av länsövergripande samt 
länsöverskridande fysisk planering).  
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 Trafikverket föreslås verka för att kollektivtrafiken prioriteras i den 
statliga infrastrukturplaneringen med hänsyn till Regional 
utvecklingsstrategi, Regionalt Trafikförsörjningsprogram samt 
Länstransportplan. 

 Kommunerna föreslås uppmärksamma, prioritera och planera för 
kollektivtrafikens behov i den fysiska planeringen samt utforma en 
parkeringspolitik som stöder utvecklingen av den lokala och regionala 
kollektivtrafiken.  

 Kommunerna föreslås ta ett aktivt och ekonomiskt ansvar för att utveckla 
och underhålla goda bytespunkter, hållplatser och terminaler samt att 
prioritera attraktiva lokaliseringar av dessa i samverkan med RKTM och 
Trafikverket i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammet. 

 Kommunerna och Trafikverket föreslås öka sina insatser för att förbättra 
kollektivtrafikens framkomlighet på gator, vägar och järnväg. 

 

Principer för trafikeringsupplägg 
 
Kollektivtrafiken formar ett hierarkiskt system med ett antal nivåer och 
trafikeringsprinciper. De olika nivåerna ska fungera som en del av en resa utifrån 
ett tydligt dörr till dörr tänkande. För att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar 
koncentreras satsningarna främst till ett antal stråk med hög standard. Genom att 
styra resurser till de starka stråken, ges flertalet människor en god 
kollektivtrafikförsörjning med hög beläggning och som medverkar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 
 
De regionala busslinjer som ingår i stomlinjenätet följer principerna för 
tågtrafiken, d.v.s. snabba linjer med många avgångar och ett begränsat antal 
högklassiga hållplatser. Förutom effektiva transporter på det statliga vägnätet 
förutsätter den regionala stomlinjetrafiken en tydlig prioritering i stadsmiljön och 
väl utformade omstigningspunkter. Anslutande lokaltrafik samt anropsstyrd trafik, 
vilken är lämplig som yttäckande komplement i svårförsörjda områdena, fungerar 
som uppsamling mot stomlinjenätet. 
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Nivåindelning / nivå 1-4 
 
Länets kollektivtrafik ska erbjuda ett långsiktigt stabilt, pålitligt och förutsägbart 
reseutbud med korta restider och hög turtäthet. Kollektivtrafiken ska medverka till 
ett långsiktigt hållbart samhälle, förstorade arbetsmarknadsregioner samt ge 
flertalet länsinvånare, inklusive personer med funktionsnedsättning, god tillgång 
till kollektivtrafik. 
 
Länets kollektivtrafik utgörs av tågtrafik, regionbussar, stadstrafik samt 
serviceresor bl.a. bestående av färdtjänst, sjukresor och närtrafik.  
 
Taxesystemen mellan de olika trafikslagen skiljer sig åt. För den allmänna 
trafiken finns ett gemensamt taxesystem för hela systemet.  
 
Buss och tåg har olika för- respektive nackdelar. Tågets främsta fördel är hög 
passagerarkapacitet, snabba resor samt att tågresan upplevs bekvämare av den 
resande. 60 procent av länets invånare bor inom 2 km-radie till en 
järnvägsstation/hållplats. Tåget har en högre kilometerkostnad vilket medför 
behov av en högre beläggning. Bussen är i motsats till tåget flexiblare, billigare 
och kan komma närmare resmålet. Bussen har dock lägre medelhastighet och 
passagerarkapacitet samt konkurrerar om utrymmet med övrig vägtrafik. 
  
Nivå 1 storregionala stråk 
 
Denna nivå är resandestark och passerar länsgräns. Strävan är att åstadkomma 
likartat utbud till motsvarande målpunkter/orter i angränsande län som inom länet. 
Järnvägen är grundstommen kompletterad med busstrafik och utgör ryggraden i 
kollektivtrafiksystemet med trafik till angränsande län. Trafikeringen ska 
tillgodose en god eller mycket god kvalitet av utbud och turer. Genom dessa och 
de regionala stråken ges länets invånare kontakt med södra och västra 
stambanorna. 
 

Nivå 2 regionala stråk 
 
Stomnät med regionbussar och regionaltåg som binder samman länets större 
tätorter med fokus på förstorade arbetsmarknadsregioner. Regionbussar 
kompletterar tågtrafiken där möjlighet till sådan saknas eller för att nå önskad 
turtäthet. 
 
I detta system prioriteras effektivitet och korta restider vilket får till följd att 
regiontågen stannar vid ett begränsat antal stationer samt att regionbussarna 
företrädelsevis stannar utmed huvudstråket. Detta förutsätter goda 
bytesmöjligheter och pendlingsparkeringar för bil och cykel i direkt anslutning till 
bytespunkterna. Grundprincipen för trafikeringen är att flertalet invånare 
tillförsäkras en kollektivtrafik med mycket god kvalitet och stort utbud. 
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Nivå 3 stadstrafik 
 
Stadstrafiken i Jönköping binder samman det befolkningstäta Jönköpingsområdet 
med  hög turtäthet och tillgänglighet. En fortsatt stark utveckling av denna är 
avgörande för att kommunen ska kunna hantera den planerade 
befolkningstillväxten. Turtäthet, korta restider och komfort är avgörande för 
trafikeringen särskilt när det gäller arbets- och studiependling. Utvecklingen av 
trafiken förutsätter ett mycket nära samarbete med Jönköpings kommun särskilt 
när det gäller infrastrukturella åtgärder som kommunen har det ekonomiska 
ansvaret för. 
 
Ett antal av länets kommuner efterfrågar gemensamma utvecklingsinsatser för 
lokal stads-/tätortstrafik också utanför Jönköping. RKTM stödjer de kommuner 
som vill utreda och utveckla sådan trafik. Stadstrafik körs i Nässjö, Tranås, 
Vetlanda och Värnamo. Stadstrafiken utformas för att underlätta omstigning mot 
de regionala och storregionala systemen genom att sammanstråla vid centrala 
noder och stråk samt lokala resebehov.  
 

Nivå 4 närtrafik (tidtabellslagd och/eller anropsstyrd) 
 
Trafiken i denna nivå ska tillgodose människors behov av en grundläggande 
service av kollektivtrafik i länets glesare befolkade delar, mindre orter och 
landsbygd. Huvuduppgiften är att erbjuda resor till kommuncentra alternativt 
närmaste större ort för serviceändamål, uppsamling och vidare transport till de 
effektiva stråken. 
 
Trafikeringen utförs som lokala busslinjer och/eller anropsstyrd trafik. 
Resandeunderlag och faktiskt resande avgör valet av trafikeringsmodell. Med 
attraktiva omstigningspunkter, pendlingsparkeringar och samåkningsplatser får 
svårförsörjda och bilberoende delar av regionen tillgång till kollektivtrafiken. 
Skolskjutsar som även fullgör en begränsad linjetrafik kan ingå. Avvikelser från 
denna huvudprincip kan förekomma. 
 
Serviceresor erbjuder  resor som färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor samt 
närtrafik. I dagsläget är det kommunerna i länet som ansvarar för och finansierar 
färdtjänst och anropsstyrd trafik. 
 
För att hela kollektivtrafikkedjan ska hållas samman är det önskvärt att ansvaret 
för och finansieringen av serviceresorna, (närtrafik, färdtjänst, anropsstyrd trafik 
m m), överförs till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKTM.  
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Utbud 
 
Turutbudet varierar med hänvisning till ortsstorlek, målpunkter etc. med 
utgångspunkt från resandeunderlag och förväntat faktiskt resande. Angivna antal 
dubbelturer, dt, är att betrakta som riktvärde. 
 

Relation:               Turutbud/vardag 

- Läns- och högskolecentra  12 – 16 dt  
- kommuncentra samt orter med minst 2500 inv. 24 dt 
- Orter med 1000 – 2500 invånare 12 – 16 dt 
- Övriga orter och landsbygden; basutbud om lägst 3 dt alt anropsstyrd 

 
För stadstrafiken i Jönköping gäller ett varierat men högt turutbud vilket utvecklas 
enligt Jönköpings kommuns handlingsprogram för kollektivtrafiken antaget 
januari 2011. För övrig stadstrafik fastställs turtätheten i särskild ordning. 
 
En koncentration av turutbud sker i tidslägen som överensstämmer med de mest 
frekventa tiderna för arbete och studier.  
 
Ett utbyggt turutbud under kvällar, helger och helgdagar är starkt efterfrågat och 
kommer i samråd med länets kommuner att utvecklas och fastläggas senast till 
första större utvärderingstidpunkt. Önskemålen handlar främst om förbindelser till 
större kultur- och nöjesarrangemang i länet som t ex kulturhuset Spira i 
Jönköping.  
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Beskrivning av linjenätet nivå 1 och 2, utbyggt enligt programmet till år 2025  

 

Restider / stopp 
 
Restiden har stor betydelse främst i pendlingsstarka lägen. För övriga resor har 
den inte samma betydelse. 
 
Trafiken ska planeras utifrån följande riktvärden: 
 

 Länscentra. Här eftersträvas en restid om max 60 minuter. För att 
åstadkomma detta kan snabb- eller direkttrafik utan stopp och byten 
komma att prövas. 

 Angränsande kommuncentra under 45 minuter. 
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 Restidskvoter, dvs. restid med kollektivtrafik jämfört med bil ges följande 
referenspunkter för 2025: Tåg 0,8, Regionbuss 1,3 samt direkt-
/expressbuss 1,2. För att ytterligare förstärka ett för resenären effektivt 
tidsutnyttjande vidtas åtgärder som underlättar utnyttjandet av restiden för 
arbete, läsning, avkoppling m m.   

För att möjliggöra korta restider kan linjedragningar behöva justeras. För att 
åstadkomma rakare och snabbare linjer kommer anläggning av pendlarparkeringar 
för såväl bil som cykel att fordras. 
 
Genomförande av en studie så att kriterier för var stopp ska ske kan fastställas 
senast 2014. 
 
De större bytespunkterna, hållplatser och terminaler, på stomlinjerna i nivå 1 och 
2 bör vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning senast 2016. I 
dagsläget bär kommunerna och Trafikverket ansvaret för detta.   
 

Bytespunkter, hållplatser, terminaler 
 
Idag är det kommunerna och Trafikverket som ansvarar för och finansierar 
byggande och underhåll av bytespunkterna i kollektivtrafiken. 
 
Stationer, terminaler och bytespunkter ska vara utformade för att underlätta enkla 
och snabba byten mellan transportslagen. De ska vara attraktiva, säkra, 
tillgänglighetsanpassade och väl underhållna samt förutsägbara. En handlingsplan 
kring utformning av dem tas fram.  
 
Bytespunkter i kollektivtrafiken ska kunna angöras och vara tillgängliga för all 
kollektivtrafik, kommersiell som upphandlad, på lika villkor. Eventuella 
avgiftssystem och principer för tilldelning av plats vid kapacitetsbrist bör 
utformas enligt i förväg fastställda och transparanta kriterier. 
 
Information om stationernas och hållplatsernas tillgänglighet skall finnas bl.a. på 
Länstrafikens hemsida, www.jlt.se, genom text och bilder. Informationssystem 
utvecklas så att anpassad information om störningar och förseningar finns 
tillgänglig för enskild resenär/kund. 
 

Serviceresor 
 
RKTM eftersträvar en stark integration av den allmänna kollektivtrafiken med 
samtliga former av Serviceresor vilket inkluderar bl.a. färdtjänst, sjukresor och 
närtrafik för att kunna erbjuda en god kollektivtrafik också i glesare befolkade 
delar av länet. Gemensamt med länets kommuner prövas möjligheten att öppna 
kommunala skolskjutsar för allmänhetens resor. 
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I takt med att samhället blir mer tillgängligt kan färdtjänstresenärer i större 
omfattning resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta med hjälp av t ex 
ledsagning på stationer samt utveckling av bytespunkter, fordon och 
informationssystem.  
 
Riksfärdtjänst ska beviljas till personer som inte kan resa enbart med allmän 
kollektivtrafik, p.g.a. ett stort och varaktigt funktionshinder. Tjänster och 
transportlösningar som samhället erbjuder ska i första hand användas vid, t.ex. 
ledsagning på stationer. 

 
Överläggningar förs om att överföra ansvar och finansiering av Serviceresorna 
från kommunerna till RKTM. Dessa avses slutföras senast 2013.  
 

Prioriteringar 
 
Under de samråd som föregått det regionala trafikförsörjningsprogrammet har det 
varit stor enighet om att i de starka stråken prioritera hög turtäthet, korta restider 
samt möjligheterna till resor över länsgränserna. 
 

Bussgods 
 
I ett perspektiv med ett långsiktigt hållbart samhälle är det ekonomiskt 
fördelaktigt att kunna kombinera persontransporter med transport av gods i 
befintlig trafik. Detta medför att fordon, terminaler och större hållplatser, där så är 
möjligt, ges en sådan utformning att detta underlättas. Tillträde till lastning och 
lossning av godset tillgodoses så långt det är möjligt. 
 
Kontinuerliga överläggningar hålls mellan upphandlande parten och 
godsföretaget/en. Företrädare för godsverksamheten ges tillfälle att lämna förslag 
och synpunkter i anslutning till upphandling av trafik och/eller fordon. 
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Åtgärder 
 

Resande, beteende, individanpassad service 
  
Trafikerbjudandet till länets invånare ska utvecklas med hög turtäthet och korta 
restider. För att bryta vanemönster och locka nya resanden behöver 
beteendepåverkande aktiviteter riktas till både enskilda och arbetsgivare. Sådana 
insatser torde vara en förutsättning för att nå målet för resandeökningen fram till 
2025. 
 
Barn och ungdomar är en stor och viktig resenärsgrupp. I enlighet med 
landstingets ambitioner att följa FNs barnkonvention utvecklas dialog och 
bemötandet med barn och ungdomar. Barnperspektivet behöver stärkas i 
planeringen och genomförandet av kollektivtrafiken. 
 
Trygghet är ett nyckelord för resenären före, under och efter resan. Särskilt utsatta 
för otrygghetskänslor är kvinnor, unga vuxna, storstadsbor och barn enligt en 
rapport som framtagits av Tryggare Sverige. Otrygghet kan leda till att man väljer 
bort kollektivtrafikresandet. Otrygghet kan även gälla de miljöer som resenären 
vistas i som t.ex. vägen till och vid hållplatser, stationer och olika typer av fordon. 
Säkerhet och trygghet avser även förarnas kunnande i trafiken och förståelse för 
resenärerna. Även personalens uppträdande har betydelse för att resenären ska 
känna sig säker och trygg. 
 

Framgångsfaktorer 
 
Med utgångspunkt från tidigare redovisad verksamhetsidé att länets kollektivtrafik 
ska ”bedrivas med omtanke om resenärerna samt erbjuda prisvärda, enkla och 
säkra resor” gäller följande strategiska framgångsfaktorer i relationen till 
medborgare/kund: omtanke, enkelt, pålitligt, säkert, prisvärd och samhällsnytta. 
Starkt fokus ska riktas mot dessa faktorer i utvecklingsarbetet. Det är dessutom 
angeläget att framhålla följande: 
 

 Trafikfrågorna integreras i samhällsplaneringen – detta avser både 
kommunalt som regionalt. Kollektivtrafiken ges en framskjuten roll i såväl 
kommunala översiktsplaner som i den regionala utvecklingsstrategin. 

 Bra tillgänglighet – ska prägla verksamheten genom anpassning av 
fordon, hållplatser, bytespunkter, anläggning av pendlarparkeringar och 
utveckling av informationssystemen för att underlätta kollektivt resande. 

 Snabbt och bekvämt – trafiken byggs i starka stråk mellan 
befolkningstäta orter inom länet respektive till angränsande län. Uppgiften 
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är att skapa linjer med korta restider och hög turtäthet som sammanbinder 
kommun- och länscentra med varandra. Restiden bör aldrig överstiga1,5 
gånger bilens. Lägre kvot eftersträvas vid längre resor.   

 Gränslöst – att trafiken planeras kommun- och länsgränsöverskridande. 
Kommuncentra liksom läns- och/eller högskolecentra i angränsande län 
har samma dignitet som motsvarande trafik inom länet. 

 Runda länet – kollektivtrafiken utformas så att länet knyts samman till 
bl.a. förstorade arbetsmarknadsregioner. 

 Diversifierad komfort och service – i utvecklingen av trafiken kan 
diversifierad standard och prissättning bli aktuell. 

 
Nedan redovisas exempel på åtgärder som RKTM avser att utveckla i kommande 
fleråriga handlingsplaner för att genomföras under kommande treårsperiod. 
 

 Översyn av linjesträckning med syfte att korta restiderna och öka 
turutbudet i huvudstråken. 

 Studera lämplig lokalisering och anläggning av pendlarparkeringar för bil 
och cykel. 

 Överläggningar med kommunerna om förutsättningar för start av 
cykelutlåning.  

 Uppsökande verksamhet hos större arbetsgivare i syfte att stimulera dem 
att ge personalerbjudande om subventionerade periodkort. 

 Utveckla former och metoder för beteendepåverkande aktiviteter riktat 
mot allmänheten.  

 Utveckla nya former av individanpassad service som t ex 
störningsinformation i mobiltelefoner samt ”Mina sidor” på hemsidan 

 Utveckla dialogen om trafikens kvalitet och utveckling med resenärerna, 
t.ex. via sociala medier. 

 Initiera och medverka till att trygghetsskapande åtgärder förstärks inom 
kollektivtrafikmiljön utifrån ett hela resan-perspektiv. Detta sker i nära 
samverkan med länets kommuner. 

 Utveckla formerna för dialog med barn och ungdomar samt genomföra 
återkommande barnkonsekvensbedömningar av kollektivtrafiken. Detta 
sker i samverkan med operatörerna och länets kommuner. 

 Ge all personal inom RKTM kunskap om FNs barnkonvention och 
stimulera operatörerna till motsvarande insatser syftande till att skapa ett 
bra bemötande av barn och ungdomar i trafiken. 
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Infrastruktur 
 
För att klara den angivna fördubblingen av resandet med regionaltågen till 2025 är 
det helt nödvändighet med investeringar i länets järnvägsnät. Det som fordras på 
medelkort tid, max 5 – 10 år är: 
 

 Bygga samtida infarter och höja hastigheten för tågen mellan (Falköping) 
Jönköping – Nässjö. 

 Åtgärder på banan mellan Jönköping – Värnamo som medför betydligt 
kortare restider. Elektrifiering av samma sträcka behöver skyndsamt 
genomföras.  

Om ovanstående investeringsåtgärderna inte genomförs inom angiven tid kommer 
det att vara omöjligt att öka antalet tågresor i önskad utsträckning. Detsamma 
gäller ambitionen att trafikera dessa sträckor med minst 24 dt/vardag. Länet får då 
överväga att komplettera eller ersätta tågtrafiken med ökad busstrafik helt eller 
delvis. För att få dessa statliga investeringar till stånd torde länet behöva avsätta 
ekonomiska medel i länstransportplanen eller på annat sätt medverka till 
finansieringen. 
 
En elektrifiering av det s.k. Y:et Jönköping/Nässjö – Värnamo kan öppna helt nya 
trafikeringsmöjligheter mellan länets tre största kommuner såväl för person- som 
godstrafik. Sådana möjligheter har övervägts övergripande bl.a. avseende 
Öresundstågtrafiken och utvecklad trafik mellan Jönköping – Växjö via Värnamo.    
 

 På längre sikt eftersträvas åtgärder på sträckan Rocksjön – Jönköping C 
samt fördjupade studier om sträckan mellan Nässjö – Vetlanda. 

 En särskild strategi utarbetas för var tåg och bussar ska stanna samt hur 
anslutningstrafiken ska utvecklas, alternativt om dubbla system, tåg och 
buss på samma sträcka, ska byggas. 

 Program för utveckling och byggnation av ett system med 
pendlarparkering i anslutning till länets huvudvägnät och i anslutning till 
större hållplatser, bytespunkter och terminaler. Parkeringarna avser såväl 
bil som cykel. 

 En åtgärdsplan utarbetas för att anlägga säkra hållplatser längs länets 
huvudvägnät. 

 Skapa genvägar för busstrafiken i samarbete med kommunerna och 
Trafikverket. 
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 Om byggstart av Götalandsbanan beslutas under perioden inleds 
omgående studier av behov av förändring av länets kollektivtrafiks 
anslutning till denna. 

 

Kundnöjdhet 
 
Resultaten av nöjd kund undersökningen följs kontinuerligt upp i årliga 
handlingsplaner.  
 

Tillgänglighet / hållplatser och bytespunkter 
 
Ett åtgärdspaket för kollektivtrafikens bytespunkter, hållplatser och terminaler, 
utarbetas i särskild ordning. I detta kommer mötesplatser att standardssättas enligt 
särskilda kriterier och standardinnehållen att klargöras. Avsikten är att detta 
slutförs under 2012. Samtidigt förs diskussioner mellan länets kommuner och 
RKTM om det framtida ansvaret organisatoriska hemvist. 
 
Ambitionen är att minst en väl utvecklad bytespunkt per kommun förverkligas 
före utgången av 2015. I de större kommunerna är sannolikt behovet större. Detta 
ska klarläggas och fastställas i samråd med kommunerna. Där tåg/buss och 
buss/buss möts krävs hög tillgänglighet för att underlätta byten. Vid dessa 
bytespunkter fordras goda angöringsplatser för serviceresor liksom tillgång till 
parkeringsplatser och cykelställ. Detta är slutligen genomfört vid utgången av 
2015.  
 
Vid terminaler och större mötespunkter ska ledsagning finnas. Bytespunkters, 
hållplatsers och terminalers tillgänglighetsnivå ska framgå bl.a. av tidtabeller och 
elektronisk trafikservice. För detta eftersträvas nationellt gemensamma kriterier. 
 

 Överenskommelse träffas om tydlig ansvarsfördelning beträffande 
anläggning och underhåll av kollektivtrafikens bytespunkter mellan 
RKTM, kommunerna och Trafikverket. 
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 Kommunerna och Trafikverket har för närvarande ansvaret för utveckling, 
drift och underhåll av bytespunkter, hållplatser och terminaler i 
kollektivtrafiken samt för drift och underhåll av angöringen till dessa. De 
medverkar till utveckling av stadstrafik. Detsamma gäller för att inkludera 
kollektivtrafiken från start i all fysisk planering 

 

Miljö 
 
För att kollektivtrafiken i länet ska uppnå angivna miljömål där länets buss- och 
tågtrafik enbart drivs med förnyelsebara drivmedel senast 2025 krävs att: 
  

 Vid kommande upphandlingar ställs tydliga krav på att i princip 100 
procent av de fordon som upphandlas ska drivas med förnyelsebara 
bränslen.  

 Elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping och Värnamo möjliggör att 
de dieseldrivna tågen på sträckan ersätts med fordon som drivs med så 
kallad grön el. 

 Under programperioden eftersträvas byte av drivmedel från diesel till 
förnyelsebart bränsle.  

För att medverka till en lägre total energiförbrukning fordras: 
 

 Samverkan i branschen om lägre drivmedelsförbrukning med operatörer, 
kommuner, Trafikverket och fordonsindustrin. 

 Fortgående förarutbildning i ekologisk körteknik. 

Kollektivtrafikens miljöpåverkan kommer även att behandlas i landstingets 
program för hållbar utveckling som ska utarbetas under 2012 för perioden 2013 - 
2016. 
 
Kommunernas planering bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och det har 
stor betydelse för kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet. 
 

 Dialogen fortsätter med kommuner och Trafikverket angående bussfiler, 
signalprioritering för en ökad framkomlighet, bra hållplatsstandard m m 
samt policys angående city- och pendelparkeringar för bilar och cyklar. 
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Årlig uppföljning och utvärdering av måluppfyllelsen sker där samtidigt frågan 
om korrigering och utveckling av åtgärdskatalogen fordras. Denna process måste 
innehålla en dialog med de operatörer RKTM tecknat avtal med för att tillvarata 
den kompetens som finns för att gemensamt utveckla åtgärdskatalogen. 
 

Ny teknik 
 
Möjligheter att köpa biljetter via mobiltelefoner har införts och används i allt 
större omfattning. Under 2012 kommer möjligheten att köpa och förnya 
periodkort via internet att introduceras. 
 
Arbetet med att tillvarata den nya teknikens möjligheter sker i samråd med övriga 
kollektivtrafikbranschen för att utveckla nya användningsområden för data och 
telefoni till resenärernas fördel. Detta avser köp och förnyelse av biljetter och 
periodkort liksom utvecklade former för störningsinformation m m. 
 
Sammantaget medför detta ökad tillgänglighet för allmänhet och resenärer till 
Länstrafikens tjänster utan att antalet försäljningsställen ökar. På sikt kan 
sannolikt den verksamheten upphöra. 
 
Möjligheterna att erhålla god internetåtkomst i kollektivtrafikens fordon 
undersöks. 
 

Serviceresor 
 
I takt med att samhället blir mer och mer tillgängligt kan färdtjänstresenärer i 
större omfattning resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta kan ske med 
hjälp av olika tjänster t.ex. ledsagning på stationer samt utveckling av 
bytespunkter och fordon. 
 
För färdtjänst och sjukresor utvecklas nya betallösningar där integration med den 
allmänna kollektivtrafikens system eftersträvas. 
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Ansvarsfördelning 
 
Strikt formellt är det RKTM som äger frågorna. Självfallet sker ett intensivt 
samspel bl.a. med kommunerna dels i det kommunala beredningsorganet på 
politisk nivå och dels i TTA-rådet på tjänstemannanivå. Samverkan sker dels om 
trafikfrågor men även om infrastruktur där kommunerna för närvarande har 
finansieringsansvaret som t ex bytespunkter.  
 
En bred kontaktyta måste också finnas med Regionförbundet som ansvarar för 
länstransportplanen och andra infrastrukturfrågor. Det är frågor som direkt 
påverkar kollektivtrafikens förutsättningar. I alla frågor som berör infrastruktur 
och trafik bör ett mycket nära samarbete råda på både förtroendemanna- och 
tjänstemannasidan. Det fordras en dialog med Trafikverket bl.a. om planer för 
underhåll och nyinvesteringar av infrastruktur men också om möjliga 
finansieringslösningar för att påskynda sådana investeringar. 
 
En bred dialog ska också eftersträvas med avtalsbundna operatörer, kommersiella 
aktörer liksom trafikbranschen i bred mening. Dialog ska också kontinuerligt 
föras med grannlän, arbetsmarknadens parter, företrädare för intressegrupper, 
resenärer och allmänhet. 
 

Fortsatt arbete 
 
För att Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna genomföras och få 
genomslagskraft så fodras en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Utöver det som 
ovan angivits angående samverkan mellan olika parter krävs: 
 

 En tydlig och gemensam inriktning mellan den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.  
Ansvariga: Regionförbundet och RKTM. 
 

 En tydlig prioritering av kollektivtrafiken i länstransportplanen.  
Ansvarig: Regionförbundet. 
 

 Ett gemensamt ansvar för uppbyggnad av ett regionalt stomnät.  
Ansvariga: RKTM, samtliga kommuner och Trafikverket. 
 

 En tydlig koppling mellan regional planering och kommunal 
översiktsplanering.  
Ansvariga: Regionförbundet och samtliga kommuner. 
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 Satsning för att öka kunskapen om sambandet mellan kollektivtrafik och 
fysisk planering. 
Ansvariga: RKTM, Regionförbundet och samtliga kommuner.  
 

 Avtal träffas om överföring av ansvar och finansiering av bytespunkter, 
hållplatser och terminaler, från kommunerna till RKTM. 
Ansvariga: RKTM och kommunerna. 
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Ekonomi 
 
En grov uppskattning av den redovisade trafikutvecklingens ekonomiska 
konsekvenser skattas till en årlig driftskostnadsökning på 600 mkr år 2025. Utöver 
detta tillkommer de investeringar som ska möjliggöra den utökade trafiken och 
inflationsuppräkning. 
 
Med en antagen och bibehållen kostnadstäckningsgrad på ca 50 procent innebär 
detta att ett ökat finansieringsbehov om ca 300 mkr i årliga driftsbudgetmedel 
vilket motsvarar en genomsnittlig utökning med ca 25 mkr per år. 
 
Kollektivtrafiken är ett strategiskt verktyg för att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Den ska tillföra samhället mer eller samma nytta  som dess 
kostnader. Modeller för att beräkna samhällsnyttan kan vara till hjälp för att visa 
på storleksordningar av olika åtgärder samt vara ett stöd vid prioriteringar och 
avvägningar. Genom att i givna modeller ändra förutsättningar såsom turtäthet, 
restid och biljettpris kan den samhällsekonomiska nyttan beräknas. Denna nytta  
beräknas utifrån delkomponenter i form av sysselsättning, tillväxt, utsläpp, 
olyckor, vägslitage samt moms- och skatteeffekter. 
 
I det fortsatta arbetet med åtgärder och genomförande av 
trafikförsörjningsprogrammet eftersträvas modeller som beräknar den 
samhällsekonomiska nyttan för att vara en del av beslutsunderlaget vid 
förändringar. Överläggningar har inletts med företrädare för Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping i detta ärende 
 

Taxor och zoner 
 
Idag finansieras ca 50 procent av trafiken med externa intäkter, huvudsakligen 
biljettintäkter. För att uppnå målet att den upphandlade trafiken skall ha en 
självfinansieringsgrad om ca 50 procent fordras ett fungerande taxesystem. 
Nuvarande taxesystem har utformats med utgångspunkt att medverka till: 
 

 Finansiering av verksamheten, 

 Erbjuda den enskilda människan kostnadseffektiva resor,  

 Styra resandet tidsmässigt över dygnet för att uppnå ett bättre 
kapacitetsutnyttjande.  
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Denna inriktning avses fortsätta som riktlinje för länets upphandlade trafik och 
utgör en del av dess finansiering. Närmare bestämmelser om taxor, zoner och 
dylika frågor behandlas emellertid i särskild ordning vid sidan om 
Trafikförsörjningsprogrammet. 
 

 Ett uppstartat arbete angående zoner och taxor fullföljs under 2013. 

 

Finansiering 
 
Från den 1 januari 2012 är det Landstinget som ansvarar för finansieringen av den 
upphandlade trafiken vid sidan om framförallt biljettintäkterna. Verksamhetens 
kostnadstäckningsgrad har under 2000-talet uppgått till ca 50 procent. Den 
ambitiösa utvecklingen av kollektivtrafiken som beskrivs i 
trafikförsörjningsprogrammet har inte intecknats i den gjorda skatteväxlingen.  
 
För att finansiera föreslagen utbyggnad av kollektivtrafik finns huvudsakligen 
följande alternativ: 
 

 Finansiellt utrymme skapas inom befintlig verksamhet via 
effektiviseringar, t ex högre nyttjande, och/eller omprioriteringar, t ex 
flytta trafik till områden med större resandeunderlag. 

 Biljettpriserna höjs mer än kostnadsutvecklingen för branschen.  

 Landstinget skapar nytt finansiellt utrymme. 

 Andra finansiärer, t ex kommunerna, bidrar till den utökade 
kollektivtrafiken eftersom dessa intressenter kommer att få nytta av de 
satsningar som görs. 

En kombination av ovanstående alternativ är troligtvis att föredra. Det är dock 
viktigt att konstatera att utan utökad finansiering kommer inte angivna 
målsättningar kunna uppnås. Frågan om finansiering av trafiken och dess 
utbyggnad blir föremål för återkommande prövning av Landstingsfullmäktige i 
anslutning till ordinarie års- och flerårsbudgetbeslut. 
 
  



 

       

2012-09-11      

 
 

35  

Som ett komplement till ovanstående genomförs följande insatser: 
 

 En inventering av möjligheter till samfinansiering behöver göras. 
Eventuella möjligheter till bidrag och projektmedel för investeringar och 
försöksverksamhet bör kartläggas. 

 Om kommunal finansiering skall finnas som ett alternativ ska en allmän 
princip för ett sådant upplägg diskuteras och fastställas tillsammans med 
länets kommuner.  

 Möjligheter till utökade eller nya samverkansformer med privata 
intressenter i form av trafikföretag, arbetsplatser/arbetsgivare m fl prövas. 
Landstinget inbjuder till överläggningar i syfte att åstadkomma ett 
gemensamt utvecklingsarbete. 

 

  



 

       

2012-09-11      

 
 

36  

Uppföljning / utvärdering 
 
I anslutning till landstingets ordinarie budget- och bokslutsarbete utarbetas årliga 
verksamhetsplaner liksom uppföljning av det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Ett starkt fokus riktas på utveckling, förädling och 
komplettering av redovisade åtgärder men också att utarbeta ytterligare och 
effektivare åtgärder för att angivna mål ska kunna förverkligas.  
 
Åtgärder som berör trafikens kvalitet och standard samt dess infrastruktur 
kompletteras med åtgärder för att påverka enskilda individer liksom arbetsgivares 
beteende och handlande. De årliga uppföljnings- och utvärderingsgenomgångarna 
tillsammans med de periodiska uppdateringarna av program och åtgärder har 
avgörande betydelse för att nå målen. RKTM utarbetar nedbrutna handlingsplaner 
med syfte att förverkliga målsättningarna. Detta sker i 3 åriga planer.  
 

 RKTM utarbetar 2013 plan och redovisar delmål för perioden 2014- 2016 
med utblick mot 2020 och 2025. 

Starkt samspel krävs mellan berörda offentliga organ men även mellan RKTM, 
enskilda företag och sammanslutningar inom branschen, samtidigt med tydliga 
blickar riktade mot branschen i andra län och länder samt övriga tjänste- och 
servicebranscher.  
 

 Minst en gång/år hålls överläggningar med Regionförbundet, Trafikverket 
samt branschföreträdare om kollektivtrafikens utveckling i länet. Detta 
sker vid sidan av de kontinuerliga överläggningarna med företrädare för 
länets kommuner. 

 Årliga överläggningar hålls med företrädare för respektive grannlän om 
utfall och resultat av den gemensamma trafiken samt om dess fortsatta 
utveckling. 

Enligt lagen ska de regionala trafikförsörjningsprogrammen uppdateras vid behov. 
Regering och riksdag har uttryckt att detta bör ske en gång per mandatperiod, 
d.v.s. vart fjärde år. Denna första version av trafikförsörjningsprogram för 
Jönköpings län bör utvärderas och uppdateras snabbare. Detta då många 
frågeställningar inte blivit tillräckligt belysta i denna version och att beslut om 
allmän trafikplikt inför kommande upphandlingar fordras. Dessutom kommer 
erfarenheter i landet att ge ny kunskap, justeringar av lagstiftningen kan ske 
liksom att utvecklingen av den kommersiella kollektivtrafiken kan komma att 
påverka behovet av en större utvärdering och omprövning. 
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 En genomgripande utvärdering och förnyelse av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet föreslås ske 2015 och 2020.  

 Årliga uppföljningar och utvärderingar förutsätts som ett basarbete i 
utarbetande av årliga verksamhetsplaner. 

Den årliga rapporten angående beslut om allmän trafikplikt och därmed 
sammanhängande trafik redovisas i anslutning till bokslutet för RKTM och 
publiceras på dess hemsida.
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Nulägesbeskrivning    Bilaga 1 
                    

Befolkning 
 
Befolkningen i Jönköpings län och dess 13 kommuner bestod 31 december 2011 
av totalt 337 896 invånare. Av dessa var nära hälften bosatta i länets sex största 
tätorter. Ett nät av vägar och järnvägar förbinder länets olika delar. Innevånarna 
bor och pendlar som framgår av nedan redovisade bilder.  
 
Tätorter i länet större än 10 000 inv 31 dec 2010: 
 

1. Jönköping  89 396 invånare 
2. Värnamo 18 696 
3. Nässjö 16 678 
4. Tranås 14 197 
5. Vetlanda 13 050 
6. Gislaved 10 037 
 

Källa: SCB 
 
Förutsättningarna för en god kollektivtrafik påverkas av många faktorer. Antalet 
invånare, länets landareals storlek, befolkningstäthet samt invånare per km² är 
sådana faktorer.  
 
Utformningen av trafiken behöver bl.a. ta hänsyn till förändringar i folkmängd 
och dess ålderssammansättning. Länets befolkningsprognos för 2020 visar 
förändringar i kommunernas invånarantal liksom att antalet invånare i 
åldersgruppen 65 – 79 förväntas öka kraftigt fram till 2020 vilket framgår av 
nedanstående bilder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Jönköpings läns befolkningsprognos 2010-2020 
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Andra samhällsförändringar som påverkar kollektivtrafikens utformning är t ex 
omstruktureringar i näringslivet, specialisering av och tillgängligheten till länets 
sjukhus och vårdcentraler. Omstruktureringar av gymnasieskolorna i länet bl.a. till 
följd av elevernas fria val samt ett antagande att antalet högskolestuderande ökar 
är exempel på omvärldsförändringar som påverkar trafikens uppbyggnad. 
 
För länet och våra angränsande län uppgick befolkningstätheten den 31 december 
2011, enligt SCB till: 

Landareal och befolkningstäthet 
 
Län:    Antal km²           Invånare km² 

Jönköpings län 10 438 32,4 
Östergötlands län 10 545 40,9  
Kronobergs län   8 425 21,9 
Kalmar län 11 166 20,9 
Skåne 10 969 114,2 
Halland 5 427 55,6 
Västra Götalands län 23 797 66,8 
Riket i sin helhet  407 340 23,2 
 
Inom vårt län varierade befolkningstätheten mellan Aneby med 12 invånare/km² 
och Jönköping med 85 invånare/km². Befolkningstäthet tydliggör hur många 
potentiella resenärer som finns inom ett geografiskt område. Antal invånare 
liksom invånare per km² i respektive kommun framgår av bilden nedan. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invånare / kvadratkilometer i länet 2010 
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Källa: Jönköpings läns befolkningsprognos 2010-2020 

 
För närvarande sker de flesta resorna inom tre områden – södra Vätterbygden, 
Höglandet och Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo – och mellan dess 
huvudcentra som bilden visar. Länets nuvarande kollektivtrafik bygger på dessa 
grundprinciper. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Arbetspendling och trafikflöden 2007 
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Länets upphandlade tåg- och busstrafik 2011 

 

 
Beskrivning av tätortsbefolkning Jönköpings län 2008 
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Trafik 
 
2011 gjordes ca 17 miljoner kollektivtrafikresor med buss och tåg i Jönköpings 
län genom länstrafikens upphandlade linjetrafik. Linjetrafiken utgörs av regional 
tåg- och busstrafik inom och mellan orter i länet, samt till orter i angränsande län. 
80 procent av länets invånare har maximalt 1 km till närmaste hållplats (se bilden 
nedan). 
  

 Med tågtrafiken gjordes ca 2 miljoner resor.  

 Stadstrafiken i Jönköping är den helt dominerande trafiken, där utfördes 
67 procent eller ca 11 miljoner av länets alla resor.  

 Med övriga regionbussar gjorde ca 4 miljoner resor.  

 Dessutom finns ett antal kommersiella buss- och tåglinjer med minst ett 
stopp för på- och avstigande. Länstrafiken har avtalat om begränsad 
biljettgiltighet på några av dem.  

Från Jönköpings flygplats bedrivs linjeburen trafik till Stockholm. Länstrafikens 
periodkort gäller även på färjan mellan Gränna och Visingsö.  
 
 

 
 

80 procent av länets innevånare bor inom en radie av max 1 km till närmaste 

hållplats. 
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Kollektivtrafiken i Jönköpings län hade 2011 en marknadsandel på 13,2 procent 
av det totala resandet med alla transportmedel med undantag av cykel. Länets 
kollektivtrafik ska erbjuda merparten av länets invånare goda resealternativ, för att 
komma till och från arbete och skolor, kommersiell och offentlig service etc. 
Detsamma gäller också till och från motsvarande resmål i grannlänen.  
 

Trafiken ska även underlätta för att näringslivet ska kunna rekrytera kompetent 
arbetskraft. Kollektivtrafiken är också ett strategiskt viktigt redskap för samhället 
att erhålla en önskad samhällsutveckling för att därigenom bidra till regional 
utveckling och tillväxt. Kollektivtrafiken bidrar även till det hållbara samhället i 
miljömässiga, ekonomiska och sociala avseenden. 
 

Kvalitet 
 
Verksamhetens kvalitet mäts genom kollektivtrafikbarometern. Varje månad 
intervjuas 300 slumpmässigt utvalda personer i länet, både resenärer och icke 
resenärer. Utöver detta görs även regelbundna ombordundersökningar för att få 
reda på resenärernas synpunkter och önskemål gällande det kollektiva resandet.  
 
I Jönköpings län hade kollektivtrafiken 2011 ett Nöjdkundindex, NKI, på 46 
procent när både resenärer och icke resenärer tillfrågades. Rikets medelvärde är 
49 procent. Frågar man bara resenärerna ligger NKI på 62 procent och 
medelvärdet i riket på 59 procent. Av bilden nedan, kan man se vad invånarna i 
länet tycker har stor betydelse och vilket betyg det får.                                     
Källa: kollektivtrafikbarometern 
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NIK-siffran för resande med Serviceresor var för samma tid 89 procent. 
 
För att nå ut till resenärsgrupperna har Länstrafiken startat fokusgrupper, gjort 
webbundersökningar, utvecklat hemsidan, etablerat sig på Facebook, besökt 
skolor och större arbetsplatser m m. 
 

Serviceresor 
 
Serviceresor består av flera former av trafik över hela Jönköpings län så som 
färdtjänst, sjukresor, arbetsresor, resor till dagverksamhet, närtrafik, 
kompletteringstrafik och övrig anropsstyrd trafik.  
 
Regelverken varierar mellan trafikformerna. Idag ansvarar länets kommuner för 
färdtjänsten men detta ansvar avses bli överfört till Landstinget och integreras 
med övrig kollektivtrafik från 1 januari 2014.  
 
Kommunerna har i flera delar samma regler för färdtjänsten. Ett förslag på ett 
enhetligt regelverk är framtaget. För färdtjänstresor krävs ett i förväg beviljat 
tillstånd. Sjukresa får man åka när hälsotillståndet så kräver och man inte kan ta 
sig till vården på annat sätt. Sjukresor sker även utanför länet till och från 
specialistvård. För sjukresor finns idag ingen tillståndsgivning utan varje resa 
beviljas av vårdgivande enhet. Resorna beställs, planeras, samordnas och följs upp 
hos Länstrafiken. Länstrafiken har sedan 2003 en beställningscentral i egen regi.  
 
Under 2011 genomfördes drygt 600 000 resor varav ca 30 procent avser 
Landstingets sjukresor, resterande är kommunresor. Under de senaste åren har 
antalet sjukresor minskat och antalet kommunresor ökat. Samåkningsgraden är 44 
procent. 
 
I Sävsjö, Tranås, Gnosjö och Habo kommun har närtrafik startats upp. Detta 
innebär en resmöjlighet för de kommuninvånare som inte har möjlighet att åka 
med den ordinarie linjetrafiken. Resorna samordnas med fordon som kör sjuk- och 
färdtjänstresor.  Under våren 2012 startardes en mindre modell av närtrafik i 
Jönköpings kommun. 
 

Bussgods 
 
Det samarbetsavtal som låg till grund för bildandet av Jönköpings Länstrafik AB 
talar om ansvar för persontrafik med därtill hörande godstransporter. Det finns en 
lång tradition att använda buss- och tågtrafik för godstransporter. Detta har även 
påverkat utformningen av fordon och terminaler. 
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Finansiering och effektivitet 
 
Kostnaden 2011 för länets kollektivtrafik, inklusive serviceresorna, uppgick brutto 
till 910 mkr, varav länets kommuner och landsting, exklusive serviceresor, tillsköt 
314 mkr. Biljettintäkterna uppgick till 276 mkr och kostnadstäckningsgraden 
uppgick till 57 procent exklusive serviceresor.  
 
Vid en jämförelse med andra likvärdiga länstrafikverksamheter (Trafikanalys 
statistik över den regionala kollektivtrafiken i Sverige; 
www.trafa.se/statistik/kollektivtrafik- och samhällsbetalda-resor) kan konstateras 
att Jönköpings län står sig väl nationellt sett. 
 
  

http://www.trafa.se/statistik/kollektivtrafik-
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Kollektivtrafiklinjer i Jönköpings län augusti 2012 

 
Stadsbussar Jönköping 

1 Råslätt-Huskvarna 
 2 Dalvik-Öxnehaga 
 3 Tokarp-Råslätt 
 11 Samset-Dalvik 
 12 Vätterslund-Ekhagen 
 13 Ryhov-Huskvarna 
 14 Råslätt-Torsvik 
 15 Öxnehaga-Stensholm 
 16 Hisingsängen-Dalvik 
 17 Vilhelmsro-Centrum 
 18 Skänkeberg-Österängen 
 26 Bankeryd-Ryhov 
 27 Mariebo-Månsarp 
 28 Fridhem-Norrahammar 
 29 Sjöåkra-Trånghalla 
 30 Jönköping-Tenhult 
 31 Kaxholmen-Tenhult 
 33 Esplanaden-Egnahem 
 35 Snabbuss Jönköping-Huskvarna 
 37 Snabbuss Jönköping-Torsvik 
 38 Snabbuss Torsvik-Huskvarna 
 

   Stadsbussar Tranås 

40 Centrum-Stoeryd 
 41 Centrum-Hagadal 
 42 Centrum-Junkaremålen 
 

   Stadsbussar Värnamo 

50 Gröndal-Rörstorp 
 

   Stadsbussar Nässjö 

61 Norrboda-Handskeryd 
 63 Sörängen-Målen-Åker 
 65 Sörängen-Åker-Målen 
 67 Skollinje Handskeryd-Brinellgymnasiet 
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Stadsbussar Vetlanda 

81 Centrum-Bäckseda 
 82 Centrum-Vårdcentrum 
 86 Skollinje Bäckseda-Gymnasiet 
 87 Skollinje Sliparegården-Gymnasiet 
 

   Länsbussar 

101 Gränna-Habo 
 115 Brandstorp-Habo 
 116 Habo-Mullsjö-Jönköping 
 117 Skollinje Habo-Älgafall 
 119 Jönköping-Öggestorp 
 120 Gränna-Tranås 
 122 Snabbuss Gränna-Jönköping 
 123 Huskvarna-Vireda 
 124 Jönköping-Aneby 
 126 Öasvängen Visingsö 
 130 Jönköping-Ödestugu 
 132 Jönköping-Gislaved 
 133 Jönköping-Värnamo 
 136 Jönköping-Gnosjö 
 141 Jönköping-Lammhult 
 150 Tranås-Eksjö 
 151 Tranås-Duvebo (Mörstorp) 
 155 Tranås-Sommen 
 160 Tranås-Aneby 
 200 Borås-Jönköping Västtrafik 

201 Smålandsstenar-Gnosjö-Värnamo 
 202 Gislaved-Reftele-Värnamo 
 238 Hillerstorp-Bredaryd 
 239 Skollinje Gnosjö-Kulltorp 
 244 Hestra-Gnosjö 
 245 Grimsås-Gislaved 
 246 Smålandsstenar-Burseryd-Gislaved 
 247 Broaryd-Smålandsstenar 
 254 Gnosjö-Hillerstorp 
 270 Värnamo-Alvesta 
 271 Värnamo-Lammhult 
 273 Värnamo-Ljungby Länstrafiken Kronoberg 

275 Värnamo-Bolmsö 
 301 Nässjö-Eksjö-Vetlanda 
 311 Nässjö-Malmbäck 
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312 Nässjö-Bodafors 
 313 Skollinje Nässjö-Sandsjöfors 
 314 Aneby-Nässjö 
 319 Forserum-Nässjö 
 321 Nässjö-Anneberg-Eksjö 
 325 Jönköping-Vimmerby Kalmar Länstrafik 

330 Eksjö-Mariannelund 
 335 Mariannelund-Vetlanda 
 341 Sävsjö-Vetlanda 
 342 Sävsjö-Landsbro-Vetlanda 
 343 Nässjö-Vetlanda 
 344 Vetlanda-Hultsfred 
 345 Vetlanda-Åseda 
 350 Vetlanda-Ramkvilla(-Växjö) 
 352 Vetlanda-Nye-Åseda 
 353 Skollinje Vetlanda-Virserum 
 354 Vetlanda-Skede 
 355 Skollinje Vetlanda-Skirö 
 356 Skollinje Eksjö-Värne 
 360 Eksjö-Sävsjö 
 362 Skollinje Sävsjö-Hjälmåkra 
 363 Sävsjö-Lammhult 
 364 Sävsjö-Vrigstad-Lammhult 
 406 Hjo-Brandstorp Västtrafik 

432 Smålandsstenar-Hyltebruk 
 630 Tranås-Österbymo Östgötatrafiken 

631 Österbymo-Eksjö Östgötatrafiken 
670 Ödeshög-Tranås Östgötatrafiken 
671 Ödeshög-Gränna Östgötatrafiken 
700 Borås-Värnamo Västtrafik 

   Tåg 
 

 
Jönköping-Värnamo-Växjö Krösatåg 

 
Nässjö-Halmstad Krösatåg 

 
Nässjö-Oskarshamn Krösatåg 

 
Nässjö-Vetlanda Krösatåg 

 
Nässjö-Växjö Krösatåg 

 
Norrköping-Jönköping Östgötapendeln 

 
Göteborg-Nässjö Västtågen 

 
Skövde-Nässjö Västtågen 
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Kommersiell trafik Tåg 

 
Göteborg-Kalmar SJ Regionaltåg 

 
Stockholm-Köpenhamn SJ Snabbtåg 

 
Stockholm-Malmö Veolia Transport 

 
Stockholm-Jönköping SJ Snabbtåg 

 
Stockholm-Malmö SJ Intercity 

   Kommersiell trafik Expressbussar 

830 Stockholm-Jönköping-Göteborg Swebus 
839 Karlstad-Jönköping Swebus 
857 Västervik-Jönköping Swebus 
841 Kalmar-Jönköping Swebus 
862 Halmstad-Jönköping Swebus 
832 Malmö-Jönköping-Uppsala Swebus 

 
Stockholm-Jönköping-Göteborg GoByBus 

 
Uppsala-Jönköping-Göteborg Bus4You 

   
   
 

Med skollinje avses linjer som endast körs skoldagar. 
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Zon och linjekarta Jönköpings län 2012  
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Linjekarta Jönköpings stadstrafik 2012 
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Restidszoner och turutbud per kommun   Bilaga 2 
 
Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 
TRANÅS 

 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 
ANEBY 

 
 
 

Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 
EKSJÖ 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

NÄSSJÖ 

 
 
 

Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 
VETLANDA 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

SÄVSJÖ 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 
VÄRNAMO 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

GISLAVED 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

GNOSJÖ 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

VAGGERYD 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

JÖNKÖPING 

 
 
 

Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

HABO 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Restidzon 45 minuter med direktbuss 
 

MULLSJÖ 

 
 
 
Restidzon 45 minuter 2012 med buss/tåg och minst 12 dubbelturer 
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Ordförklaringar 
 
Allmän kollektivtrafik 

- Äldre benämning på trafik som tillhandahålls allmänheten 
 
Allmän trafik 

- Avtalsreglerad trafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar 
ansvar för genom tecknat avtal med trafikföretag eller utför i egen regi och 
som står till allmänhetens förfogande med gällande färdbevis 

 
Allmän trafikplikt 

- Trafik som bedöms nödvändig att upprätthålla med stöd av allmänna 
medel 

Anropsstyrd trafik 
- Trafik som körs först efter att någon efterfrågat den genom anrop till 

beställningscentral 

Bytespunkter 
- Plats där resenären kan byta mellan olika linjer eller trafikslag 

 
Dt 

- Dubbelturer, tur och retur 
  
Färdtjänst 

- Resor för personer som ej kan resa med allmänna kommunikationer 

Interregional kollektivtrafik 
- Enstaka resor, oftast längre än 100 km 

Kollektivtrafikbarometern 
- Undersökning av allmänhetens och resenärers nöjdhet med 

kollektivtrafiken 

Kollektivtrafikföretag 
- Ett offentligt eller privat företag, eller en offentlig eller privat 

företagsgrupp, som bedriver kollektivtrafik, eller ett offentligt organ som 
tillhandahåller kollektivtrafiktjänster 
 

Kommersiell trafik 
- Trafik som helt finansieras genom biljettintäkter 

Kostnadstäckningsgrad 
- Den delen av de totala kostnaderna som täcks av intäkterna 
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Länstransportplan 
- Investeringsplan av regional infrastruktur som vissa riks- och länsvägar 

mm 

Närtrafik 
- Serviceresor för allmänheten i områden som saknar linjelagd trafik 

Omstigningspunkter 
- Plats där resenär kan byta mellan olika linjer/trafikslag 

Periodkort 
- Biljett som berättigar till ett antal resor inom en bestämd tidsperiod eller 

obegränsat resande inom ett område under fastställd tid 

Riksfärdtjänst 
- Samma som färdtjänst men där resandet sker över länsgräns 

 

Regional kollektivtrafik 

- All kollektivtrafik inom ett län eller om den sträcker sig över flera län 
huvudsakligen tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller 
annat vardagsresande 

RUP 

- Regionförbundets regionala utvecklingsprogram 
 
Riksfärdtjänst 

- Samma som färdtjänst men över länsgränsen i Jönköpings län 

Serviceresor 
- Samlat begrepp för färdtjänst, sjukresor, närtrafik, anropsstyrd trafik eller 

motsvarande 

Stomlinje/stomlinjenät 
- Kollektivtrafik som körs med hög turtäthet och i regel sammanbinder 

kommunhuvudorter 

Särskild kollektivtrafik 
- Äldre benämning på trafik som tillhandahålls en särskild personkrets, till 

exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor 
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Inkomna remissyttranden 20/2 - 30/4 2012 Bilaga 3  
 
Aneby Buss AB 
Aneby kommun 
Bengt Hultin, Värnamo 
Bussbranschens regionorganisation 
DHR Eksjö/PROMariannelund 
Eksjö kommun 
Eva Jonasson, Sävsjö 
Familjen Vedeskåg, Byarum 
Flisby samhällsförening 
Folkpartiet i Jönköpings kommun 
Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
Göran Nilsson, Frösakull 
Habo kommun 
Jernhusen 
Jönköpings kommun 
Karin Jonsson, Sandhem 
Kristdemokraterna i Bankeryd 
Kommunalpensionärerna i Vaggeryds kommun 
Kristina Löf, Malmbäck 
Landstingets Allmänpolitiska utskott 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Miljöpartiet i Vaggeryds kommun 
Mullsjö kommun 
Neurologiskt Handikappades riksförbund, Småländska Höglandet 
Nässjö kommun 
Regionförbundet Jönköpings län 
Sandhems samhällsförening 
Skeppshults samhällsförening 
Sävsjö kommun 
T Algotsson, Sandhem 
Trafiknämnden, Landstinget i Östergötland 
Tranås kommun 
Ulf Björlingson, Eksjö 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Vänsterpartiets landstingsgrupp 
Värnamo kommun 
Ängs samhällsförening 
 


