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Budget 2014 – Länstrafiken  
 

 

 

 

Vision 
”För ett bra liv i ett attraktivt län”  

Verksamhetsidé:  
Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om 

kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla och säkra resor 

 
 

  

Perspektiv med strategiska mål  

Medborgare och kund Process och produktion 
1.1 Ökad andel kollektiva resor – för hållbar 

utveckling  

 

2.1 Ändamålsenlig trafik  

2.2 Hållbar miljöutveckling  

2.3 Kostnadseffektiv upphandling 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.1 Ständig förnyelse 4.1 Kostnadseffektivt trafikutbud 

 

Medarbetare 
5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

 

  

  

Framgångsfaktorer 

Medborgare och kund Process och produktion 
1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög 

turtäthet 

1.12 Prisvärt 

1.13 Nöjda kunder 

 

2.11 Trafikutbud 

2.12 Infrastruktur 

2.13 Tryggt och säkert 

2.21 Klimatsmart Landsting, klokt 

resurstänkande och sund livsmiljö 

2.31 Rätt beteende 

 

Lärande och förnyelse Ekonomi 
3.11 Kundanpassad organisation  

3.12 Ständig förnyelse 

4.11 Ekonomi i balans 

4.12 Högt resandeunderlag 

 

Medarbetare 
5.11 Attraktiv arbetsplats 
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Mått och mål 2014 Länstrafiken 
Framgångs-
faktorer 

System- 
mätetal 

Mätmetod Mål 

Medborgare och kundperspektiv 

1.11 

Konkurrens-

kraftiga restider 

och hög turtäthet 

Antal resor Biljettsystem Resandeökning 5 % exkl skolkortsresor 

 

Målvärde totalt antal resor: 18,6 milj. 

 

Prel. utfall antal resor 2013: 17,7 milj. 

  

1.12  

Prisvärt 

Prisvärdhet Kollektivtrafik-

barometern * 

Målvärde Resenär: 50 

 

Prel. utfall resenär 2013: 47 % 

1.13  

Nöjda kunder 

Nöjd kund 

index NKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdtjänsthand-

läggning 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern och 

barometern för 

anropsstyrd trafik 

 

 

 

 

 

 

Handläggnings-

system 

Målvärde Allmän trafik 

Alla länsbor: 60 % 

Resenärer: 72 % 

Serviceresor: 85 % 

 

Prel. utfall 2013  

Alla länsbor: 53 % 

Resenärer: 72 % 

Serviceresor: 81 % 

 

Målvärde: Genomsnittlig tid från 

inkommen färdtjänstansökan till första 

kontakt 22 dagar 

 

 

Process och produktionsperspektiv 
 

2.11  

Trafikutbud 

Avgångstider 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Målvärde resenär: 60 % 

 

Prel. utfall resenär 2013: 57 % 

2.12  

Infrastruktur 

Restiden 

 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

Målvärde resenär: 65 % 

Målvärde Serviceresor: 96 % 

 

Prel. utfall resenär 2013: 60 % 

Prel. utfall Serviceresor 2013: 96 % 
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2.13 

Tryggt och säkert 

Upplevd 

trygghet 

 

 

 

Fordonskvalitet 

i linjetrafik 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

 

 

Fordonskontroll 

 

Målvärde resenär: 80 % 

Prel. utfall resenär 2013: 79 %  

 

 

 

Andel godkända fordonskontroller:  

Målvärde: 90 % 

Prel. utfall 2013: 88 % 

2.21  

Klimatsmart 

Landsting, klokt 

resurstänkande 

och sund 

livsmiljö 

Utsläpp och 

drivmedel 

 

 

Miljö-

rapportering 

Frida 

Målvärde utförd andel km förnyelsebart 

bränsle 

 

Stadstrafik Jönköping: 70 % 

Regionbuss: 50 % 

Tåg: 50 % 

 

Prel utfall 2013: 64% 

 

2.31  

Rätt beteende 

Avtalstrohet 

inköp 

Underlag från 

inköpsavdelning 

Målvärde av alla inköp: 90 % 

 

Prel. utfall 2013: 98 % 

 

 

Lärande och förnyelseperspektiv 

3.11  

Kundanpassad 

organisation 

Lyhördhet 

 

 

 

Intern 

informations-

spridning 

 

Kollektivtrafik-

barometern * 

 

 

Antal 

genomförda 

informationstill-

fällen i vården 

 

Målvärde resenär: 35 % 

 

Prel. utfall resenär 2013: 32 % 

 

Målvärde: 140 informationstillfällen per 

år utförda av sjukreseenheten 

3.12 Ständig 

förnyelse 

Genomförda 

förbättringsarbe

ten 

Andel 

genomförda 

förbättringsarbet

en som påvisar 

koppling och 

resultat till 

övergripande 

målområden 

75 % 

 

*) Andel i procent som i kundbarometern gett betyget 4 eller 5 på en 5 gradig skala, 300 intervjuer per månad 
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Ekonomiskt perspektiv 

4.11  

Ekonomi i balans 

Nettokostnad Ekonomisystem Nettokostnad inom ram  

Själv-

finansierings 

grad 

Ekonomisystem Den upphandlade trafiken är 

självfinansierad till ca 50 % över tid 

 

Målvärde 2014: 45 % 

 

Prel. Utfall 2013: 47 % 

 

4.12  

Högt 

resandeunderlag 

Antal 

påstigande/mil 

(regional trafik) 

Biljettsystem 

 

Målvärde: 10 påstigande/mil 

 

Prel. utfall 2013: 8,5 påstigande/mil 

Kostnad/ per 

km 

(serviceresor) 

Planeringssystem Inte öka mer än index enligt avtal 

Målvärde: 16,70 kr/km 

 

Prel. Utfall 2013: 16,33 kr/km 
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Medarbetarperspektiv 

5.11 Attraktiv 

arbetsplats 

Medarbetar-

samtal  

 

 

Heroma  

 

 

 

Målvärde: Minst 90 % av alla anställda 

kvinnor och män ska ha medarbetarsamtal 

 

Prel. utfall 2013: 93 % 

Personalhälsa Heroma Målvärde: Sjukfrånvaro ska inte överstiga 

3,5 % varav 3,7 % för kvinnor och 2,3 % 

för män. 

 

Prel. utfall sjukfrånvaro 2013: 1,8 % 

 

Målvärde frisknärvaro: andelen med högst 

5 dagars sjukfrånvaro ska överstiga  

66 % för kvinnor och män 

 

Prel. utfall frisknärvaro 2013: 66,6% 

Kompetens-

utvecklingsplan  

 

Heroma 

 

Målvärde: Minst 90 % av alla anställda 

kvinnor och män ska ha dokumenterad 

kompetensutvecklingsplan  

 

Prel. utfall 2013: 92 % 

Chef-ledarskap 

(alla chefer ska 

under året ha 

deltagit i 

aktiviteter som 

ger stöd i 

chefsrollen) 

Fråga till 

respektive 

förvaltning 

100 % 
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Ekonomisk ram i budget 2014 
Länstrafiken har en ekonomisk ersättning/ram på 682 miljoner kronor (varav 506 miljoner 

kronor för allmän kollektivtrafik och 176 miljoner kronor för sjukresor och färdtjänst) som är 

verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som Landstingsfullmäktige beslutat om i 

”Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016” 

 

 

Handlingsplan 2014 Länstrafiken 
 

 

Aktiviteter för att nå målen 

 
Medborgare kund 

 
 

1.11 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet 
  Uppmuntra länets invånare till dialog om att resa med buss och 

tåg bland annat genom att medverka i informationsmöten. 

 Fortsätta involvera trafikföretagen i utvecklingsarbetet. 

 Införa snabbussar och förtäta turutbudet (Se trafikbilaga). 

 Fortsätta arbetet med framkomlighetsåtgärder tillsammans med 

kommunerna. 

 Påbörja analys av restidskvoter.  

 Se över stationsstrukturen inom Krösatågstrafiken och överväga 

indragning av stationer med få resenärer. 

1.12 Prisvärdhet 

  Konkurrenskraftig prissättning. 

 Marknadsföra våra resor som prisvärda. 

1.13 Nöjda kunder 
Våra resor ska bedrivas 

med omtanke, vi ska 

erbjuda kunderna 

prisvärda, enkla och 

säkra resor. 

 

Kunden ska alltid bli 

bemött på ett vänligt 

och positivt sätt. 

 Fortsätta förbättra störningsinformation till resenärer och 

personal via hemsida och mobil samt genom att utveckla 

samarbetet med stationsvärdar och ”gulavästkonceptet”. 

 Fortsätta utveckla servicen på kundcenter. 

 I dialog med trafik arbetar marknadsavdelningen fram en 

marknadsplan. 

 Vidareutveckla pris- och zonutredningen i en 

försäljningsstrategi avseende kanal, målgrupp- och sortiment. 

 Förbättra störningsinformationen till resenärer och personal 

inom Serviceresor. 

 Stärka varumärket och kärnvärdet ”omtanke”. 

 Vidareutveckla verksamheten med ”ambassadörer” på 

trafikföretagen. 

 Förbättra informationsmaterialet till trafikföretagen, 

återförsäljare och internt vid tidtabellsskiften, kampanjer m m. 

 Påbörja införandet av betalkortsterminaler i busstrafiken. 
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 Arbeta vidare med mobila lösningar. 

 Implementera ny pris- och zonstruktur i betalsystemet. 

 Utveckla stationsvärdsfunktionen tillsammans med 

kommunerna och Jernhusen. 

 Möjliggöra för resenärerna att skapa personliga tidtabeller via 

nätet.  

 Fortsätta förarcertifiering inom Serviceresor med 10 

utbildningstillfällen under 2014. 

 Slutföra utredningen om enhetligt skol-/ungdomskort och 

skolskjutsar i länet. 

 

 

Process och produktion 
 
 

2.11 Trafikutbud 

Avgångstider 

 

Vi ska med rätt resa i 

rätt tid på rätt plats 

möta kundens behov. 

 Öka resandet genom att fördela mer resurser till trafikstarka 

områden, se trafikbilaga. 

 Göra en strategisk översyn för utveckling av 

länsgränsöverskridande trafik. 

 Inom Serviceresor ytterligare effektivisera resursutnyttjandet 

genom ökad samkörning och färre tomkilometer. 

 Fortsätta samordningen av Serviceresor och allmän 

kollektivtrafik genom att utveckla Närtrafikkonceptet. 

 Göra en översyn av stadstrafiken i Jönköping tillsammans med 

Keolis och Jönköpings kommun.  

 Öka resandet genom att med riktad marknadsföring ge mer 

kunskap om resmöjligheter. 

2.12 Infrastruktur 
Restiden 

 

Ge förutsättningar för 

en snabb, säker och 

pålitlig trafik. 

 

 Påbörja arbetet med att ta fram ett verktyg för att mäta den 

faktiska rättidigheten.  

 Påverka Trafikverket för att få förbättringar i järnvägsnätet: 

Följa upp arbetet med samtidig infart på stationer på sträckan 

Nässjö – Falköping. 

 Fortsätta arbetet att tillsammans med kommunerna genomföra 

tillgänglighetsåtgärder med målet att göra trafiken tillgänglig 

för fler. 

 Ta fram samverkansavtal mellan väghållarna och Länstrafiken 

om hållplatsernas utformning och underhåll.  

 Verka för att pendlarparkeringar kommer till stånd (Se 

hållplatsstrategin). 

 

2.13 Tryggt och Säkert 
Kunden ska känna sig 

trygg och säker under 

resan.  

 

Fordonskvalitet i 

 Utforma stationer och bytespunkter med kundens säkerhet i 

fokus tillsammans med bl.a. Jernhusen/Trafikverket och 

kommunerna. 

 Verka för säkrare hållplatsmiljöer med intilliggande 

omgivningar samt vägar till och från hållplats (Se   



LJ 2013/425 

8 

 

linjetrafik.  

 

 

 

hållplatsstrategin) 

 Medverka till en tryggare arbetsmiljö för förarna och övrig 

trafikpersonal. 

 Arbeta för att minska kontanthanteringen genom att införa 

betalkortsterminaler. 

 Förbättra samarbetet kring trafikstörningshanteringen. 

 Följa upp kvaliteten på trafikutövarens fordon med hjälp av 

miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. 

 Följa upp fordons- och kvalitetskrav i våra trafikavtal. 

 Utveckla programvaran i kommunikationssystem RAKEL. 

 Införa möjlighet för kund att välja faktura för betalning av 

egenavgifter vid färdtjänst/sjukresa, som komplement till 

kontant- och kortbetalning. 

 Förbereda möjligheten till externa kontroller för 

serviceresefordon.  

 

 

 

 

2.21 Klimatsmart Landsting, klokt resurstänkande och sund livsmiljö 
Verksamheten ska 

bedrivas med minsta 

möjliga belastning på 

miljö, folkhälsa och 

socialt liv. 

 

Vi ska tillhandahålla 

långsiktigt hållbara 

trafiklösningar som 

medverkar till att 

minska den totala 

mängden skadliga 

ämnen för människor 

och miljö.  

 

Allmänheten ska känna 

till att vi bedriver en 

samhällsnyttig 

verksamhet. 

 Följa upp miljökraven i samtliga trafikavtal. 

 Lyfta fram/marknadsföra samhällsnyttan med positiva 

sidoeffekter så som bättre miljö, hälsa och färre olyckor i 

trafiken. 

 Arbeta för fortsatt miljödiplomering och ge all ny personal 

grundläggande miljöutbildning. 

 Påbörja arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt 

ISO 14001 för förvaltningen. 

 

 

2.31 Rätt beteende 

Upphandlingar och 

inköp skall göras 

utifrån Landstingets 

tecknade avtal 

 

 

 Upphandla tågtrafiken för Västtågen. 

 Upphandla tågtrafiken för Östgötapendeln. 

 Löpande inköp skall göras via tecknade avtal och gå via 

inköpsansvarig. 

 Avtal skall tecknas med de leverantörer där löpande inköp sker. 
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Lärande och förnyelse 
 
 

3.11 Kundanpassad organisation 
Lyhördhet 

 

Ta hand om kundens 

synpunkt och 

återkoppla direkt. 

 Genomföra trafikföretagsträff en gång per år. 

 Starta upp och samordna färdtjänst- och sjukreseenheten bland 

annat genom flytt till nya lokaler. 

 Inom färdtjänstenheten påbörja arbetet med att säkerställa 

handläggningstider, kontinuitet, kompetens och rättssäkerhet. 

 Inom färdtjänstenheten arbeta fram rutiner och kvalitetssäkra 

arbetet för en likvärdig bedömning av ansökningar/ärenden. 

 Kvalitetsuppföljning och erfarenhetsutbyte med alla 

trafikföretag inom serviceresor 1-6 gång per år/trafikföretag och 

följa utvecklingen av avvikelser hos respektive trafikföretag. 

Rekommendationen till trafikföretagen är max 2,0 i avvikelse 

per 1000 resor. 

 Utveckla och förenkla regelverket för sjukresor och färdtjänst 

och verka för en samsyn mellan regelverken. 

 Ökad information till färdtjänst-/sjukreseenheten om 

tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

 Erbjuda samtliga av länets vårdcentraler ett informationstillfälle 

per år angående Serviceresor inklusive regelverk för sjukresor. 

 Genomföra intern utbildning och information om de ekonomiska 

rutinerna och processerna inom förvaltningen. 

 Kommunicera genomförda förbättringar med ursprung ur 

kundernas behov. 

 
 

3.12 Ständig förnyelse 
  Påbörja utbildning i processarbete samt utveckla och tydliggöra 

utvalda processer inom förvaltningen. 

 Kartlägga och samordna IT-resurser inom förvaltningen i 

samarbete med IT-centrum. 

 Fortsätta förarcertifiering inom Serviceresor med 10 

utbildningstillfällen under 2014. 

 Påbörja arbetet med att införa ett miljöledningssystem enligt 

ISO 14001 för förvaltningen. 

 Påbörja arbetet med att införa SIQ-modellen för utvärdering av 

anbud i trafikupphandlingar. 
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Ekonomi 
 

 

4.11 Ekonomi i balans 
Nettokostnad 

 

Verksamheten skall 

bedrivas inom tilldelad 

budgetram och med en 

50 % själv-

finansieringsgrad över 

tid. 

 Följa intäkts- och kostnadsutvecklingen. 

 Säkra driften av betalsystemet och därmed intäkterna genom att 

göra en databassplit. 

 I samarbete med övriga avdelningar följa verksamheten för att 

analysera ekonomiska konsekvenser.  

 Ta fram ekonomiska uppföljningsrapporter som är anpassade 

till verksamheten samt sprida informationen till 

budgetansvariga. 

 Fortsätta utveckla de ekonomiska processerna och användande 

av de landstingsgemensamma IT-systemen. 

 Fortsätta arbetet med att dokumentera processer och 

rutinbeskrivningar. 

 Analysera och följa effekterna av det långsiktiga målet 50 

procents självfinansiering.  

 Analysera trafikutbudet utifrån kostnadseffektivitetsanalyser. 

 Stödja införandet av färdtjänsthandläggningen och närtrafik.  

 

4.12 Högt resandeunderlag 
Antal påstigande/mil  

(allmän trafik) 

 

Se aktiviteter för ökat resande. 

Kostnad/ per km 

(serviceresor) 
 Fortsatt samordning av allmän kollektivtrafik och Serviceresor. 

 Anpassa verksamhetens kostnader utifrån antalet Serviceresor. 
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Medarbetare 
 

 

5.11 Attraktiv arbetsplats 

  Vi ska ha en process där vi skapar delaktighet i verksamhetens 

mål.  

 Vi ska skriva kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare 

och vi ska i medarbetarsamtalet sätta personliga mål utifrån 

avdelningens och verksamhetens övergripande mål.  

 Lyfta upp såväl chefspolicyn som medarbetarpolicyn på 

agendan. 

 Fortsätta det hälsofrämjande arbetet och utveckla det vidare. 

 Alla chefer ska under året ha deltagit i aktiviteter som ger stöd i 

chefsrollen och skapar förutsättningar för kontinuerligt 

förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten. 

 Uppföljning av Dialogen på förvaltnings- och avdelningsnivå.  

 

 

 

 

LÄNSTRAFIKEN 

 

 

Carl-Johan Sjöberg 

Förvaltningschef 



ID Klinik Benämning investeringsobjekt Investeringsbelopp

Investeringar enligt spec

 

Summa specade investeringar 0

Ospecade investeringar 5 000

Investeringsbudget 2014 (tkr) Länstrafiken
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Bilaga: Trafikförändringar 2014 

Jönköpings stadstrafik 
 
Förändringar kommer att ske i stadstrafiken i samband med tidtabellskiftena i juni och augusti. 
Diskussioner förs med entreprenören samt med Jönköpings kommun om vilka förändringar som kan 
komma att genomföras. När detta skrivs är planeringen ej fullt klar.  
Nedanstående listning är en rad åtgärder/utökningar som diskuteras och som kan komma att 
genomföras under 2014.  
 
Linje 1 
Tillkommer fyra dubbelturer, 10-minuterstrafik till kl.20.00. 
 
Linje 2 
Tillkommer fyra dubbelturer, 10-minuterstrafik till kl.20.00. 
 
Linje 3 
Tillkommer fyra dubbelturer, 10-minuterstrafik till kl.20.00. 
 
Linje 35 
Tillkommer sex dubbelturer, morgon och kväll. 
 
Linje 11-12 
Tillkommer tolv dubbelturer över Ekhagen. 
Reducering med tolv dubbelturer över Samset. 
 
Linje 13 
Tillkommer sju dubbelturer, fortsatt förtätning av linjen samt förlängning Solåsen-Ljungarum. 
 
Linje 15 
Eventuellt fler turer till Fagerslätt. 
 
Linje 17 
Tillkommer sex dubbelturer M-F, tidigarelägga 10-minuterstrafik från kl.11.00. 
 
Linje 18 
Tillkommer sex nya dubbelturer. 
 
Linje 26 
Förlängning av tio befintliga turer till Batterigatan.  
Tillkommer sex dubbelturer, tidigarelägga 10-minuterstrafik från kl.13.00. 
 
Linje 27 
Tillkommer sex dubbelturer M-F, tidigarelägga 10-minuterstrafik från kl.11.00. 
 
Linje 28 
Tillkommer sex dubbelturer, tidigarelägga 10-minuterstrafik från kl.13.00. Förlängning Solåsen-
Ljungarum. 
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Linje 37  
Tillkommer sex dubbelturer morgon och kväll. 
 
Linje 38 
Tillkommer sex dubbelturer morgon och kväll. 
 
 

Regionbussar 
 
Förutom tidtabellskiftet i december tillkommer ett tabellskifte i augusti 2014. Detta beror bl.a. på 
större förändringar i angränsande läns trafik samt i skolornas utnyttjande av linjetrafiken. 
 
Linje 116 
Ny tur Habo-Mullsjö-Habo på lördags- och söndagsmorgnar kl.07.03 från Habo och åter kl.07.55 från 
Mullsjö. 
 
Linje 120 
Ny tur M-F kl.18.20 från Gränna till Örserum. Anslutning med linje 122 från Jönköping kl.17.30 samt 
med linje 101 kl.17.43 från Huskvarna vid Galgen. 
 
Linje 122 
En av förstärkningsbussarna i kl.06.55-turen från Gränna tidigareläggs till avgång från Gränna 
kl.06.30. Anslutning med linje 120 från Örserum vid Galgen. 
Tidtabellen kan komma att justeras efter ny tidtabell för Visingsöfärjan. 
 
Linje 123 
Turen kl.07.35 från Huskvarna skoldagar till Lekeryd dras in. Lågt antal resande. Bussen kommer 
istället att användas för att förstärka linje 124 kl.7.25 från Aneby för att slippa ha stående 
passagerare från Järsnäs mot Jönköping. 
Turerna kl.21.20 och kl.23.20 från Huskvarna samt kl.21.35 och kl.23.35 från Lekeryd på lördagar dras 
in pga. mycket lågt antal resande. 
 
Linje 133 
Nattbussarna fredag och lördag kl.23.15 och kl.02.15 från Jönköping förlängs att köras hela sträckan 
Jönköping-Värnamo. Kl.23.15 från Jönköping till Värnamo körs även måndag-torsdag. 
Ny tur M-L från Värnamo kl.21.50 till Jönköping. Turen betalas av Vaggeryds kommun Må-To. 
Ny tur F, L (natt mot L och S) kl.00.30 från Värnamo till Jönköping. 
Ny tur L från Värnamo kl.20.20 till Jönköping. 
Turen kl.19.20 M-F från Jönköping förlängs från Skillingaryd till Värnamo. 
Tre tillkommande turer med snabbussar lanseras i samband tidtabellskiftet i augusti.   
 
Linje 151 
Förlängs från Mörstorp till Gränna med anslutning till/från linje 122 vilket bl.a. ger boende i 
Uppgränna möjlighet att pendla till Jönköping. 
Förmiddagsturen på fredagar liksom all trafik på sommarlovet dras in. Dock körs linjen till skillnad 
från idag under övriga skollov. 
 
Linje 201 
Ökat turutbud M-F med halvtimmestrafik större delen av dagen under vardagar. 
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Linje 246 
Ny tur skoldagar kl.07.00 från Gislaved till Burseryd och vidare mot Smålandsstenar. Tomkörning som 
tidtabelläggs. 
 
Linje 247 
Kortas av till endast Burseryd-Smålandsstenar. Delen Smålandsstenar-Reftele får nytt linjenr. 248.  
 
Linje 248 
Delen Smålandsstenar-Reftele av linje 247 som får nytt linjenummer. 
Ny tur M-F från Smålandsstenar kl.17.00 och från Reftele kl.17.15 för att underlätta arbetspendling. 
 
Linje 270 
Turen kl.05.40 från Värnamo till Alvesta dras in. 
Turen kl.15.45 från Värnamo körs endast till Rydaholm. 
Turerna kl.06.45 samt kl.7.45 från Alvesta dras in på sträckan Alvesta-Rydaholm. 
Tidtabellen kommer att justeras i augusti 2014 pga. förväntat ökat resande av elever. Linjen kommer 
då endast att trafikera sträckan Värnamo-Rydaholm. 
 
Linje 308 (Västtrafik) 
Ny linje som körs M-F mellan Tidaholm och Mullsjö som ersättning för indragen Swebus linje 839. 
Endast Västtrafik taxa. 
 
Linje 326 
Ny pendeltur kl.05.30 från Jönköping via Huskvarna Esplanaden direkt till Eksjö med ankomst 
Höglandssjukhuset kl.06.30, Resecentrum kl.06.35 och Ing 2 (hållplats Husartorpet) kl.06.40.  
Åter kl.16.25 från Ing 2 (Husartorpet), kl.16.30 från Resecentrum och kl.16.35 från 
Höglandssjukhuset. 
Stannar även vid hållplatserna Dackestigen, Tullen och Regementsgatan i Eksjö. 
 
Linje 354 
Ny tur M-F från Skede kl.07.30 via Holsby med ankomst Vetlanda kl.07.53. 
 
Linje 432 
Ny tur kl.06.15 från Smålandsstenar till Hylte med anslutning till linje 400 som når Halmstad ca 
kl.07.50. 
Turen kl.06.42 (06.40 idag) från Smålandsstenar körs endast till Skeppshult. 
Ny tur kl.07.00 från Skeppshult mot Smålandsstenar och vidare till Gislaved som linje 201. 
 
Linje 510 
Ny snabbusslinje Värnamo-Gislaved-Tranemo som ersättning för linje 700 som läggs ner. 
 
 

Tågtrafik 
 
Krösatågen  
Anpassningar av tågen till SJ:s Snabbtåg i Alvesta.  
Ytterligare en dubbeltur linjen Nässjö – Oskarshamn från augusti (förlängning från Hultsfred – 
Oskarshamn).  
Pendlingsturen kl. 6.59 från Nässjö – Hultsfred återinförs. 
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Östgötapendeln 
Trafiken beräknas komma igång fullt ut från mars 2014. Alla tågen får anslutning med SJ Snabbtåg i 
Nässjö. Fordonstillgången under 2014 är begränsad. Två nya fordon är beställda för leverans 2015.  
 
Västtågen 
Tiderna anpassas för att bättre stämma överens med övrig trafik. Anpassningarna leder till bättre 
pendlingsmöjligheter inom länet och bättre anpassning till annan trafik i Falköping. 
 
Krösatågen Syd 
Det nya tågsystemet startar i december 2013. Systemet trafikerar sträckan Växjö – Hässleholm med 
elva dubbelturer måndag – fredag och sju dubbelturer lördag – söndag. Fordonen som trafikerar 
sträckan är likadana som JLT:s X11-tåg och kommer att renoveras och målas enligt samma koncept 
för att ingå i ett gemensamt fordonsutnyttjande. 
 

Efter synpunkter från pendlare sker anpassningar på sträckan Växjö – Nässjö. anpassningarna innebär 
en återgång till tidigare tågläge från Sävsjö mot Nässjö. 

Nästan alla tåg på sträckan Nässjö – Halmstad anpassas till tågen på Västkustbanan. 

På sträckan Jönköping – Värnamo blir det i princip timmestrafik från kl. 7.00 – 19.00. 
 
 
För fullständiga tidtabeller se: 
http://www.jlt.se/resande/tider/tidtabeller/ 
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