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Inledning
Dagligen reser över 250 000 personer med kollektivtrafiken i Skåne, men kollektivtrafiken tar
inte bara människor från en punkt till en annan, den är ett verktyg för att skapa ett Skåne med
både fungerande arbets- och bostadsmarknad. Den bidrar också till ett mer hållbart resande
både utifrån såväl sociala som ekologiska perspektiv. Att arbeta strategiskt med
kollektivtrafiken är därför en viktig del för den regionala utvecklingen i Skåne och bidrar till
att nå den regionala utvecklingsstrategins målbild om det öppna Skåne 2030.
Region Skåne ansvarar för att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet
med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, samordna insatserna för dess
genomförande samt upprätta och fastställa planen för regional infrastruktur. Som regional
kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt kollektivtrafiklagen regelbundet fastställa
mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram.
Genom att sätta strategiska ramar och mål för kollektivtrafikens utveckling som tydligt hänger
samman med andra delar av transportplaneringen, möjliggörs resurseffektivitet och största
möjliga utväxling av de insatser och investeringar som genomförs.
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Varför tar vi fram ett trafikförsörjningsprogram?
Att arbeta strategiskt med kollektivtrafiken är en viktig del för den regionala utvecklingen i
Skåne. Kollektivtrafiken tar inte bara människor från en punkt till en annan, den är även ett
verktyg för att skapa ett Skåne med fungerande arbets- och bostadsmarknad. Region Skåne
har ambitiösa utvecklingsplaner för transportsystemet som helhet och Trafikförsörjningsprogrammets roll är att ge en tydlig inriktning med mål för kollektivtrafiken i Skåne.
Genom att sätta strategiska ramar och mål för kollektivtrafikens utveckling, som tydligt
hänger samman med andra delar av transportplaneringen, möjliggörs resurseffektivitet och
största möjliga utväxling av insatser och investeringar. Region Skåne ansvarar för att
samordna de regionala utvecklingsfrågorna genom att ta fram den regionala utvecklingsstrategin samt samordna insatserna för dess genomförande. Dessutom upprättar och fastställer
Region Skåne planen för den regionala transportinfrastrukturen.
Region Skåne är även regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar dels för den regionala
kollektivtrafiken i Skåne, sjukresor samt dels för färdtjänst och riksfärdtjänst i 24 kommuner1.
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt kollektivtrafiklagen
(2010:1065) regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
trafikförsörjningsprogram. Genom Skånetrafiken genomför Region Skåne den del av
kollektivtrafiken som sker i offentlig regi.
Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för
regionfullmäktiges styrning av den regionala kollektivtrafiken. I programmet beskrivs såväl
mål med indikatorer som ställningstaganden för kollektivtrafikens utveckling samt riktlinjer
för utvecklingen den kommande tioårsperioden. Många utvecklingsfrågor behöver dock en
betydligt längre horisont och därför görs i vissa fall utblickar längre fram. Programmets
genomförandetakt bestäms av det ekonomiska utrymmet och gjorda prioriteringar i samband
med det årliga budgetbeslutet i Region Skåne.
Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att vara en politisk styrning av den långsiktiga
utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne. Syftet är också att ge en bild av vilken
kollektivtrafik som kan förväntas i Skåne. Utgångspunkten för Trafikförsörjningsprogrammet
är den Regionala utvecklingsstrategin. Dess koppling till övriga dokument inom Region
Skåne framgår i figuren på sidan 9.

1

Bjuv, Bromölla, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Osby,
Perstorp, Sjöbo, Simrishamn, Skurup, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och
Östra Göinge.
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Kollektivtrafiklagen (2010:1065) 2 kapitel i sammandrag
§1 Landsting och kommuner inom ett län ansvara gemensamt för den regionala kollektivtrafiken.
§2 I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM)
§8 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram (TFP)
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.
§9 Trafikförsörjningsprogrammet ska tas fram i samråd med regionala kollektivtrafikmyndigheter i
angränsande län, berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag, näringsliv och
resenärer med flera.
§10 Innehållskrav på Trafikförsörjningsprogrammet:
1. Behov av regional kollektivtrafik
2. Omfatta alla former av regional kollektivtrafik
3. Åtgärder för att skydda miljön
4. Tidsbestämda mål för anpassning för personer med funktionsnedsättning
5. Bytespunkter som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.
6. Omfattning av färdtjänst och prissättning av denna.
§13 Regional kollektivtrafikmyndigheten ska verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla
resenärsgrupper.
§15 Regional kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredställande taxiförsörjning i länet.

Från Trafikförsörjningsprogram till trafik
Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av kollektivtrafiknämnden tillsammans med
regionala utvecklingsnämnden och efter brett samråd med ett stort antal intressenter. I bilaga
1 finns en sammanställning över samrådsprocessen och i bilaga 2 ges en sammanfattning av
inkomna remissyttranden.
Trafikförsörjningsprogrammet ramar in vad som behövs för att utveckla kollektivtrafiken så
att kollektivtrafiken blir attraktiv, dagens resenärer behålls och fler nya börjar åka kollektivt.
Programmets inriktning utgår från den Regionala utvecklingsstrategin, Strategier för det
flerkärniga Skåne och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Det omfattar
behovet av såväl offentligt finansierad trafik som kommersiell trafik. En konkretisering av
trafikförsörjningsprogrammet görs årligen i Skånetrafikens planer och program.
För att förverkliga insatserna i Trafikförsörjningsprogrammet är i många fall infrastrukturen
avgörande. Vid framtagande och genomförande av nationell och regional
transportinfrastrukturplan ligger därför trafikförsörjningsprogrammet till grund för de åtgärder
som föreslås.
I en kontinuerlig process mellan Region Skåne, Trafikverket, berörda kommuner och
trafikföretag säkerställs att rätt infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder på regionalt, statligt
och kommunalt vägnät prioriteras och genomförs.
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Region Skånes strategier om transportsystemet i ett sammanhang
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Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030: Region Skåne har ett regionalt
utvecklingsansvar för Skåne, enligt Lag (2010:630) och utarbetar och fastställer en strategi för
regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna. Skånes regionala
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030 antogs år 2014 och har pekat ut fem prioriterade
ställningstaganden, bland annat om att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och att Skåne ska
dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur.
Strategier för det flerkärniga Skåne: Kopplar samman det regionala utvecklingsarbetet med
kommunernas översiktsplanering. Region Skåne arbetar tillsammans med de skånska kommunerna
med Strukturbild för Skåne. År 2013 togs Strategier för det flerkärniga Skåne fram, syftet är att genom
fysisk planering konkretisera målbilden om Det flerkärniga Skåne.
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050: Tydliggör vägval, mål och prioriteringar för
en långsiktig planering av transportsystemet i Skåne. Revideras vart fjärde år, inför ny planomgång av
nationell och regional transportplan, strategin konkretiseras och fördjupas i nedan dokument.
Trafikförsörjningsprogram för Skåne: Ger en samlad bild över hur kollektivtrafiken avses utvecklas
långsiktigt i enlighet med de regionala utvecklingsmålen. Programmet revideras vart fjärde år.
Cykelstrategi för Skåne: Synliggör hur cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag. Strategin tar ett
helhetsgrepp och beskriver utbyggnad av infrastruktur, cykelturism, planering och innovation.
Mobilitetsplan för Skåne: Tar ett samlat grepp om arbetet med ett mer hållbart resande i Skåne med
fler som går, cyklar och reser med kollektivtrafiken. Fokus ligger på attityd, beteendepåverkande
åtgärder och hur de samverkar med fysiska investeringar
Bredbandsstrategin för Skåne: Tydliggör målbilden för tillgång till bredband i Skåne, belyser behovet
och nyttorna av tillgång av bredband ur ett samhällsperspektiv samt belyser olika aktörers ansvar, för
att nå de uppsatta målen. Uppdatering pågår.
Handlingsplan för drivmedel: Handlingsplanen för fossilfria drivmedel ska redogöra för delmål och
insatsområden som behövs för att styra utvecklingen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne
år 2030.
Nationell transportplan: En långsiktig ekonomisk planering av det samlade transportsystemet för väg,
järnväg, sjöfart och luftfart, planen är 12 årig. Tas fram av Trafikverket, med uppdrag från regeringen.
Revideras vart fjärde år.
Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan): Den regionala infrastrukturplanen styr hur statens
pengar för infrastruktur används på den regionala infrastrukturen, planen är 12 årig. Region
Skåne upprättar planen på uppdrag från regeringen och med en ekonomisk ram som angetts av
regeringen. Revideras vart fjärde år.
Cykelvägsplan för Skåne: I RTI-planen finns en ansats om vilka insatsområden för cykel som är
prioriterade. Cykelvägsplanen beskriver vilka objekt på det regionala vägnätet som ingår i potten
Riktade åtgärder, regionala cykelvägar. Är en fördjupning till RTI-planen.
Miljö- och hållbarhetsprogram: Fokuserar på Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete som utgår
från fokusområdena fossilbränslefrihet och energieffektivitet, ren luft och minimerat buller samt
ansvarstagande i leverantörskedjan. Arbetet drivs i enlighet med Region Skånes ISO 14001-certifikat.
Utvecklingsplan: Beskriver de kommande fem årens produkt- och tjänsteutveckling. Planen innefattar
aspekter som möjliggörare, infrastruktur, produkter och tjänster. Åtgärderna i planen styr i vilken
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ordning och takt produkt- och tjänsteutvecklingen sker och ger även inspel till kommande
trafikförsörjningsprogram.
Trafikutvecklingsplan: Omsätter trafikförsörjningsprogrammet genom att beskriva hur buss- och
tågtrafiken ska utvecklas på tre till fyra års sikt kopplat till Skånetrafikens mål om marknadsandel,
resande och punktlighet. Planen klassificerar stråk och beskriver brister, åtgärder och effektiviseringar
för dessa. Planen revideras årligen och bryts ned i en trafikplan.
Trafikplan: Är ettårig och beskriver hur trafikförsörjningsprogram och trafikutvecklingsplan omsätts
i kombination med budget och flerårsplan till konkreta åtgärder i trafiken. Planen utgör ramen för den
detaljplanering som sker tillsammans med trafikföretag, kommuner, grannlän och Trafikverket inför
tidtabellsskiften.
Affärsplaner trafikföretag: Skrivs mellan Skånetrafiken och de företag som utför trafiken. För varje
trafikavtal finns en gemensam affärsplan med fastställda mål, inriktning och ambitioner kring den
avtalade trafiken samt vilka aktiviteter som genomföras för att uppnå dessa.
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Kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling
Region Skånes strategiska inriktning för Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
grundar sig på en planering för långsiktigt hållbar utveckling. Ett hållbart och effektivt
resande mellan olika platser är en förutsättning för tillväxt och välfärd för ett attraktivt
Skåne, att leva, besöka och verka i. Trafikförsörjning behöver vara resurseffektiv, skonsam
för miljö och natur, inkluderande för alla och bidra till möten, utveckling och möjliggöra
kommunikation efter de behov och målpunkter som existerar. De satsningar som presenteras i
trafikförsörjningsprogrammet tar sin utgångspunkt både i hur det ser ut idag och vilka
utmaningar Skåne står inför kopplat till kollektivtrafiken.

Skåne ska bli en stark tillväxtmotor som drar nytta av sin
flerkärniga ortsstruktur
Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner och är samtidigt
en del av Öresundsregionen med Köpenhamn som tillväxtmotor. Dessutom har Skåne en
tydlig flerkärnig ortstruktur med flera regionala kärnor och tillväxtmotorer. Dessa geografiska
förutsättningar är viktiga utgångspunkter för hur transportinfrastrukturen och kollektivtrafiken
ska utvecklas.
Flerkärnigheten skapar gynnsamma förutsättningar för Skåne att vara en sammanhängande
och funktionell region avseende arbete, boende och utbildning, men det ställer också krav på
en utvecklad tillgänglighet för att få en ökad interaktion mellan orterna. Kollektivtrafiken är
och behöver fortsätta att vara en möjliggörare för människor att förflytta sig på ett ekonomiskt
och hållbart sätt i Skåne.
En central utgångspunkt för att Skånes flerkärniga ortstruktur ska nyttjas optimalt är att de
regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. Övriga orter behöver också
kopplas till någon eller några av de regionala kärnorna eller tillväxtmotorerna. Då kan
spridningseffekterna av utvecklingen ske i både de större städerna och omlandet.
En stark befolkningsutveckling förväntas i Skåne de närmaste åren. Fram till år 2025 beräknas
antalet invånare öka med 12 procent. Befolkningsstrukturen kommer också att ändras och
både andelen barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som förväntas växa mest. Den
största befolkningsökningen kommer att ske i de tre tillväxtmotorerna, Malmö, Lund och
Helsingborg. Prognosen visar också på en ökad koncentration av unga till de stora städerna
samt större demografiska skillnader mellan stad och land.
Idag har Skåne en delad arbetsmarknad och det finns behov av att bättre binda ihop de två.
Detta för att underlätta möjligheterna både för individen att få ett arbete och för företag att
knyta till sig rätt kompetens. På en alltmer specialiserad arbetsmarknad ökar svårigheten att
matcha utbud och efterfrågan av arbetskraft på en liten geografisk yta, vilket ytterligare ökar
behovet av att tidsförtäta Skåne och att göra det möjligt att pendla med kollektivtrafik till sitt
arbete. En hög geografisk tillgänglighet mellan olika delar och orter i Skåne innebär en bättre
tillgång till det utbud som finns gällande arbete, boende, utbildning, service och kultur. De
största utmaningarna för den geografiska tillgängligheten i Skåne återfinns framförallt i de
sydöstra delarna av Skåne där avstånden till närmsta tillväxtmotor är lång och därmed den
regionala kärnan Ystad som ligger närmre får en ännu viktigare funktion.
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Bildtext: Tillgänglighet till regionala kärnor i Skåne inom 45 minuter.

Att resa med kollektivtrafiken är att resa hållbart
Kollektivtrafiken har en positiv påverkan för såväl den miljömässiga som den sociala
hållbarheten. När fler väljer att resa hållbart ökar den fysiska aktiviteten samtidigt som
klimatpåverkan, buller och luftföroreningar minskar jämfört med om resenären hade tagit
bilen. 70 procent av koldioxidutsläppen från vägtrafiken kommer från persontransporter (mätt
i andel av inrikes transporter). Att resa med buss ger i genomsnitt mindre än en fjärdedel av
klimatpåverkan än resor med bil. Detta betyder att det finns miljömässiga vinster med att öka
andelen resor med kollektivtrafik, förutsatt att antal personer som sitter på bussen är
tillräckligt många. Transporter med tåg ger i sin tur bara en bråkdel av de utsläpp som
genereras av bussar och är ett ännu bättre alternativ ur miljöhänseende.
Samhällsvinsterna med ett förändrat resande uppskattas till drygt 4 miljarder kronor årligen,
till följd av förbättrad folkhälsa genom att fler går, cyklar och åker kollektivt, men också
genom att fossilfria drivmedel och elfordon används.
Med bättre förutsättningar att gå, cykla och åka kollektivt ges även de som inte har råd eller
möjlighet att ha bil bättre tillträde till fler samhällsfunktioner och arbetsmarknader. Ökad
tillgänglighet ger stora samhällsvinster genom minskat utanförskap, vilket är viktigt för
demokrati och jämlikhet. Kollektivtrafiken genererar dessutom både flöden av fotgängare och
människor som uppehåller sig i väntan på buss eller tåg. Det är en viktig källa för att skapa liv
på såväl större som mindre orter, där bytespunkter också kan vara viktiga mötesplatser.
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Kollektivtrafiken behöver nyttjas mer i förhållande till bilen
Idag sker ungefär en fjärdedel av alla resor i Skåne med kollektiva färdmedel samtidigt som
mer än hälften sker med bil. För att skapa förutsättningar för en kollektivtrafik som kan möta
upp de behov och förväntningar som ställs på den behöver färdmedelsfördelningen för alla de
resor som görs förändras. Biltrafiken behöver minska samtidigt som andelen resor med
kollektiva färdmedel samt med cykel och till fots behöver öka.
I Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 har en färdmedelsfördelning som
anger en målbild för persontransporter i Skåne tagits fram. Den uppsatta
färdmedelfördelningen kan inte nås av en enskild part utan ett gemensamt arbete behöver
göras för att få en förflyttning mot en ökad andel hållbara färdmedel. För att kunna nå och
hantera det resande som motsvarar målet avseende kollektivtrafik, krävs omfattande
infrastruktursatsningar i Skåne.

Bildtext: Färdmedelsfördelning i Skåne, nuläge och önskat mål för år 2030 respektive år 2050. En central del i
färdmedelfördelningen för personresor är Skånes mål om att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till
minst 40 procent av den motoriserade trafiken år 2030.

Eftersom förutsättningarna att nå målet varierar i olika delar av Skåne har också målet brutits
ner och där ambitionsnivån är allra högst satt i de större städerna medan landsbygden och
mindre orter förväntas bidra i lägre grad till målet.
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Bildtext: Färdmedelsfördelning i Skåne, önskat mål för år 2030 uppdelat på ortsstorlek

En betydande del av resandet med kollektivtrafik i Skåne består idag av arbetspendling. Det är
dessa resor som ofta, tillsammans med skolresor, ställer krav på kapaciteten eftersom resorna
till stor del är koncentrerade till några få timmar på morgonen och eftermiddagen. Dessa resor
har också en viktig roll i att ge ungdomar möjlighet till utbildning samt till att bidra till ökad
sysselsättning i Skåne. Dessa resor är därmed och kommer fortsatt vara grunden till flertalet
av kollektivtrafikstråken i Skåne.
Förutom arbetspendling har tidigare studier (som exempelvis Trivectors utredning 40 procents
marknadsandel, bilaga 3) visat att det finns en stor potential att ökar fritidsresandet med
kollektivtrafik. Till skillnad från arbetsresor är dessa mer utspridda under dagen och har
därför större potential att rymmas inom befintlig kollektivtrafik utan att det leder till ökat
kapacitetsbehov. Kartläggning av kollektivtrafikresandet sommartid och helg har visat att
flera stråk i Skåne har lika mycket eller i vissa fall mer resande sommartid som under
vinterhalvåret och här krävs fortsatt arbete för att se över möjligheterna till bättre anpassade
tidtabeller i ännu högre grad anpassade efter fritidsresandes behov. Fortfarande saknas dock
tillräckligt med kunskap om hur denna potential tas tillvara på bästa sätt och fortsatta studier
inom området behöver genomföras.
En god samverkan mellan Region Skåne och kommunerna krävs för att kunna identifiera och
hitta lösningar för arbetsplatser och målpunkter för fritidsresande som är lokaliserade utanför
de större orterna. Till dessa områden är resandet ofta mer spritt vilket försvårar möjligheten
att hitta lösningar för effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Detta i kombination med goda
parkeringsmöjligheter för bil vid resmålen ökar utmaningen att få ett tillräckligt resande för
underlag för linjelagd trafik. En kombination av flera färdmedel där kollektivtrafik är en del
av resan kan här vara en möjlig lösning.
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Bildtext: Mellankommunal och länsgränsöverskridande arbetspendling år 2015.

Infrastruktursatsningar i Skåne skapar förutsättningar för
kollektivtrafiken
Infrastrukturåtgärder och trafikering samspelar i ett ömsesidigt beroende och går ofta hand i
hand. Ett transportslagsövergripande synsätt där färdmedlen och infrastrukturen kompletterar
varandra snarare än konkurrerar bidrar till att planering behöver anpassas efter de geografiska
förutsättningar som råder i Skåne.
Det finns en stor potential att bygga mer i Skånes stationsnära lägen. Detta ger möjligheten
att både till att kunna öka bostadsbyggandet och att skapa bättre tillgänglighet till
kollektivtrafiken. Under de senaste åren har det öppnat ett stort antal nya tågstationer i Skåne
och i dagsläget finns 75 stationer. En viktig del för att åstadkomma denna typ av utveckling
handlar om att med hjälp av transportinfrastrukturen skapa goda kopplingar till och från dessa
bytespunkter för att på så vis få hela resan att fungera. Detta förutsätter att väghållaren kan
erbjuda trygga och säkra parkeringar för såväl bil och cykel.
I den regionala transportinfrastrukturplaneringen läggs stort fokus på åtgärder för
kollektivtrafik och cykel. Men det handlar också om att öka kapaciteten i den befintliga
infrastrukturen, bland annat genom att köra nya typer av tåg och bussar.
Bilen är ett färdmedel som kommer att ha en fortsatt viktigt roll på landsbygden och det finns
potential att koppla samman resor som sker med bil till kollektivtrafiknoder genom attraktiva
pendlarparkeringar vilket möjliggör en attraktiv och enkel resa.
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Faktaruta Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
Förslag till Regional transportinfrastrukturplan i Skåne 2018-2029 innebär satsningar på
infrastruktur som medger ökad robusthet, ökad eller ändrad trafikering och kopplar starkt till
trafikförsörjningsprogrammet för Skåne samt tågstrategiskt underlag. Följande åtgärder i RTIplanen hänger ihop med utökad trafikering enligt trafikförsörjningsprogram för Skåne;
 Persontrafik på Godsstråket genom Skåne
o Åstorp-Teckomatorp etapp 3
o Lommabanan etapp 1
o Lommabanan etapp 2 (Malmöpendeln)
 Trimningspaket järnväg på bl a Ystad- och Österlenbanan
 Kollektivtrafik
o Regionalt superbusskoncept
o Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
Stora satsningar görs på cykelvägar som utgör en viktig del i hela-resan-perspektivet som är
en viktig del i kollektivtrafiken, inte minst satsningarna som kopplar till kollektivtrafikens
bytespunkter.
Läs mer i RTI-planen
Faktaruta Nationell transportplan 2018-2029
Trafikverket har, på uppdrag av och efter direktiv från regeringen, tagit fram Nationell
transportplan för transportsystemet 2018-2029. Följande namngivna åtgärder i den nationella
transportplanen hänger ihop med en utökad trafikering enligt trafikförsörjningsprogram för
Skåne (exklusive åtgärderna som samfinansieras av den regionala
transportinfrastrukturplanen);
 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur
För att skapa ett attraktivt och tillgängligt kollektivtrafiksystem och bidra till positiv
utveckling i områden utanför järnvägsnätet. Objektet innebär anpassning av vägar och
stationer som tillhör den statliga infrastrukturen för att öka framkomlighet, komfort
och tillförlitlighet i busstrafiken på stamvägarna E6 och E22.
 Södra stambanan
o Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår
Den nya utformningen innebär att banan får ytterligare två spår och att
stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om och förbättras.
o Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår
För att förbättra kapacitet och robustheten behövs utbyggnad från två till fyra
nya spår mellan Högevall (söder om Lund C) och Flackarp samt en ny
regionaltågsstation i Klostergården.
 Lund – Hässleholm, höghastighetsbana
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba
regionaltåg mellan Hässleholm och Lund. Den nya järnvägen skapar möjlighet för
snabbare resor mellan storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastar
Södra stambanan.
 Skånebanan
o Åstorp–Hässleholm, 160 kilometer i timmen

17 (58)

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030



2019-11-20

För att förbättra restiden och öka kapaciteten på banan genomförs
signalåtgärder som möjliggör högre tillåten hastighet, 160 kilometer per timme,
mellan Åstorp och Hässleholm.
o Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet
Kapaciteten och restiderna förbättras genom att befintligt mötesspår
mellan Klippan och Hyllstofta förlängs till ett 2800 meter långt partiellt
dubbelspår, del av signalsystemet i Klippan förbättras och hastighetshöjning
sker på sträckorna Hässleholm-Åstorp och Åstorp-Bjuv. Även byte av spår och
växlar mellan Åstorp och Bjuv för att möjliggöra hastighetshöjningen ingår.
Västkustbanan,
o Ängelholm-Maria
För att öka kapaciteten på banan kommer delsträckan Ängelholm-Maria
byggas ut till dubbelspår. Maria station ska utformas så att det i framtiden ska
vara möjligt att utöka de mellanliggande plattformarna med fyra spår.
o Helsingborg-Maria
För att öka kapaciteten och robustheten på banan kommer sträckan MariaHelsingborg byggas ut till dubbelspår i tunnel.



Godsstråket genom Skåne,
o Åstorp-Teckomatorp, etapp 3
För att öka kapaciteten på banan och göra det möjligt att bedriva persontrafik
planeras nya plattformar i Billesholm, Kågeröd och Svalöv samt nya
mötesstationer i Kågeröd och Svalöv. Projektet innehåller även en vägport
samt ny infart till Kågeröd och avser även att förbättra kapaciteten mellan
Kävlinge och Arlöv.
o Lommabanan, etapp 1 För att möjliggöra persontrafik för att underlätta
pendling i västra Skåne kommer nya stationer att öppna i Lomma och
Furulund. Det kommer också att byggas ett nytt mötesspår i Stävie.
o Malmöpendeln (Lommabanan etapp 2)
Åtgärderna innefattar nya stationer i Alnarp och Flädie, nytt mötesspår vid
Alnarp samt förlängning av mötesspår vid Flädie. Malmö-pendeln knyter
samman Lommabanan, Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan.
Malmöpendeln möjliggör snabb och effektiv pendling med Pågatåg. Åtgärden
är en del i Sverigeförhandlingen och kopplat till avtalet med Malmö.



Sydostlänken
Befintlig bana mellan Älmhult och Olofström rustas upp och ny bana byggs mellan
Olofström och Blekinge kustbanan för att förbättra för godstrafiken. Frågan om att
även öppna upp för persontrafik på sträckan har väckts från grannregionerna vilket för
Skånes del skulle innebära station i Lönsboda och delfinansiering av tågtrafik.
Utredning görs med avseende på genomförbarhet och trafikeringskostnader.

Läs mer i nationell plan.
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Nya stambanor skapar nya möjligheter för kollektivtrafiken
På samma sätt som det i Skåne är relevant att regionala kärnor och tillväxtmotorer både
kopplas samman med varandra och med omgivande orter, är det också viktigt att de förbinds
med kärnor och motorer på nationell nivå. Ett sätt att arbeta för detta har varit den så kallade
Sverigeförhandlingen, med syfte att binda samman Stockholm med Malmö och Göteborg med
en höghastighetsjärnväg. Med hjälp av en ny järnväg är avsikten också att öka
bostadsbyggandet, kollektivtrafikandelen, genomföra cykelåtgärder samt att förbättra
tillgängligheten i de tre storstadsregionerna.
Även om Sverigeförhandlingen handlar om tillgänglighet i ett nationellt perspektiv påverkar
den förutsättningarna för kollektivtrafiken regionalt. Satsningen ligger långt fram i tiden och
exakt hur den kommer att utformas är inte klart, men det är ändå viktigt att redan nu ta i
beaktning hur en ny stambana påverkar resorna i Skåne. Det handlar dels om att en järnväg
skapar ökad kapacitet vilket ger möjlighet att köra snabba regional tåg som på ett bättre sätt
skapar tillgänglighet mellan Skånes olika delar. Dels behöver det utvecklas bra och effektiva
förbindelser med höghastighetsbanans stationer, något som både påverkar utvecklingen
mellan orter och inom de större städerna.
Faktaruta: Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen genomfördes under åren 2014 till 2017. Sverigeförhandlingen var en
parallell process som går in i planeringen av nationell transportplan och Skånes regionala
transportinfrastrukturplan. Detta i sin tur påverkar och får effekter för
Trafikförsörjningsprogrammet.
Huvudsyftet har varit att binda samman Stockholm med Malmö och Göteborg med en
höghastighetsjärnväg. Ytterligare var avsikten att öka bostadsbyggandet,
kollektivtrafikandelen och genomföra cykelåtgärder samt förbättra tillgängligheten i de tre
storstadsregionerna.
Som resultat från förhandlingen planeras i Skåne tre stationer för höghastighetstågen, Malmö,
Lund och Hässleholm. Utöver detta har också fokus lagts på att utveckla kollektiv- och
cykeltrafiken i Malmö, Lund och Helsingborg. I Lund byggs spårväg, i Malmö utvecklas
eldriven kollektivtrafik och nya expresslinjer samt Malmöpendeln längs Lommabanan med
Pågatåg i halvtimmestrafik, i Helsingborg utvecklas två nya expresslinjer. I alla tre städerna
görs satsningar på cykelinfrastruktur.
Läs mer byggstartskane.se.
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Bildtext: Region Skåne har i arbetet med Sverigeförhandlingen fört dialog med de skånska kommunerna där
arbetet resulterat i Skånebilden med gemensamma utgångspunkter för framtida infrastruktur.

Nya depåer är en förutsättning för en expanderad trafik
I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ökar behovet av depåkapacitet, både för
verkstadsunderhåll och för uppställning. Tillräcklig och ändamålsenlig depåkapacitet för
underhåll och uppställning är en förutsättning för ett robust och effektivt trafiksystem. Utökat
behov av depåkapacitet kan skapas både genom utbyggnad och optimering av befintliga
depåer, eller genom byggnation av helt nya depåer. Avseende busstrafiken finns ett utökat
depåbehov redan 2021-2023 gällande Malmö och Lund. I syfte att möta den planerade
utvecklingen av busstrafik kommer även depålösningarna i Helsingborg och Kristianstad
behöva ses över.

Samhällsutmaningar där kollektivtrafiken både påverkas och kan
göra skillnad
Kollektivtrafiken i Skåne står inför flera utmaningar som till exempel en ökande befolkning,
behov av bättre matchning på arbetsmarknaden och behov av ett mer miljömässigt hållbart
resande. Därutöver finns andra samhällsutmaningar där transportsystemet spelar en stor roll. I
Strategi för ett hållbart transportsystem 2050 beskrivs dessa samhällsutmaningar och nedan
sammanfattas de där kollektivtrafiken tydligt både berörs men också kan påverka och göra
skillnad.
• Transporternas utsläpp av växthusgaser och avgaser och transporternas buller är ett
växande problem som på kort tid behöver bromsas och på lång sikt stoppas helt. En
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välfungerande kollektivtrafik kan bidra till ett minskat bilberoende, vilket tillsammans med
energieffektivisering, teknik och beteendepåverkan, är en viktig del.
• En växande befolkning ger ett ökat kapacitetsbehov i transportsystem och kollektivtrafiken
framförallt i och till storstadsområdena.
• Bostadsbristen ökar i Skåne. Nya bostäder behövs och för att möjliggöra en effektiv
resursanvändning är det av vikt att huvuddelen av det framtida bostadsbyggandet hamnar i
kollektivtrafiknära lägen.
• Sysselsättningsgraden i Skåne behöver öka. För att möjliggöra en bättre matchning på
arbetsmarknaden är tillgängligheten viktig. En effektiv och välfungerande kollektivtrafik kan
bidra till detta.
• Bättre utnyttjande av restiden värderas allt högre och kravet ökar på en bekväm och
tillförlitlig kollektivtrafik som möjliggör exempelvis arbete under resan.
• Hur transportsystemet utformas kan ha betydelse för dess möjlighet att bidra till att öka den
fysiska aktiviteten, och i förlängningen människor hälsa, genom aktiv transport med gång
och cykel. En stor potential finns i att utveckla hela resan-perspektiv där gång och cykel
fungerar som anslutningsresor till kollektivtrafiken.
• Satsningar på transportsystemet har länge utgått från ekonomiska och ekologiska aspekter,
men det börjar bli allt vanligare att också diskutera dem som en social investering som kan
motverka fysiska och sociala barriärer. Kollektivtrafiken kan bidra till minskade skillnader
mellan samhällsgrupper genom att även den utan bil och/eller körkort får en större tillgänghet
i samhället.
• Större godsflöden på redan högt belastade system skapar ett ökat behov av gods på
järnvägen, vilket i sin tur konkurrerar med ökat kapacitetsbehov för passagerartrafiken.
• Teknikutvecklingen inom transportsektorn går snabbt och det mesta talar för att det inte
kommer att stanna av. Nya IT-lösningar för till exempel reseplanering, trafikinformation,
vägledning och biljettsystem kommer att påverka hur kollektivtrafiken utformas och
kombineras med andra färdsätt.
• Ett transportsystem med självkörande fordon kan på sikt innebära nya förutsättningar för
kollektivtrafiken. Det kan vara en möjlighet för exempelvis landsbygdstrafik där förarna utgör
en stor del av kostnaderna. Men det kan även innebära en utmaning då kollektiva färdmedel
riskerar att tappa i attraktionskraft.
• En utveckling mot fler avgifter och subventioner för att styra utvecklingen inom
transporter skulle sannolikt skapa en större efterfrågan och ett större tryck på de tjänster som
kollektivtrafiken erbjuder.
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Mål
Målen i trafikförsörjningsprogrammet beskriver en övergripande utvecklingsnivå och har en
hög ambitionsnivå. De utgår från nuläge och de utmaningar som har identifierats.
Utgångspunkten har varit övergripande strategier samt mål från tidigare
trafikförsörjningsprogram och från Skånetrafikens verksamhetsområde.

Fler skåningar ska välja kollektivtrafik före andra motoriserade
transporter
Mål: Kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent av
motoriserade transporter 2030.
De stora samhällsnyttorna skapas när kollektivtrafiken lyckas plocka marknadsandelar av
andra motoriserade transporter såsom trafik med bil, motorcykel eller moped. Detta bidrar till
en attraktivare region med mindre miljöpåverkan, mindre trängsel, förbättrad trafiksäkerhet
och folkhälsa. Målet är ett genomsnitt för hela Skåne där de större städerna förväntas bidra till
målet i betydligt högre grad än mindre orter och landsbygden.
Marknadsandelen var enligt kollektivtrafikbarometern 30 procent år 2018. Marknadsandelen
mäts som kollektivtrafikens andel mätt i antal resor av samtliga motorburna resor, det vill
säga exklusive gång- och cykelresor. Siffran avser trafik i Region Skånes regi
(Skånetrafiken). Årlig statistik över marknadsandelen och ett antal andra nyckeltal hämtas ur
Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs
och utvecklas av serviceorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Som alla mätmetoder finns det
osäkerheter i sättet att mäta marknadsandelar, vilket återspeglar sig i relativt stora variationer
mellan åren. Fokus ska därför vara att se den långsiktiga trenden och inte värden under
enstaka år.
En omfattande utredning (Trivectors utredning 40 procents marknadsandel, bilaga 3) kring
vilka insatser som krävs för att målet ska vara möjligt att nå visar på att utöver Region Skånes
egna satsningar på exempelvis utökad trafikering och nya fordon krävs omfattande
investeringar från kommuner och Trafikverket i framkomlighetsåtgärder, pendlarparkeringar
samt andra investeringar som skapar robusthet i systemet. Kommunernas parkeringspolitik
samt olika statliga åtgärder har dessutom stor inverkan på möjligheten att nå målet.
En ökning till 40 procent innebär en utmaning som kräver stora insatser av flera olika aktörer.
Omräknat i antal resor innebär marknadsandelsmålet drygt 300 miljoner resor per år 2030.
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Bildtext: Kollektivtrafikens marknadsandel åren 2009-2018. Källa: Kollektivtrafikbarometern

En viktig insikt är att befintlig infrastruktur och beslutade utbyggnadsplaner för de kommande
12 åren inte kommer räcka för inte klara den mängd trafik som krävs för att kunna nå
marknadsandelsmålet. Därför behövs fortsatta omfattande infrastrukturinvesteringar på främst
järnväg men även väg om målet ska bli verklighet till 2030. Detta kan innebära att verka för
att tidigarelägga infrastruktursatsningar inom Skånepaketet och generellt arbeta med berörda
aktörer för högre framkomlighet i vägtrafiken.

Den geografiska tillgängligheten med kollektivtrafik ska utvecklas
Mål: Andelen skåningar som kan ta sig med gång, cykel eller kollektivtrafik till sitt
arbete ska öka.
Mål: Minst 92 % av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar)
resmöjligheter till någon av regionens tillväxtmotorer (Malmö, Lund, Helsingborg,
Hässleholm/Kristianstad) med en restid på maximalt 60 minuter
Mål: Minst 92 % av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar)
resmöjligheter till någon av regionens regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg,
Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad samt Trelleborg) med en restid på
maximalt 45 minuter

Genom att utveckla den geografiska tillgängligheten med kollektivtrafik i Skåne ges alla delar
av Skåne en möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Målen syftar till att
skapa en grundläggande nivå av tillgänglighet i hela Skåne som ett komplement till målet om
40 procents marknadsandel där satsningar prioriteras i stråk med mycket resenärer. Den
geografiska tillgängligheten till såväl tillväxtmotorer som regionala kärnor uppgick 2018 till
91,0 %.
Sedan den geografiska tillgängligheten årligen började mätas har ständiga förbättringar
kunnat påvisas, mycket tack vare att befolkningstillväxten i Skåne i högre grad sker i orter
med redan god tillgänglighet. Ett utbud på tio resmöjligheter är satt med syfte att täcka de
vanligaste behoven inom kollektivtrafiken. De uppsatta målen bygger på att framtida
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befolkningstillväxt huvudsakligen sker i orter med redan god tillgänglighet med
kollektivtrafik. Målen syftar till att ge en övergripande bild av skåningarnas tillgänglighet
men måste även analyseras i ett större sammanhang tillsammans med orternas tillgänglighet
även till kommuncentrum samt till orter i våra grannlän.

Resenärerna i kollektivtrafiken ska vara nöjda
Mål: Minst 8 av 10 kunder ska vara nöjda med Skånetrafiken 2025.

För att behålla dagens resenärer och attrahera nya till kollektivtrafiken är nöjdheten med
kollektivtrafiken viktig.
De senaste åren har kundnöjdheten minskat och 2018 var 53 % procent nöjda eller mycket
nöjda med Skånetrafiken. Vi har ett lägre värde jämfört med riksgenomsnittet. Det är viktigt
att stärka bilden av kollektivtrafiken och vår verksamhet, de flesta är nöjda med sin senaste
resa men inte överlag. Det tar tid att förbättra kundnöjdheten och det kräver både fokus och
uthållighet. Det som påverkar kundnöjdheten i störst utsträckning är den upplevda
punktligheten, d.v.s. att kunna lita på att komma fram i tid. Kundnöjdhet, NKI, mäter vi
genom den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen görs
löpande under hela året och fångar både de som reser ofta med kollektivtrafiken och de som
reser mer sällan eller aldrig.

Bildtext: NKI Nöjd kund åren 2009-2018. Källa: Kollektivtrafikbarometern
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Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska öka
Mål: 95 procent av hållplatslägena2 på det statliga vägnätet med fler än 10 dagliga
påstigande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år
2030. Etappmål 80 procent år 2025. (nuläge 74 % 2017)
Mål: 95 procent av hållplatslägena3 på det kommunala vägnätet med fler än 15
dagliga påstigande ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning
senast år 2030. Etappmål 90 procent år 2025. (nuläge 80 % 2017)

Som ett led i Region Skånes arbete med att ge alla möjligheten att använda kollektivtrafiken
sker en successiv anpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning. En
långsiktig ambition är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer.
Anpassningen innebär åtgärder i infrastruktur och kräver en helhetssyn i samverkan med
aktörer för att få hela resekedjan att fungera.

Klimatpåverkan från kollektivtrafiken ska minska
Mål: Senast den 31 december 2025 ska klimatutsläppen från den allmänna
kollektivtrafiken (mätt i gram koldioxid/personkilometer) ha minskat med minst 20 %
jämfört med 2018-års nivåer.

Skånetrafikens resor med buss och tåg har varit märkta med Bra Miljöval sedan år 2011 och
märkningen ska bibehållas.
Sedan december 2018 har den allmänna kollektivtrafiken varit fri från fossila bränslen och
kört på förnybart drivmedel såsom biogas, förnybar el märkt med Bra Miljöval och biodiesel.
Serviceresorna ska vara fossilbränslefria senast den 31 december 2020. För att ytterligare
minska den negativa klimatpåverkan från kollektivtrafiken inriktas arbetet på att reducera
koldioxidutsläppet inom hela bränslets livscykel samt att öka energieffektiveten i den
allmänna kollektivtrafiken.

2

En hållplats på landsbygden består normalt sett av två hållplatslägen, ett på varje sida om vägen. Vid
bytespunkter och större hållplatser förekommer ofta fler än två hållplatslägen, vanligen utmärkta med läge A,
läge B, läge C etc.
3
En hållplats på landsbygden består normalt sett av två hållplatslägen, ett på varje sida om vägen. Vid
bytespunkter och större hållplatser förekommer ofta fler än två hållplatslägen, vanligen utmärkta med läge A,
läge B, läge C etc.
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Kollektivtrafiken i Skåne – Nuläge och potential
Skåne har idag ett väl utbyggt och finmaskigt nät för kollektivtrafiken där de olika
trafikslagen har skilda roller och tillsammans kompletterar varandra för att skapa en god
tillgänglighet. Kollektivtrafiken stöttas upp och kompletteras i förlängningen av ett helaresan-perspektiv med gång, cykel och bil. Men det finns ytterligare potential och behov av att
utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Dagens och framtidens kollektivtrafik har en viktig och
central funktion för både de enskilda skånska kommunerna och Skåne som helhet. Kopplingen
till Öresundsregionen, Bornholm och de sydsvenska grannregionerna förbinder Skåne med
omvärlden.

Dagens trafik
Resandeutvecklingen i Skåne ökar stadigt om än med en något vikande trend. Överflyttningen
av resande från regionbuss till nya tåglinjer medför en viss förskjutning av resandet men totalt
ökar resandet år för år. Skånes utveckling är beroende av hur mycket kollektivtrafik som finns
och hur väl den fungerar. De olika trafikslagen fyller var och en sin roll och är alla viktiga för
att skapa en god tillgänglighet. Generellt sett så har dagens och framtidens kollektivtrafik en
viktig och central funktion för både de enskilda skånska kommunerna och Skåne som helhet.

Bildtext: Resandeutveckling och antal resor per invånare i Skåne 2004-2017.

Tågtrafik
Tågtrafik är det snabbaste färdsättet på längre sträckor och tar hand om en stor mängd
resenärer mellan viktiga målpunkter i regionen. Tågtrafiken har en stor strukturbildande roll
och utgör den naturliga grunden för kollektivtrafiksystemet i Skåne. Det består av två
kompletterande system.
Öresundståg är ett både kort- och långväga tågsystem som knyter samman de sydsvenska
grannregionerna, de större städerna i Skåne med Kastrup flygplats och Köpenhamnsområdet.
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Pågatåg är lokaltågsystemet i Skåne med en tätare uppehållsbild än Öresundstågen, vilka
stannar på nästan alla stationer och knyter ihop både orter och städer i Skåne. I visst omfång
trafikerar Pågatågen även regionöverskridande tågsträckor. En del Pågatåg kör också så
kallade expressturer med få stopp som ett komplement till Öresundstågen och ett snabbare
alternativ än ordinarie Pågatåg.

Bildtext: Järnväg med persontrafik 2019.
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Busstrafik
Busstrafiken utgörs av två huvudkategorier; Regionbuss och Stadsbuss.
Regionbusstrafiken binder ihop Skånes orter och städer med ett varierande resandeunderlag. I
områden med stor pendling finns ett effektivt nät av regionbusslinjer med hög turtäthet. Lägre
turtäthet återfinns i de områden som har begränsat resandeunderlag.
Regionbusstrafiken har ett utvecklat koncept för längre resor, SkåneExpressen, med
huvuduppgift att erbjuda attraktiva resmöjligheter mellan större orter som saknar järnväg.
Stadsbusstrafiken i de största städerna bygger på stomlinjer. Som komplement finns
stadsbusslinjer som genomgående har färre resenärer. I de mindre städerna finns
stadsbusslinjer med varierande resandeunderlag.
Stadsexpress är ett utvecklat linjekoncept som erbjuder snabba och prioriterade resor med stor
kapacitet. Konceptet finns idag i Malmö och i Helsingborg.
Stadsbusstrafiken erbjuder i sin helhet tillgänglighet i städerna med fokus på att bidra till en
hållbar stadsmiljö genom att vara ett komplement till gång och cykeltrafiken och ge
anslutningsresor till den regionala kollektivtrafiken.

Bildtext: All regionbusstrafik i Skåne 2019.

Spårvägstrafik
I Skåne finns i dagsläget ingen spårvägstrafik, men en ny spårvägstrafik ska starta mellan
Lund C och forskningsanläggningen ESS i Lund. Trafiken kommer att bedrivas enligt samma
principer som gäller för den regionala tågtrafiken, med den skillnaden att Lunds kommun
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istället för staten ansvarar för infrastrukturen. Region Skåne ansvarar för fordon och
trafikering. Själva trafikeringen förväntas att starta under år 2020, då spårvagnarnas
depåbyggnad är färdigställd.

Båttrafik
Enda allmänna båttrafiken inom Skåne finns mellan Landskrona och Ven. I mars 2014
beslutade regionfullmäktige att överlämna ansvaret för Ventrafiken till Landskrona stad, som
därmed är ansvarig för den trafiken.
Härutöver finns båttrafik mellan Ystad och Rönne i Danmark, och mellan Helsingborg och
Helsingör i Danmark. Det finns inte beslut om allmän trafikplikt på någon av dessa
färjeförbindelser. Båttrafiken mellan Ystad och Rönne upphandlas av danska staten och
säkerställer i första hand förbindelse mellan Bornholm och fastlandet i Danmark. Båttrafiken
mellan Helsingborg och Helsingör drivs kommersiellt och fungerar som trafikförsörjning för
daglig pendling över Öresund, men även för fritidsresor och näringslivets transporter. När den
fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör står färdig förväntas att den största delen
av resandet kommer att ske via väg och järnväg istället för med båt.

Närtrafik
I områden som saknar tillräckligt underlag för vanlig kollektivtrafik erbjuds resor med
närtrafik. Närtrafiken är en beställningstrafik till för de som har mer än två kilometer till
närmaste hållplats och ger resmöjlighet till närmaste större ort med kommersiell och offentlig
service. Den är områdesindelad eller linjelagd och ska i de flesta fall förbeställas senast två
timmar innan turen går.

Serviceresor
Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor kallas gemensamt Serviceresor. Det är en
samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd.
Serviceresor är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för personer som på grund
av funktionsnedsättning behöver en särskilt anpassad resa.
Färdtjänst bedrivs genom Skånetrafiken i dagsläget i 24 av Skånes kommuner som har avtal
med Region Skåne. För dessa kommuner reser färdtjänstberättigade också fritt i den allmänna
kollektivtrafiken. De kommuner som idag inte har avtal med Region Skåne om färdtjänst
erbjuds möjlighet att köpa till fria resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Potential till utveckling
Stora insatser från flera aktörer kommer krävas för att nå de uppsatta målen i Skåne. Statliga
åtgärder kan genom styrmedel förändra resandet och även kommunernas bebyggelseplanering
har stor påverkan. Även goda gång- och cykelmöjligheter som kopplar till kollektivtrafiken är
av stor vikt. För detta krävs ett helhetstänk där infrastruktursatsningar går hand i hand med
trafikeringssatsningar.
Längs många stråk i Skåne dominerar biltrafiken fortfarande stort och kräver stora satsningar
för att kollektivtrafiken ska vinna marknadsandelar. Stor potential finns att öka
kollektivtrafikens marknadsandel framförallt i stråken runt de större städerna i Skåne. I stråk
med endast busstrafik är marknadsandelen generellt sett lägre och här finns potential att öka
marknadsandelen genom att öka busstrafikens attraktivitet. Utveckling av befintliga och nya
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koncept behövs för att dels kunna hantera ett ökat kapacitetsbehov, men även för att attrahera
nya resenärer och få dem att välja kollektivtrafiken.

Bildtext: Resandeflöden i vägtrafik och kollektivtrafik år 2017

Utveckla den geografiska tillgängligheten
En god geografisk tillgänglighet säkerställs främst genom att det finns ett grundläggande
utbud av kollektivtrafik i Skåne. Detta är syftet med att erbjuda ett basutbud med trafik.
Denna tillgänglighet kan ytterligare utvecklas genom utökat turutbud och minskade restider i
de stråk som binder samman Skåne. Goda kopplingar mellan cykel och kollektivtrafik spelar
också en viktig roll för att utveckla den geografiska tillgängligheten. Här kommer i framtiden
kombinerade mobilitetstjänster spela en allt större roll som genom att samla och erbjuda ett
paket av flera färdmedel förenklar resan dörr till dörr och därmed ger en förbättrad
tillgänglighet.
En av de stora utmaningarna för den geografiska tillgängligheten i Skåne återfinns framförallt
i de sydöstra delarna av Skåne där restiderna till närmsta tillväxtmotor är lång. Satsningar som
ger effekt på den geografiska tillgängligheten är framförallt minskade restider i de regionalt
viktiga stråken där främst åtgärder i tågtrafiken ger de stora effekterna. Åtgärder som tydligt
pekas ut för att ge effekter på den geografiska tillgängligheten kopplat till tillväxtmotorerna är
minskade restider på Ystadsbanan och Österlenbanan. Samtliga regionalt viktiga stråk
behöver dock ständigt utvecklas för att den geografiska tillgängligheten till tillväxtmotorerna i
Skåne ska förbättras.
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På mer lokal nivå kan satsningar som förbättrar stråken som kopplar till regionala kärnor och
kommuncentrum ge positiva effekter. Dessa stråk är i många fall inte tillräckligt starka för att
vara underlag till större satsningar. En kontinuerlig översyn av stråken krävs dock för att få så
stor samhällsnytta som möjligt av den trafik som finns.

Attraktiva och kapacitetsstarka koncept
För att uppnå maximal samhällsnytta är det inte minst viktigt att få bilister att välja
kollektivtrafiken, vilket ytterligare ställer krav på attraktivitet och framkomlighet. Vikten är
därför stor av helhetstänk i utvecklingen av trafiken och ställer krav på samverkan mellan
flera aktörer för att få trafikutveckling och infrastruktur att gå hand i hand. Detta helhetstänk
uppnås genom att systematiskt arbeta i stråk med såväl framkomlighet, fordon som
trafikering.

System 3
Regionfullmäktige har under 2017 beslutat om att införa ett tredje mer kapacitetsstarkt
tågsystem jämfört med nuvarande Pågatåg och Öresundståg. Enligt beslutet avses stråket
Helsingborg – Landskrona – Lund – Malmö – Köpenhamn. Arbetsnamnet är System 3 och det
knyter därmed samman flera av Skånes regionala kärnor med kapacitetsstarka tåg i
rusningstid till Köpenhamns flygplats och Köpenhamn. Konceptet kan utvecklas vidare efter
utredning och beslut om finansiering på sträckor med stora kapacitetsbehov, exempelvis längs
Södra stambanan och Ystadbanan. System 3 ska därför ses som ett avstamp för en satsning på
en mer attraktiv och konkurrenskraftig regional tågtrafik.

Regionalt superbusskoncept
Inom regionbusstrafiken har ett antal viktiga stråk identifierats, varav flera är långa och binder
ihop stora orter på sträckor utan järnväg. Dessa har pekats ut som aktuella för ett koncept som
går under arbetsnamnet regionalt superbusskoncept. Genom prioriteringar av kollektivtrafiken
i form av fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service, skapas ett
busskoncept av hög kvalitet som är snabbt och attraktivt. Konceptet ska ses som
strukturbildande med hög status och som en motor för starkare tillväxt i stråk som har stora
resandeflöden. Konceptet kommer att byggas ut stråk för stråk i en ordning och takt som
avgörs av specifika förutsättningar för respektive stråk. Varje stråks exakta sträckning och
hållplatser utvecklas efterhand i samarbete mellan Skånetrafiken, Trafikverket, angränsande
län och berörd kommun.
En förutsättning för genomförande är en samfinansiering mellan RTI-medel och kommunala
medel. Ett antal stråk har pekats ut som aktuella för regionalt superbusskoncept. Följande
stråk inom Skåne är beslutade eller under diskussion att utvecklas inom konceptet:









Malmö-Vellinge-Näset
Helsingborg-Höganäs
Helsingborg-Örkelljunga
Malmö-Kristianstad
Malmö/Lund-Sjöbo-Simrishamn
Kristianstad-Osby
Kristianstad-Ystad
Kristianstad-Simrishamn
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Stadsexpresser
På motsvarande sätt som regionalt superbusskoncept ska kunna öka kollektivtrafikens
attraktivitet i långa förbindelser så finns även ett koncept utarbetat för stadstrafiken som
benämns stadsexpresser. Syftet är att erbjuda ett stadsbusskoncept som möter resenärerna med
ett koncept som erbjuder hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet och enkelhet.
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Ställningstaganden och riktlinjer för utveckling av trafiken
I Trafikförsörjningsprogrammet finns ställningstaganden och riktlinjer framtagna för att
tydliggöra vilka vägledande, viktiga principer som ligger till grund för utvecklingen av
kollektivtrafiken. Ställningstaganden handlar om hur kollektivtrafikaktörer i Skåne
tillsammans ska utveckla och planera för att få bästa möjliga lösningar och synergieffekter.
Riktlinjerna för utveckling av kollektivtrafiken handlar om hur Region Skåne ska planera och
prioritera utifrån det som organisationen kan styra och påverka.

Ställningstaganden som kräver samverkan
Ställningstagandena nedan beskriver frågor som Region Skåne kan påverka men inte äger
själva, utan är beroende av ett samspel med kommuner och andra organisationer.
Ställningstagandena är avgörande för att nå de uppsatta målen och är, likt de områden där
Region Skåne har rådighet, lika viktiga att arbeta med ur kollektivtrafiksynpunkt. Därför
behöver arbetet med utvecklingen av kollektivtrafiken ta utgångspunkt i dem.

Alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i Skåne
Region Skåne ska verka för att alla fordon och all infrastruktur i kollektivtrafiken är
tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning.
Hela fordonsflottan, både tåg och buss, är idag tillgänglighetsanpassad. För att
kollektivtrafiken ska bli helt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning krävs fortsatt
stora insatser. För att målet om tillgänglighetsanpassade hållplatser ska nås krävs insatser av
såväl Region Skåne som länets kommuner och Trafikverket. Region Skåne har i detta arbete
en samordnande roll.
Arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
inriktas i första hand på resenärer med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel.
Anpassning ska även eftersträvas så att specifika behov också för personer med andra typer av
funktionsnedsättning tillgodoses. Utvecklingen ska ske med utgångspunkt i att kollektivtrafiken ska vara ett väl fungerade alternativ för alla Skånes invånare och besökare.

Samverkan är nödvändig
Region Skåne ska tillsammans med andra aktörer utveckla befintliga samarbetsforum och
skapa nya samarbetsområden för att främja den framtida utvecklingen och utförandet av
kollektivtrafiken.
Det kan handla om flera olika fokusområden och olika typer av samarbeten för att till exempel
öka samverkan med andra regioner inom Sverige eller nå bättre förutsättningar för den
landsöverskridande kollektivtrafiken. Det kan också handla om utvecklingsarbeten
tillsammans med näringslivet för att skapa förutsättningar för att Skåne kan ligga i framkant
vad gäller framtidens kollektivtrafik. Exempel på sådana forum är Regionsamverkan
Sydsverige, Greater Copenhagen och det nationella forskningscentrumet K2. Andra
samverkansformer som finns med syfte att gemensamt utveckla kollektivtrafiken är
visionsarbetena tillsammans med kommunerna samt i de kontinuerliga kommundialoger och
samarbeten som finns mellan Region Skåne och Skåne Nordost, SÖSK, Familjen Helsingborg
och MalmöLundregionen.
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Kollektivtrafiken är strukturbildande
Region Skåne ska tillsammans med kommunerna verka för att kollektivtrafiken får en
strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad så att utbyggnad i första hand sker i lägen där
tillgängligheten till kollektivtrafiken är god.
Kollektivtrafiken måste ses i ett större sammanhang med samplanering av kollektivtrafik och
bebyggelseutveckling för största nytta. Det finns ett klart och tydligt samband mellan
bebyggelsetäthet och vilken typ av färdmedel som väljs och att kollektivtrafikförsörja en
utspridd bebyggelse är inte lika resurseffektivt. En god tillgänglighet ställer därför krav på
markanvändningen och därför behöver huvuddelen av all fysisk utbyggnad ske i områden
med god kollektivtrafikförsörjning, där de strukturbildande stråken i första hand är de
utpekade regionalt viktiga stråken.

Tryggheten är viktig
För att fler resenärer ska välja kollektivtrafiken är det viktigt att erbjuda en kollektivtrafik
som gör att resenären upplever att det är tryggt och säkert.
För resenären är känslan av trygghet grundläggande för att överhuvudtaget välja
kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att all planering av kollektivtrafiken utgår från
resenären och har resenären i fokus. En trygg kollektivtrafik innebär att kunna erbjuda
kollektivtrafik anpassad till olika resenärsgruppers behov, att den upplevs som enkel att förstå
och där resenären kan lita på att komma fram i tid. Då trygghetsfrågan är bred kan det handla
om allt från att arbeta med frågor kopplat till såväl fordon, personal som utformning av
hållplatser och stationer. För att kunna erbjuda en trygg miljö ombord på fordonen behöver
fordonen vara rätt utformade och frågor såsom personalens bemötande och arbetsmiljö lyfts
kontinuerligt in i trygghetsarbetet. En åtgärd kan vara kameraövervakning för att skapa en
extra trygghet för såväl resenärer som personal.
I trygghetsfrågan är samverkan med berörda väghållare viktig eftersom det förutom att
erbjuda hållplatser och stationer som upplevs som trygga även handlar om frågan att kunna ta
sig till hållplatserna och stationerna på ett tryggt och säkert sätt. Anslutande gång- och
cykelvägars utformning och belysning spelar här en stor roll, likaså möjligheten att kunna
parkera sin cykel eller bil på ett tryggt och säkert sätt vid bytespunkten.

Långsiktighet och kontinuitet
Region Skåne ska planera utifrån att alla satsningar på utökad kollektivtrafik görs utifrån ett
långsiktigt perspektiv och med en ambition om varaktighet över tiden i utpekade stråk.
För att kunna planera sin vardag och verksamhet är medborgare/resenärer, kommuner och
näringsliv beroende av att det finns stråk med ett tydligt åtagande om långsiktigt utbud.
Långsiktigheten i dessa stråk är också viktig för att de investeringar som görs i
kollektivtrafikens infrastruktur ska bli lönsamma. Samtidigt måste kollektivtrafiken anpassas
och utvecklas i takt med att förutsättningar förändras. Denna balansgång kräver
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framförhållning, vilket i sin tur ställer krav på stor kunskap om dagens och framtidens
resandemönster.
Kontinuiteten är också viktig, då flera olika delar i kollektivtrafiken ofta matar passagerare till
varandra och kopplas samman för omstigning vid knutpunkter. Om en del av denna helhet tas
bort försvinner den matning som den delen ger till den övriga trafiken och vice versa.
Resultatet kan bli försämrade förutsättningar för trafiksystemet i stort och därför är det alltid
viktigt att analysera hur ändringar på en enskild linje påverkar andra delar av trafiksystemet.

Kollektivtrafikens framkomlighet måste förbättras
Region Skåne ska föra en löpande dialog med Trafikverket och kommunerna för att förbättra
framkomligheten för kollektivtrafiken i och mellan städerna.
Trängseln i vägnätet i Skåne och belastningen på järnvägsnätet i storstadsområdena har
fortsatt att öka. Utbyggnaden av infrastrukturen har svårt att hålla takt med den ökade
efterfrågan varför en medveten prioritering krävs. Det krävs ett kraftfullt agerande för att
förmå staten att genomföra nödvändigt förebyggande underhåll av väg och järnväg. Även
insatser som rör regler och policys för parkering kan påverka möjligheten att utveckla en
attraktiv och ändamålsenlig kollektivtrafik.
Bra framkomlighet för kollektivtrafiken, exempelvis genom signalprioritering och prioriterade
körfält, där trafikens påverkan är som störst, är en avgörande faktor för att skapa minskad
restid och stärka konkurrenskraften gentemot bilen. Något som starkt bidrar till ökade
marknadsandelar för kollektivtrafiken och därmed även ökad miljönytta. En hög
framkomlighet och effektiv trafik med gena färdvägar ger också förutsättningar för en god
trafikekonomi. Här krävs att såväl stat som kommuner prioriterar infrastrukturåtgärder som
gynnar kollektivtrafikens framkomlighet och därmed förbättrar restidskvoten.

Cykeln har en nyckelroll
Region Skåne ska verka för utbyggda cykelvägar och en stärkt koppling mellan cykel och
kollektivtrafik vid kollektivtrafikens bytespunkter.
För att öka kollektivtrafikens andel måste det finnas alternativa och attraktiva färdsätt att välja
vid såväl kortare som längre resor.
För längre resor kan kombinationsresor cykel/kollektivtrafik vara ett attraktivt alternativ och
möjligheterna till längre resor med cykel ökar ytterligare i takt med utvecklingen av elcyklar.
För många människor handlar det om att cykla till sin närmaste tågstation eller busshållplats.
Satsningar på cykelinfrastruktur och attraktiva cykelparkeringar vid kollektivtrafikens
bytespunkter är därför den viktigaste och mest effektiva åtgärden för att öka andelen
kombinationsresor cykel/kollektivtrafik. Det utvidgar kollektivtrafikens upptagningsområde
vilket ökar tillgängligheten i Skåne, förbättrar möjligheterna till aktiv transport och bidrar till
att kollektivtrafikens marknadsandel kan öka.

Bilen som komplement
Region Skåne ska genom samarbete med berörd väghållare verka för att öka landsbygdens
hållbara resande genom satsningar på tillgängliga och attraktiva pendlarparkeringar i
anslutning till kollektivtrafiken.
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Trender i samhället pekar på att bilen i större städer inte kommer att kunna ta samma plats
som idag. Från att ha varit huvudfärdmedel behöver bilen därför i så stor utsträckning som
möjligt fungera som ett komplement till övriga färdmedel, inte minst till kollektivtrafiken.
På landsbygden där underlaget inte är tillräckligt stort för att bedriva attraktiv kollektivtrafik
och där avståndet är för långt för att cykla är bilen viktig för att människor ska kunna ta sig till
kollektivtrafiken via en pendlarparkering vid en station eller hållplats. En ny roll för bilen
förutsätter dock stora insatser som förbättrar möjligheterna för kombinationsresor. Bland
annat förutsätts att kommuner och Trafikverket kontinuerligt investerar i trygga och säkra
pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.

Kombinerade mobilitetstjänster
Region Skåne ska ta en aktiv roll i utveckling och implementering av kombinerade
mobilitetstjänster.
I arbetet med att öka andelen kollektivtrafikresor är kombinationsresor betydelsefulla. För att
göra bytena så enkla och smidiga som möjligt behöver det skapas möjligheter för resenärerna
att få tillgång till dessa resetjänster på ett så enkelt sätt som möjligt.
Utvecklingen av kombinerade mobilitetstjänster sker i dag med stort fokus på att erbjuda
resmöjligheter med flera olika färdsätt som cykelpooler, bilpooler, taxi, buss och tåg vid ett
och samma köp. Det kan också handla om att samordna kollektivtrafikens biljetter med
parkeringsmöjligheter i exempelvis cykelgarage eller vid pendlarparkeringar. Den tekniska
utvecklingen kommer hjälpa till att få tillgång till dessa tjänster men utvecklingen är i sin
linda och behöver skräddarsys för att passa lokala förhållanden.

Samband mellan regional kollektivtrafik och fjärrtrafik behövs
Region Skåne ska verka för att ömsesidig hänsyn tas vid planering av regional respektive
interregional kollektivtrafik/fjärrtrafik.
Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse för den interregionala och internationella
tillgängligheten. Det gäller kopplingen till järnvägsstationer med interregional tågtrafik och
fjärrbussar samt till flygplatserna med inrikes och utrikes flygtrafik. Ett ökat resande med de
kommersiella långväga fjärrtågen och fjärrbussarna leder som regel till ett ökat resande med
den regionala kollektivtrafiken genom anslutningsresor, vilket understryker vikten av ett tätt
och konstruktivt samarbete. När ny infrastruktur planeras och byggs ut är det viktigt att se
både potentialen för såväl resor inom Skåne som till och från Skåne samt att samverka med
kommersiella aktörer.

Riktlinjer för utveckling av trafiken
Riktlinjer beskriver det som Region Skåne själv kan styra och påverka genom planering och
ekonomiska beslut. De ska bidra till de uppsatta målen och gå i linje med framtagna
ställningstaganden.
Region Skånes ambition är att med utgångspunkt i det befintliga kollektivtrafikutbudet
utveckla trafiken, såväl utbud som trafiklösningar Det ska anpassas i den takt som bedöms
nödvändig för att tillgodose befintliga resenärers kommande behov samt attrahera nya
resenärer och därigenom bidra till att kollektivtrafikens marknadsandel ökar.
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Resandeutveckling och ekonomin kommer att spela en avgörande roll för vilken ambition
som kommer vara möjlig.
Satsningarna på kollektivtrafiken anpassas till planerade insatser i infrastrukturen vilka tagits
fram i symbios. Det finns dessutom behov och önskemål om betydande infrastrukturinvesteringar utöver de som innefattas i gällande nationell och regional plan för
transportinfrastrukturen. Region Skåne bedriver ett omfattande arbete i syfte att påverka
nationella beslutsfattare för att få till stånd nödvändiga infrastruktursatsningar i regionen.

Kollektivtrafikstråken prioriteras efter syfte
Kollektivtrafikstråkens syfte ligger till grund för prioriteringar och satsningar.
Kollektivtrafikstråken i Skåne har olika funktion men syftar alla till att binda samman orter i
Skåne på olika nivåer. Vissa stråk är utpekade som Regionalt viktiga stråk. Dessa regionala
viktiga stråk knyter städer och orter med mer än 3 000 invånare till sin närmaste tillväxtmotor
och består av järnvägslinjerna samt ett antal utpekad stråk med buss. De ska ses som
strukturbildande för nya bostads- och verksamhetsområden. Större satsningar i såväl ny trafik
som infrastrukturåtgärder ska prioriteras i dessa stråk.

Regionalt viktiga stråk knyter ihop orter med fler än 3 000 invånare med tillväxtmotorer samt
knyter ihop tillväxtmotorer med varandra.
Delregionalt viktiga stråk förbinder orter med 1 000-3 000 invånare till nätet av Regionalt
viktiga stråk och skapar förbindelser mellan regionala kärnor eller mellan större orter och
närliggande regionala kärnor.
De Lokalt viktiga stråken syftar till att knyta ihop den aktuella orten till nätet av regionalt eller
delregionalt viktiga stråk.
Ett stråk kan trafikeras av en eller flera olika linjer baserat på efterfrågan. Principen är dock
att flera linjer i samma stråk inte ska konkurrera med varandra utan tydligt ha olika syften.
Tågparallell busstrafik kan vid stor efterfrågan därmed vara aktuell om linjerna uppfyller
olika syften och därmed kompletterar varandra.
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Biltext: Regionalt viktiga stråk utgörs av järnvägslinjerna tillsammans med de regionalt viktiga stråken för buss
(heldragna linjer). Observera att kartan redovisar stråk och inte exakt linjesträckning. Flera tåg- eller busslinjer
kan ingå i ett och samma stråk.

Basutbud säkerställer regional balans
Ett basutbud av kollektivtrafik säkerställer regional balans, skapar en tydlighet gentemot
medborgare och kommuner samt lägger grunden för en god geografisk tillgänglighet i Skåne.
Med basutbud avses den lägsta utbudsstandard som eftersträvas i orter och städer med hänsyn
till storlek eller trafikslag. De stråk som faller ut när orterna binds ihop klassificeras utifrån
dess funktion. Basutbudet är till för att skapa en regional balans samt en tydlighet gentemot
medborgare och kommuner kring vilket utbud som kan förväntas i de olika orterna. Det syftar
till att skapa möjligheter för att kunna bo och leva även utanför Skånes större orter.
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Basutbud
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Närtrafik - anropsstyrd
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Ej tätort <200
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öppettider kl
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skånska tillväxtmotorerna.
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Bildtext: Nuvarande basutbud inom Skåne. Med öppettid avses den målsättning för när trafiken bör vara igång.

Basutbudet ger en grund att förhålla sig till men varje ort och stråk behöver analyseras var för
sig och sättas in i ett sammanhang. Andra faktorer att ta hänsyn till är exempelvis viktiga
målpunkter i stråket och ortens placering i förhållande till andra orter.
Baserat på efterfrågan utvecklas och marknadsanpassas utbudet utöver basutbudet till de
förutsättningar som finns i respektive stråk och stad. Detta leder till att stråken i många fall får
ett betydligt högre utbud än vad basutbudet anger.

Marknadsandelar viktig utgångspunkt vid prioriteringar
Marknadsandelsmålet är en viktig utgångspunkt för framtida större satsningar och
prioriteringar i kollektivtrafiken.
En viktig utgångspunkt för större satsningar i kollektivtrafiken är att åtgärden ska ge så stor
samhällsnytta som möjligt. Utredningar av kollektivtrafikens nyttor har tydligt visat att
satsningar som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och framförallt i stråk med mycket
resenär, också är satsningar som skapar de största nyttorna för samhället. Därmed är
marknadsandelsmålet en viktig prioriteringsgrund vid framtida satsningar och prioriteringar i
kollektivtrafiken.
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God trafikekonomi lägger grunden för nya satsningar
En god trafikekonomi är grunden som möjliggör fortsatt utveckling av kollektivtrafiken.
God trafikekonomi skapas genom låga kostnader och stora intäkter, det vill säga en effektiv
trafik med färdvägar som gynnar ökat utnyttjande, robust infrastruktur och hög
framkomlighet. God trafikekonomi handlar om ett befolkningsunderlag som möjliggör bra
beläggning i tåg och bussar, där både utbud och fordonens sittplatskapacitet anpassas till
efterfrågan. Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas där efterfrågan är stor och potentialen
finns att öka kollektivtrafikens marknadsandel. De tyngre stråkens goda
självfinansieringsgrad skapar ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla och utveckla en
god kollektivtrafik även i de mindre tätbefolkade delarna.
De olika förutsättningarna för resandeunderlag i olika delar av Skåne gör att
självfinansieringsgraden naturligt är olika hög för olika typer av trafik. För att nå de
övergripande målen så krävs satsningar både i starkare och svagare stråk, där det är naturligt
att de senare inte kan uppnå samma trafikekonomi som de tidigare. Långsiktigt får dock de
sammanlagda satsningarna inte leda till att den totala självfinansieringsgraden för
verksamheten sjunker. Avvägningar behöver därför alltid göras med hänsyn till rådande
ekonomiska förutsättningar.

Kommunalt tillköp av trafik
Kommunerna erbjuds möjligheten att köpa till trafik utöver den trafik som Region Skåne
svarar för.
Region Skåne erbjuder kommunerna möjlighet att köpa till trafik, utöver den trafik som
Region Skåne svarar för. Sådan tillköpt trafik betalas till självkostnadspris enligt grunderna i
avtal mellan Region Skåne och kommunerna i regionen.
Skolskjuts – är ett kommunalt ansvar och erbjuds grundskoleelever som bor långt från skolan
eller av annat skäl har behov av skolskjuts. Tjänsten kan köpa till hos Region Skåne.

Symmetri och takt i tidtabellerna
Region Skåne utgår i sin planering från att tåg- och busstrafiken ska ha taktfasta tidtabeller
där detta är ändamålsenligt, där det finns efterfrågan och infrastrukturen medger det.
Ett kollektivtrafiksystem med linjer och knutpunkter som hänger ihop skapar enkelhet för
medborgarna. I ett symmetriskt trafiksystem möts tåg och bussar i knutpunkterna kring vissa
klockslag. Därmed kan resenärerna smidigt genomföra byten och utföra sammanhängande
resor.

Närtrafik och mobilitetstjänstser säkerställer tillgänglighet på
landsbygden
En grundläggande nivå av närtrafik skapar trygghet och en minsta nivå av tillgänglighet för
landsbygden i Skåne.
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Närtrafik ska erbjudas dem som har mer än två kilometer till närmaste hållplats och berör idag
ca 4 % av Skånes befolkning. Trafikutbudet är anropsstyrd taxitrafik till närmaste större
ort/kommuncentrum. Den är öppen för alla. Närtrafiken är områdesindelad eller linjelagd och
ska i de flesta fall förbeställas senast två timmar innan turen går.
Den utveckling som sker inom kombinerad mobilitet har potential att genom nya innovationer
öppna upp för nya möjligheter på landsbygden. Genom att i mobilitetstjänster kombinera
närtrafiken eller den kollektivtrafik som går på landsbygden med andra lösningar som t ex
samåkning, taxi, cykeluthyrning och/eller bilpoolssystem kan en totalt sett bättre
tillgänglighet för landsbygden skapas. Mobilitetstjänster mer anpassade för landsbygdens
förutsättningar behöver utvecklas och här ska Region Skåne vara delaktig i den utveckling
som sker samt vara öppen för att testa nya tjänster. Region Skåne ska även verka för öppna
system som möjliggör utvecklingen av mobilitetstjänsterna.

Samordnad trafik för bättre tillgänglighet
En samordning av olika trafikformer med svagare resandeunderlag kan skapa möjlighet till
utveckling även på landsbygden.
Ambitionen i områden med svagt resandeunderlag är att i första hand erbjuda en allmän
kollektivtrafik med linjebunden buss som är tillgänglig för alla. För att uppnå en
kostnadseffektiv allmän kollektivtrafik med buss är samordning av skolskjuts, närtrafik och
regionbusstrafik mest relevant. Här kan nya innovativa lösningar i framtiden öka
möjligheterna för samordning på landsbygden.

Grön el-drift prioriteras i stadstrafik
Eldrift för tåg och stadsbussar prioriteras för att minska kollektivtrafikens bullerpåverkan,
klimat- och avgasutsläpp och för att öka kollektivtrafikens energieffektivitet.
I dagsläget bedöms eldriften, under förutsättningen att förnybar el används, ha bäst
klimatprestanda, lägst bullernivåer samt vara energieffektivast. Dessutom är den helt fri från
utsläpp av kväveoxider och partiklar vilket bidrar till renare luft och hälsosammare
stadsmiljöer. Utsläpps- och bullerfri kollektivtrafik öppnar också för nya möjligheter att skapa
hållbara stadsmiljöer att arbeta och leva i, med inomhushållplatser och integrering i det
offentliga rummet. Elbussdriften är därför betydande för kollektivtrafikens fortsatta
konkurrenskraft. Elbilsbeståndet i Sverige ökar kraftigt, vilket är mycket positivt. Med tanke
på elbilens frammarsch på svenska vägar är det dock särskilt viktigt att busstrafiken kan
leverera liknande prestanda och kvalitet som elbilen.

Fossilbränslefria regionbussar och serviceresor
Region Skåne ska verka för att en mix av olika bränslen såsom biogas, biodiesel och i
framtiden eventuellt vätgas finns i den del av kollektivtrafiken där eldrift inte är möjligt eller
lämpligt. Sedan december 2018 har den allmänna kollektivtrafiken varit fossilfri.
Region Skåne är sammanhållande i arbetet med Skånes färdplan för biogas och har i den
rollen ett ansvar för att verka för ökad produktion av biogas i länet. Trots ett successivt
införande av förnybar eldrift kommer biogasen fortsatt att spela en viktig roll som drivmedel i
den skånska kollektivtrafiken. Region Skåne bedriver därför ett målinriktat miljöarbete för att
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öka tillgången på biogas, men även biogasens konkurrenskraft och långsiktighet. I de fall
biogas inte är tekniskt möjligt är flytande biodrivmedel ett alternativ. Längre fram kan även
helelektrifiering och vätgas bli aktuell.
För serviceresor med specialfordon, som idag behöver köras med diesel, finns en utmaning att
finna fordon med alternativa drivmedel. Fossildieseln behöver ersättas med förnybara
energibärare som biogas. Eldrift förutspås också vara dominerande även inom serviceresor i
framtiden. Även vätgasdrift kan bli aktuell.

Serviceresor som komplement
Serviceresor finns som komplement för den resenär som inte kan resa med den reguljära
kollektivtrafiken.
Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor kallas gemensamt Serviceresor och är ett komplement
till den allmänna kollektivtrafiken för personer som på grund av funktionsnedsättning behöver
en särskilt anpassad resa.
Serviceresor är en samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av
tillstånd. Dessa resor skapar möjligheter för personer med funktionsnedsättning att på lika
villkor kunna arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället.
År 2019 har 24 av 33 kommuner överlåtit ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region
Skåne, Skånetrafiken.
Region Skåne har ansvar för samordning av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor,
myndighetsutövning samt utfärdande av färdtjänsttillstånd för dessa kommuner.
Det Region Skåne erbjuder är resa med färdtjänst i hela Skåne samt till och från närliggande
kommuner, obegränsat antal resor, dygnet runt och alla dagar i veckan. För resor därutöver
gäller riksfärdtjänst.
Färdtjänstberättigade personer från de kommuner som har avtal med Region Skåne har även
möjlighet att resa kostnadsfritt resa i den allmänna kollektivtrafiken.
Målsättningen är att erbjuda en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv färdtjänstverksamhet
som möjligt.
Färdtjänsten i Region Skånes regi bygger på effektivt resursutnyttjande där trafikplanering
och fordonsdirigering hanteras av en samlad trafikledning.
En resa skall i möjligaste mån samordnas med andra färdtjänst- eller sjukresor, dock med
iakttagande av de begränsningar som regelverket för färdtjänst anger avseende restider och
utifrån resenärens villkor.
Samordning av resor och överflyttning av resenärer från färdtjänst till en
tillgänglighetsanpassad allmän kollektivtrafik skapar också miljöfördelar genom minskad
trafik.
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Priset för resa ska vara beroende av reslängd. Ett högre pris än vid motsvarande resa i bussoch tågtrafik kan motiveras av att färdtjänst erbjuder en högre servicegrad än övrig
kollektivtrafik.
Dock ska regelbundna resor till och från arbete och studier ha samma pris som i buss- och
tågtrafiken. Prissättningen för riksfärdtjänst baseras enligt lag på en egenavgift som är
densamma i hela Sverige.
Det görs årliga satsning på tillgänglighet och anpassning för funktionsnedsatta resenärer i den
allmänna kollektivtrafiken målet är att på lång sikt minska behovet av färdtjänst.

Satsningar på kollektivtrafik
Region Skåne har höga ambitioner för kollektivtrafiken och det kommer att krävas flera
trafikförsörjningsprogram, regionala transportinfrastrukturplaner och nationella
transportplaner för att förverkliga framtida satsningar. Det är av stor vikt att planera
tillsammans med gemensamma strategier och mål för att uppnå synergieffekter som stärker
Skåne. Förutom program och planer innebär utveckling av kollektivtrafiken oftast behov av
ett nära samspel mellan olika aktörer som kommuner, regioner, näringsliv och akademi för
att driva och realisera framtida kollektivtrafikinvesteringar.
Utgångspunkten för föreslagna satsningar i tåg- och busstrafiken är målet att Skåne som
helhet ska nå 40 procents marknadsandel år 2030. Satsningarna utgår på kort sikt från en
förväntad utbyggnad av infrastrukturen enligt Nationell transportplan 2018-2029 (NTP) och
Regional plan för transportinfrastruktur (RTI-plan), men tar däremot inte hänsyn till
begränsningar i den årliga budgeten. Den årliga budgeten i Region Skåne beslutas av
Regionfullmäktige, som därmed avgör vilka av de föreslagna åtgärderna som ska genomföras
och när detta ska ske. Trafikförsörjningsprogrammets ambitioner för utveckling är höga med
en tydlig viljeinriktning, det kommer dock krävas prioriteringar och ställningstaganden
avseende ekonomiskt utrymme. På längre sikt tas hänsyn varken till planerad utbyggnad av
infrastrukturen eller begränsningar i den årliga budgeten. Istället redovisas vilka kommande
satsningar som är nödvändiga för att uppnå de politiskt antagna målen avseende främst 40
procents marknadsandel för kollektivtrafiken, men även förbättrad geografisk tillgänglighet.
Åtgärder som korsar en länsgräns eller nationsgränsen mot Danmark kräver godkännande i
angränsande län eller i Danmark för att kunna genomföras.

Kollektivtrafikåtgärder år 2020-2025
Flera stora satsningar i såväl tåg- som busstrafiken finns i planerna fram till år 2025. Ny
tågtrafik öppnar på såväl Lommabanan som Söderåsbanan och utökningar av tågtrafiken på
ytterligare ett antal linjer. I busstrafiken planeras satsningar på superbusskoncept i sju
regionala stråk. Dessutom startar Skånes första spårvägstrafik i Lund och ett antal
stadsexpresser startar i Malmö och Helsingborg. Planerad trafikering för såväl tåg- som
busstrafik är en inriktning och slutgiltigt beslut om trafikering sker först i Skånetrafikens
årliga trafikplan.
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Tågtrafik
För att marknadsandelsmålet ska kunna nås förutsätter kommande års utveckling av tågtrafik
dels införande av mer kapacitetsstarka tåg och dels utbyggd infrastruktur. I dagsläget finns ett
stort antal planerade satsningar i perioden. Åtgärderna bidrar både till ökade förutsättningar
att nå 40 procents marknadsandel, men även till att förbättra den geografiska tillgängligheten.
Utöver nedanstående satsningar genomförs löpande förstärkningar av tågtrafiken med utökade
öppettider och turtäthet på befintliga linjer.
Under den aktuella perioden genomför Trafikverket flera stora infrastrukturåtgärder. Detta
skapar förutsättningar för framtida satsningar på utbyggd trafikering med regionaltåg, men det
kan på kort sikt även innebära att vissa planerade satsningar kan tvingas skjutas framåt i tiden
då det under byggperioden inte finns plats för trafikutökningarna.
Det finns tydliga kopplingar mellan de planerade åtgärderna och de behov för ny infrastruktur
som Region Skåne har kommunicerat både i diskussioner med Sverigeförhandlingen och med
Trafikverket i samband med framtagandet av nationell plan för åtgärder i infrastrukturen.
Bland planerade åtgärderna ingår nya stationer för Pågatågen. En förutsättning för att en ny
station kan öppna är kommunal finansiering av till exempel plattformar.

Bildtext: Planerade större satsningar i tågtrafiken år 2020-2025
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Stråk

Kollektivtrafikåtgärd
år 2020-2025

Trafikslag

Åtgärd i infrastrukturplan

Lommabanan

Malmö – Lomma – Kävlinge:
Ny tågtrafik med Pågatåg och
nya stationer i Furulund,
Flädie, Lomma och Alnarp*

Pågatåg

Lommabanan etapp I: timmestrafik
RTI och kommunal medfinansiering

Söderåsbanan

Åstorp – Teckomatorp –
Kävlinge – Malmö: Ny
tågtrafik med Pågatåg och nya
stationer i Billesholm,
Kågeröd och Svalöv.

Pågatåg

NTP, RTI och kommunal medfinansiering

Södra Stambanan
(fyrspårsutbyggnad
HögevallFlackarp)

Malmö – Lund: Ny station vid
Lund Klostergården

Pågatåg

NTP och kommunal medfinansiering

Kontinentalbanan
och
Trelleborgsbanan

Malmö – Trelleborg via
Kontinentalbanan: Ny
tågtrafik med Pågatåg i
rusningstid.

Pågatåg

Kontinentalbanan i Malmö,
persontrafiksanpassning. (Tågen till
Trelleborg kommer inte att stanna på de
nya stationerna på Kontinentalbanan.)
Kommunal finansiering

Markarydsbanan
(ev)

Hässleholm – Markaryd –
Halmstad: Förlängning av
nuvarande tågtrafik från
Markaryd till Halmstad

Pågatåg

Trafikeringen kräver åtgärder som inte är
beslutade. Nytt mötesspår i Knäred utreds.
Ingår inte i NTP.

Lommabanan etapp II: halvtimmestrafik
NTP, RTI och kommunal medfinansiering

Åtgärder i Halmstad bangård behövs för
att köra denna trafik, ingår i NTP. Kräver
finansiering och åtgärder utanför Skåne.
Västkustbanan

Köpenhamn - Malmö – Lund
- Helsingborg: Ny tågtrafik
med System 3 i rusningstid

System 3

Fler plattformslägen i Helsingborg.
Finansiering NTP

*Åtgärd kopplad till Sverigeförhandlingen

Tabell: Stråkvisa trafikeringsåtgärder för tåg kopplade till aktuell infrastrukturplan/finansiering. NTP = Nationell
transportplan, RTI = Regional transportinfrastrukturplan, Samfinansiering =Nat+RTI, Medfinansiering =
RTI+kommunal finansiering.

Regionbusstrafik och stadstrafik
I den regionala busstrafiken återfinns fram till år 2025 förutom en satsning på stråket MalmöLund också de stråk som studerats inom det regionala superbusskonceptet inom Skåne. Bland
dessa stråk finns såväl tunga stråk med stort resande samt stråk som snarare syftar till att
knyta ihop Skåne och öka den geografiska tillgängligheten. Inom stadstrafiken ligger ett antal
satsningar i Malmö samt spårväg i Lund.
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Förutom redovisade satsningar krävs förändringar i busstrafiken såväl i stråket LommaBjärred samt i Billesholm-Teckomatorp för att anpassa busstrafiken till de kommande
satsningarna på Pågatågstrafik i stråken. Åtgärderna förutsätter satsningar på
infrastrukturåtgärder av berörda aktörer.

Bildtext: Planerade större satsningar i busstrafiken år 2020-2025

E22

Kollektivtrafikåtgärd år
2020-2025

Trafikslag

Åtgärd i infrastrukturplan

Malmö-Lund: Ny linje är under
utredning

Regionbuss

Åtgärder i NTP:
Trimning av trafikplatser på E22 för
Superbuss.
Trafikplats Lund Södra
Trafikplats Ideon
Fjälkinge-Gualöv motorväg
Sätaröd-Vä motorväg

Malmö-Kristianstad:
Uppgradering av hållplatserna

Väg 111

Helsingborg-Höganäs: Regionalt
superbusskoncept på linje 220

Regionbuss

Utpekad som prioriterad brist att
utreda i RTI.

Väg 19

Kristianstad-Osby: Regionalt
superbusskoncept på linje 545

Regionbuss

Åtgärder i RTI:
Väg 19 Bjärlöv- Broby mötesfri
landsväg
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Väg E4

Helsingborg-Örkelljunga:
Regionalt superbusskoncept på
SkåneExpressen 10.

Regionbuss

Åtgärder i NTP:
Trafikplats Vasatorp trimning

Väg 9 och
väg 19

Kristianstad-Simrishamn/Ystad:
Regionalt superbusskoncept på
SkåneExpressen 3 och 4

Regionbuss

Väg 11

Malmö-Sjöbo: Regionalt
superbusskoncept på linje 8

Regionbuss

Väg 102 och
väg 11

Lund-Sjöbo-Simrishamn:
Regionalt superbusskoncept på
linje 5

Regionbuss

Åtgärder i RTI-planen:
Rv 11 Anklam-Tomelilla
mötesseparering

E6

Malmö-Vellinge: Regionalt
superbusskoncept på linje 100

Regionbuss

Åtgärder i NTP:
E6 Vid Vellinge Ängar,
motorvägshållplats
Diverse trimningsåtgärder i
trafikplatser, hållplatsåtgärder,
körfält

Lund

Spårväg Lund

Spårväg

Ingår i storstadsavtal
Sverigeförhandlingen.

Helsingborg

Helsingborgsexpressen, linje 2

Stadsbuss

Ingår i storstadsavtal
Sverigeförhandlingen.

Malmö

Malmö: MalmöExpressen införs
på linje 8

Stadsbuss

Ingår i storstadsavtal
Sverigeförhandlingen.

Malmö

Malmö, (Eldriven)
MalmöExpressen, linje 4

Stadsbuss

Ingår i storstadsavtal
Sverigeförhandlingen.

Malmö

Malmö, (Eldriven)
MalmöExpressen, linje 5

Stadsbuss

Ingår i storstadsavtal
Sverigeförhandlingen.

Tabell: Stråkvisa trafikeringsåtgärder för buss kopplade till aktuell infrastrukturplan/finansiering. NTP =
Nationell transportplan, RTI = Regional transportinfrastrukturplan.

Kollektivtrafikåtgärder år 2026-2030
Efter år 2025 planeras för ytterligare förstärkningar i fler stråk i Skåne. Fler stråk med system
3 kan vara en möjlighet att öka kapaciteten och i regionbusstrafiken krävs en utbyggnad av
trafik Malmö-Vellinge-Näset samt ett helhetsgrepp på ett antal större stråk i regionbuss runt
Malmö och Lund. I stadsbusstrafiken behövs omfattande åtgärder framförallt i Malmö.
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Tågtrafik
I perioden finns ytterligare ett antal planerade satsningar på utökad tågtrafik. System 3 kan
vara en möjlighet att öka kapaciteten under denna period där efterfrågan är som störst, men
införande på ytterligare stråk än beslutad kräver mer utredning och finansiering. Möjliga nya
stråk för System 3 är på Ystadbanan mellan Malmö-Ystad och på Södra Stambanan MalmöHässleholm/Älmhult. Härutöver sker löpande förstärkningar av tågtrafiken med utökade
öppettider och turtäthet på befintliga linjer. I perioden planeras bland annat för utökat antal
avgångar med Öresundstågen på Västkustbanan mellan Helsingborg-Halmstad.
I Trafikförsörjningsprogrammet tydliggörs Region Skånes ambition att göra uppehåll med tåg
på olika stationer. En förutsättning för att regionala tåg ska stanna på en viss ort är dock att
kommunen är med och bekostar en ny station. Detta hanteras som regel genom att
Trafikverket tecknar ett medfinansieringsavtal med kommunen avseende kostnaden för den
nya stationen och eventuella tillköp av planskilda förbindelser under eller över spåren och
liknande.

Regionbusstrafik och stadstrafik
Eftersom förutsättningarna att bidra till målet om 40 % marknadsandel varierar stort i Skåne
har en nedbrytning av det övergripande målet om 40 procents marknadsandel genomförts för
samtliga regionalt viktiga stråk i busstrafiken och i städernas stadsbusstrafik. En bild av hur
kapacitetsbehovet ser ut år 2030 under förutsättning att resandeutvecklingen går i riktning mot
målet visar på att satsningar kommer vara nödvändiga i hela Skåne. I många stråk (gröna i
kartan) räcker ökad turtäthet i nuvarande trafik för att tillgodose kapacitetsbehovet. De stråk
som framförallt utmärker sig med högt kapacitetsbehov är stråken Malmö-Lund och MalmöVellinge-Näset. I stråket Malmö-Vellinge-Näset riskerar satsningen på mer kapacitetsstarka
bussar att inte vara tillräcklig. I flera stråk (orange i kartan) behövs bussar med högre
kapacitet än idag medan vissa stråk (gula i kartan) kommer kräva mycket hög turtäthet för att
inrymma resenärerna.
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Bildtext: Kapacitetsbehov i regionbusstrafiken år 2030.

I ytterligare ett antal stråk runt framförallt Malmö och Lund saknas fördjupade utredningar
kring behov av satsningar på ökad trafikering och framkomlighetsåtgärder. Detta gäller
framförallt Staffanstorp-Lund, Lund-S Sandby, Lund-Lomma, Åhus-Kristianstad och LundLöddeköpinge.
Även i stadstrafiken visar analyser på ett enormt ökat kapacitetsbehov fram till år 2030 för att
resandeutvecklingen ska gå i linje med marknadsandelsmålet. Framförallt är behovet som
störst i Malmö där två linjer (linje 8 och 5) visar på mycket stort ökat kapacitetsbehov. Även
längs resterande linjer i storstäderna samt i övriga städer med stadsbuss väntas en kraftig
resandeutveckling och därmed även behov av ökad kapacitet. Risken är att trots inplanerade
satsningar kommer kapacitetskravet i de större stråken inte kunna klaras. Tydligast är den
risken i Malmö. I de mindre städerna med stadsbuss kommer sannolikt utökad turtäthet kunna
vara en tillräcklig åtgärd för att inrymma tillkommande resenärer.

Bildtext: Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken år 2030.

Kollektivtrafikåtgärder efter år 2030
Efter år 2030 behövs fortsatta stora satsningar i riktning mot de antagna färdmedelsmålen år
2050. Kapacitetsökningar krävs i fler stråk i såväl tåg- som busstrafiken. I ett ännu längre
perspektiv kommer kapacitetsbehoven öka ytterligare.
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Utbudet av tågtrafik behöver öka på i princip alla linjesträckningar fram till år 2050 och tågen
i rusningstid kommer att behöva ha största möjliga sittplatskapacitet för att utnyttja den
tillgängliga infrastrukturen maximalt. Det finns även ett stort behov av utbyggnad av
infrastrukturen på flera järnvägar i Skåne.
För att nå målet för färdmedelsfördelning år 2050 behöver den regionala tågtrafiken förstärkas
med både fler avgångar och mer kapacitetsstarka tåg.
De nya spåren för höghastighetståg Lund – Hässleholm skapar förutsättningar för att starta
tågtrafik med nästa generation regionaltåg och därmed korta restiderna markant vid resor i
stråket Kristianstad – Hässleholm – Lund – Malmö. När en del av den nuvarande tågtrafiken
på Södra stambanan flyttar över till den nya höghastighetsbanan ges samtidigt möjlighet att
utöka den regionala tågtrafiken längs Södra stambanan.
Bland åtgärderna efter 2030 ingår nya stationer för Pågatågen. I samband med öppnandet av
nya stationer är det önskvärt att Trafikverket samtidigt genomför hastighetshöjande åtgärder
på den aktuella sträckan, för att kompensera tiden det tar att stanna. På så vis påverkas inte
restiden mellan ändpunkterna negativt av de extra stationsuppehållen.
Region Skåne har i arbetet med Sverigeförhandlingen fört dialog med de skånska
kommunerna där arbetet resulterat i Skånebilden med gemensamma utgångspunkter för
framtida infrastruktur. På sikt kan nya fasta förbindelser över Öresund via Helsingborg –
Helsingör och Malmö – Köpenhamn, samt nya spår för höghastighetståg skapa förutsättningar
för nya trafikupplägg med tågtrafik inom Skåne och till angränsande regioner och Danmark.
För regionbusstrafiken har kapacitetsbehovet skattats utifrån Region Skånes färdmedelsmål år
2050 vilket visar på ännu kraftigare behov i ett flertal linjer.
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Bildtext: Behov av åtgärder i regionbusstrafiken år 2050.

För stadsbusstrafiken som är mer komplex, är det svårare att göra skattningar av behoven på
så lång sikt. Men med tanke på det enorma behov som analyserna visar redan år 2030 kommer
sannolikt ett antal fler linjer nå kapacitetstaket för busstrafik. Städer som Landskrona och
Kristianstad kommer med all sannolikhet att behöva uppgradera till mer kapacitetsstarka
fordon. Även vad gäller regionbusstrafiken pekar analysen ut framförallt stråket HelsingborgHöganäs och stråken mot Staffanstorp som i behov av högre kapacitet än vad som kan
möjliggöras med busstrafik. I dessa stråk behöver nya och mer kapacitetsstarka lösningar
utredas.

Åtgärder för anpassning till personer med funktionsnedsättning
Den skånska tågtrafiken klassificeras idag som fullt tillgänglig genom att tågfordon uppfyller
kraven och att det finns ramper för de tillfällen då plattformshöjden inte är anpassad till
standardmåtten. Den som är rörelsenedsatt kan därför vara beroende av assistans av personal
på plats.
Samtliga bussar är idag tillgänglighetsanpassade enligt standarden Buss 2014. En stor del av
hållplatserna är tillgänglighetsanpassade men det finns ett behov av anpassning för att nå det
uppsatta målet om en tillgänglig kollektivtrafik.
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Fullt tillgänglig kollektivtrafik
För att kollektivtrafiken i Skåne, både fordon och hållplatser, ska anses vara fullt tillgängliga
ska de vara anpassade för resenärer med nedsatt rörelseförmåga samt hörsel- och
synnedsättning. Vid särskilda platser eftersträvas även att trafiken ska vara tillgänglig för
personer med andra funktionsnedsättningar.

Anpassning av hållplatser och stråk
Arbetet med att anpassa hållplatser koncentreras till regionalt och delregionalt viktiga stråk
för kollektivtrafiken samt stombusslinjer i städerna. De mest använda hållplatserna anpassas
före de som har få dagliga påstigande resenärer och där den bedömda nyttan av genomförda
insatser är som störst.
I regionala stråk är inriktningen i första hand att anpassa de hållplatser som har hållplatslägen
med fler än 10 påstigande på minst ett hållplatsläge. På det kommunala vägnätet anpassas i
första hand de hållplatser som har fler än 15 påstigande på minst ett hållplatsläge. Undantag
kan förekomma med hänsyn till den resenärsgrupp som i huvudsak använder hållplatsen, till
exempel barn.
En särskild uppföljning genomförs av hållplatser och stationer som definieras som
bytespunkter. Definitionen av en bytespunkt är i detta fall samtliga tågstationer samt större
busshållplatser viktiga för byten mellan olika linjer. I bilaga 6 redovisas aktuella bytespunkter
och tillgänglighetsstatusen för respektive bytespunkt.

Ansvarsfördelning mellan region, stat och kommun
Den största utmaningen för en fullt ut tillgänglig kollektivtrafik ligger i anpassningen av
infrastrukturen för hållplatserna. Detta är en fråga som Region Skåne inte själv har full
rådighet över och som kräver samverkan med respektive väghållare, det vill säga
kommunerna och staten. Åtskilliga hållplatser inom främst det kommunala vägnätet är i
behov av anpassning men även längs det statliga vägnätet behöver ett flertal byggas om eller
flyttas av trafiksäkerhetsskäl.
Det stora antalet hållplatser innebär väsentliga kostnader kopplade till anpassningsarbetet.
Ambitionsnivån för att åtgärda hållplatserna på det statliga vägnätet är därför framtaget
utifrån den Regionala transportinfrastrukturplanens utrymme. På det kommunala vägnätet
ansvarar respektive kommun för finansiering och genomförande i samråd med Region Skåne.
Kommunerna har därmed ett stort ansvar att budgetera medel för tillgänglighetsåtgärder.
Region Skåne kommer så långt det medger att verka för tillgänglighetsanpassning även av den
kommersiella trafiken.

Åtgärder för miljö- och hållbarhet
Kravställning i upphandlingar är ett viktigt verktyg för att styra mot miljö- och
hållbarhetsmålen. Krav på fossilfria bränslen såsom grön el, biogas eller biodiesel och en
utsläpps- och bullerfattig fordonsflotta ska säkerställa att miljö- och hållbarhetsmålen nås och
att trafiken bedrivs med minimal miljöpåverkan. För att strukturera arbetet mot
måluppfyllelsen utvecklas handlingsplaner med nyckeltal för uppföljning och förbättring.
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Vid sidan om klimatprestanda är energieffektivitet en viktig fråga i miljöarbetet. Ju mindre
energi som används desto bättre är trafikens klimatprestanda och desto mindre avgasutsläpp
genereras. Även ur ett kostnadsperspektiv är en effektiv energianvändning av stor vikt.
Introduktion av grön elbussdrift i städerna har påbörjats. Effekterna i form av minskade
avgas- och klimatutsläpp, lägre bullernivåer och minskad energiförbrukning kommer att
förbättra kollektivtrafikens miljö- och hållbarhetsprestanda märkbart.
Region Skåne kommer att verka för att elfordonsbatteriernas hela värdekedja ska vara hållbar.
Ett första steg är att utreda dagens situation utifrån miljöpåverkan och hur de mänskliga
rättigheterna efterlevs.

Bra Miljöval
Miljömärkningen Bra Miljöval, som omfattar alla Skånetrafikens buss- och tågresor inom
Sverige, ställer strikta krav på minskande klimatutsläpp och utsläpp av kväveoxider samt ökad
energieffektivitet. I och med att märkningens krav skärps och utökas över tid skapas
incitament att ständigt minska kollektivtrafikens miljöpåverkan.
För att säkerställa att miljö- och hållbarhetskraven följs av trafikföretagen används ett
uppföljningssystem i form av dialogmöten, kontroller och revisioner.

Inriktning om att arbeta för en klimatneutral kollektivtrafik
Skånetrafiken startar under år 2018 upp ett arbete för att utreda förutsättningar och kostnader
för en klimatneutral kollektivtrafik där hela värdekedjan avses. Skånetrafiken och avdelningen
för regional utvecklingen har avsatt medel från Klimatsamverkan för att under år 2018
tillsammans med LTH analysera hur den föreslagna inriktningen om klimatneutral
kollektivtrafik kan omsättas.
Klimatneutralitet betyder att utsläppen från kollektivtrafiken under livscykeln från
produktions-, drifts- och avvecklingsfasen ska bli noll. Kollektivtrafikens växthusgasutsläpp
under hela livscykeln behöver genom rätt drivmedels- och teknikval, klimatneutral produktion
och avveckling av fordon och klimatanpassad drift reduceras till lägsta möjliga nivå. De
utsläpp som då fortfarande återstår efter alla åtgärder behöver klimatkompenseras för att
uppnå klimatneutralt.
Klimatneutral kollektivtrafik sett över hela värdekedjan är ett långtgående åtagande. Det finns
idag ingen exakt kunskap om växthusgasutsläppen i hela kollektivtrafikens värdekedja.
Dessutom finns idag ingen kunskap om vilka kostnader som kommer att uppstå i arbetet med
att skapa en helt klimatneutral kollektivtrafik. Därför behöver handlingsplaner innehållande
bland annat utsläppsanalyser, riktlinjer för bränsle-/energival, utveckling av affärsmodeller
och upphandlingskrav samt kostnadsbedömningar att upprättas.
Bortsett från satsningen på fossilfria bränslen görs ständigt ansträngningar för att öka resandet
och förbättra beläggningen i fordonen. Bra körvägar för bussar genom centrum, där trafikens
påverkan är som störst, eftersträvas. Parallellt med detta pågår ett omfattande arbete
tillsammans med trafikföretagen för att introducera smart körning i busstrafiken både för att
minska bränsleförbrukningen och för att öka passagerarnas komfort på bussen. Även i
tågtrafiken och inom färdtjänst och sjukresor bedöms potentialen för smart körning vara stor.
Riktade specifika infrastrukturåtgärder såsom prioriterade körfält för kollektivtrafik, gena
körvägar och signalprioritet gör att bussen blir ett alternativ som kan konkurrera med bilen.
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Tidsaspekten är en viktig faktor för att kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen. I
takt med att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från bilismen ökar miljönyttan.
Användningen av miljöanpassade fordon och bränslen gör att kollektivtrafiken skapar
miljönytta och tar marknadsandelar från andra motorburna resor. Ytterligare en viktig aspekt
är att i högre grad köra med många passagerare på Skånetrafikens bussar och tåg. Det gäller
att satsa såväl på att utveckla kollektivtrafiken med ett större resandeunderlag per resa för
svagare linjer, samt utveckla turtätheten där det finns stort resandeunderlag.
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Kommersiell trafik
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne enligt lag skapa goda
förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik. Kommersiell kollektivtrafik bedrivs av
trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället. Region Skåne välkomnar kommersiell
kollektivtrafik och erbjuder flera samarbetsmöjligheter, men vid brist på långsiktiga
kommersiella åtaganden säkras medborgarna kontinuerlig kollektivtrafik genom beslut om
allmän trafikplikt.
Kollektivtrafiklagen från år 2012 ger privata företag möjlighet att fritt etablera kommersiell
kollektivtrafik på regional nivå. Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Skåne
enligt lagen skapa goda förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik.
Den nya kollektivtrafiklagen har i nuläget endast inneburit en marginell ökning av den
kommersiellt baserade kollektivtrafiken i Skåne. Redan innan år 2012 trafikerades de två
största flygplatserna av busstrafik på kommersiella grunder. Bilaga 7 redovisar befintlig
kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne.
I de fall kommersiell trafik är aktuell ska Region Skåne samverka för att göra det så enkelt
som möjligt för resenärerna.

Allmän trafikplikt
I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet kan Region Skåne besluta om allmän
trafikplikt. Ett trafikpliktsbeslut säkerställer att den trafik som anses nödvändig kommer till
stånd då övrig trafik inte bedöms finnas in önskvärd omfattning. Region Skåne kan efter ett
sådant beslut upphandla, avtala och driva trafiken i egen regi.
Region Skåne har avtal om utförande av trafikuppdrag med ett flertal trafikföretag. I god tid
innan ett trafikavtal löper ut utvärderas trafikens fortsatta existens och utformning. En
eventuell upphandling förannonseras och trafikföretag bjuds in till samråd inför upphandling
(SIU). Vid SIU:n ges en utförlig beskrivning av trafiken och dess förutsättningar och
marknadens aktörer ges tillfälle att ta ställning till om trafiken är av intresse och kan bli
aktuell för att drivas på kommersiella grunder. Tillvägagångsättet har som syfte att öppna upp
en konstruktiv dialog med trafikföretagen angående deras eventuella ambitioner, en dialog
som kan ta fasta på hela trafikområden men också brytas ned i delar på linjer och turer.
I det fall det finns intresse från kommersiell aktör kan Region Skåne avstå från att besluta om
allmän trafikplikt.
Vad gäller långsiktigheten skapar nuvarande regelverk med korta in- och utträdestider för
kommersiell trafik otydlighet genom att resenärerna kan försättas i en svår situation om
trafiken upphör med kort varsel. Detta ska ses mot bakgrund av vikten av just långsiktighet i
kollektivtrafikplaneringen, inte minst genom att kollektivtrafiken påverkar människors val av
arbete, boende, utbildning och fritid. Region Skåne prioriterar därför en kontinuerlig
samverkan med trafikoperatörerna för att gemensamt säkra långsiktigheten i kollektivtrafiken.
Beslut om allmän trafikplikt fattas efter noggranna överväganden. Om det finns ett
kommersiellt baserat alternativ till offentligt upphandlad trafik görs en bedömning av det
kommersiella alternativet inför beslut om allmän trafikplikt. Viktiga faktorer är då utbud,
robusthet/långsiktighet, tillgänglighet för funktionsnedsatta, miljöpåverkan och trafikens
koppling till helheten. Region Skåne kommer att besluta om allmän trafikplikt om det i
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samråd med kommersiella aktörer inte finns någon vilja att bedriva kommersiell trafik utan
offentlig finansiering.

Förutsättningar för kommersiell trafik
Skånetrafiken ansvarar för att göra marknadsundersökningar för att initialt bedöma
potentialen för kommersiell trafik. Det ligger dock trafikföretaget att göra den slutliga
marknadsanalysen med utgångspunkt från trafikföretagets egna förutsättningar, analyser och
slutsatser att bedriva den aktuella trafiken kommersiellt.
Idag sker viss samverkan med kommersiell trafik. Ambitionen är att underlätta för resenärerna
genom att göra det enkelt att hämta information om det samlade utbudet, använda
resmöjligheterna från gemensamma hållplatser och terminaler samt, på lite längre sikt, kunna
betala för hela resan vid ett tillfälle. Region Skåne söker också lösningar för tillträde till
terminaler och hållplatser för den kommersiella trafiken på konkurrensneutrala villkor. Dessa
lösningar finns samlade i ett erbjudande till kommersiella aktörer, se bilaga 8.
Region Skåne har avtal om utförande av färdtjänst- och sjukreseuppdrag med ett flertal
taxiföretag. Det är Region Skånes uppfattning att dessa uppdrag ger en god bas för
taxiföretagens verksamhet och underlättar möjligheten att också bedriva kommersiell
taxitrafik, även på mindre orter.
Kollektivtrafiken kräver i Skåne, liksom i övriga landet, årliga tillskott av offentliga medel.
Generellt sett är därmed inte kollektivtrafiken en företagsekonomiskt god affär. Lönsamheten
varierar emellertid mellan linjerna. Här används begreppet lönsamhet även om det i merparten
av trafiken snarare handlar om nivån på självfinansieringsgraden.
Generellt har linjer i områden med stora resandeunderlag och god konkurrenskraft mot bilen
bättre lönsamhet än trafik på landsbygden. I huvudsak återfinns trafiken med den bästa
lönsamheten i de regionalt viktiga stråken. Det kan finnas utrymme för mer nischade aktörer
som skjuter in sig på målpunkter där den offentligt finansierade kollektivtrafiken har sämre
konkurrenskraft. Ett exempel kan vara reserelationer där en resa med Skånetrafiken kräver
många byten eller där färdvägen inte blir den mest optimala och dagens utbud därmed har
svårt att hävda sig mot bilen.
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Ekonomi och finansiering
Kollektivtrafiken bidrar till samhällsvinster i form av en bättre folkhälsa och en ökad
tillgänglighet har möjlighet att gynna fler socioekonomiska grupper och bidra till minskat
utanförskap och ökad jämlikhet. Men de senaste årens utbyggnad av kollektivtrafiken har
medfört stora och ökade ekonomiska åtaganden för Region Skåne. En tydlig trend visar att
ökade intäkter inte följer den ökade kostnadsutvecklingen av trafiken, vilket om denna
utveckling fortsätter, kommer bli en stor utmaning i finansieringen av kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikens samhällsnytta
Kollektivtrafiken har ett tydligt bidrag till samhället och genererar stora nyttor vilka inte syns
i en vanlig beräkning över kollektivtrafikens kostnader och intäkter. Satsningar på
kollektivtrafik minskar klimatutsläppen, vidgar människors arbetsmarknad, ökar
sysselsättning, förbättrad hälsa och trafiksäkerhet samt skapar ett rättvisare samhälle.
Analyser av vad de planerade åtgärderna leder till för samhällsnytta visar tydligt på
framförallt stora nyttor för resenärerna som får minskade restider genom satsningarna. En del
av är kvantifierbara nyttor som direkt går att omsätta i kronor. Detta gäller de nyttor som
kollektivtrafiken bidrar till i såväl hälsa som trafiksäkerhet och miljö. Utöver dessa nyttor
väntas satsningarna också få effekt inte minst på möjligheten att arbeta och pendla i Skåne
genom bättre förbindelser. Möjligheterna att exploatera och förtäta i städerna väntas också
öka. Både kvantifierbara och icke kvantifierbara nyttor behöver tas i åtanke när satsningarnas
framtida kostnader beskrivs nedan.

Kostnadsutvecklingen i Skåne
De senaste årens utbyggnad av kollektivtrafiken har medfört ökade ekonomiska åtaganden för
Region Skåne, men också ett ökat resande. Den ökade kostnadsutvecklingen av trafiken,
vilket om denna utveckling fortsätter, kommer bli en utmaning för finansieringen av
kollektivtrafiken. Trenden i kollektivtrafikens kostnadsutveckling syns i hela Sverige och är
inte unikt för Skåne. De senaste åren har relationen kostnader och intäkter bibehållits i Skåne,
kostnadstäckningen har från 2014 legat på ca 57-58 procent. Det visar att intäkterna pga ökat
resande och prishöjningar, följer den takt som Region Skåne bygger ut kollektivtrafiken.
Andelen skattesubvention ökar inte. Det finns en ökad efterfrågan på kollektivtrafik, en
förväntan från skåningarna på bättre och utvecklad kollektivtrafik. Region Skåne vill möta
detta i så hög utsträckning som möjligt. Utmaningen är att viljan att utveckla kollektivtrafiken
de kommande åren är hög för att målen ska nås, vilket ställer krav på prioriteringar kring hur
och vad som ska genomföras i förhållande till möjlig ekonomi.
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Bildtext: Intäkts- och kostnadsutveckling för kollektivtrafiken i Region Skånes regi. Uppdateras

I Skåne finns ett antal bidragande faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen. Bland annat
driver kollektivtrafik med få resande kostnadsutvecklingen. I övrigt har stora satsningar
genomförts i tågtrafiken och tågtrafik är förhållandevis dyr per utbudskilometer. Stora
satsningar har även genomförts på nya miljöanpassade och tillgänglighetsanpassade fordon.
Denna typ av satsningar genererar ofta inte intäkter i motsvarande grad som kostnader men
ger å andra sidan stora positiva effekter i samhället. Tågtrafik och spårvägstrafik är de
satsningar som har störst effekter på ekonomiskt tillväxt, ökad tillgänglighet och ökad
marknadsandel. Satsningar på tillgänglighetsanpassning och mer miljöanpassade fordon
bidrar till en bättre miljö och en ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för alla.

Fördelning av kostnader 2017. Uppdateras
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Bilaga 1

Bilaga 1 Samråd
Genomförda externa dialog och samrådsmöten redovisas nedan.
Vid mötet den 18 okt 2017 var även Handikapporganisationerna inbjudna men uteblev.
Ett inplanerat möte den 19 okt 2017 blev aldrig genomfört på grund av uteblivet intresse.
Inbjudna parter till det mötet var; Svensk Näringsliv, Företagarna, LO, Saco, Länsstyrelsen,
Jernhusen samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Dag

Plats

Inbjudna samverkansparter

2016-05-16

Malmö

Workshop

Skånes kommuner – tjänstemän

2017-01-24

Kristianstad

Dialog

Fyra hörnrepresentanter

2017-02-06

Lund

Dialog

Malmö/Lund regionen

2017-05-12

Malmö

Dialog

Skånes kommuner – politiker och tjänstemän

2017-05-30

Kristianstad

Samråd

Skånes kommuner – politiker och tjänstemän

2017-10-18

Kristianstad

Samråd

Trafikverket (Länsstyrelsen lämnade återbud)

2017-10-18

Kristianstad

Samråd

Pensionärsorganisationer, Naturskyddsföreningen
Lund, Stampus Helsingborg, LU Studentkårer

2017-10-19

Malmö

Samråd

Trafikföretag

2017-11-19

Malmö

Samråd

Transportministeriet, Danmark

2017-11-25

Kristianstad

Samråd

Grannlänen

2018-11-22

Malmö

Remisseminarium

Samtliga remissinstanser inbjudna till dialog –
ingen möjlighet att lämna synpunkter.
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Bilaga 2 Synpunkter på remiss TFP 2020-2030

Trafikförsörjningsprogram 2020-2030- sammanställning av
synpunkter på remiss
Remissinstanser
Följande remissinstanser har valt att komma med synpunkter på Trafikförsörjningsprogram
2020-2030. Kommunerna har i flera fall valt att skicka in synpunkter både inom sin
hörnorganisation och från kommunen enskilt. Hörnorganisationerna som svarat omfattar
följande kommuner:
 Familjen Helsingborg: Landskrona, Svalöv, Perstorp, Örkelljunga, Höganäs, Ängelholm,
Klippan, Båstad, Bjuv, Helsingborg, Åstorp.
 Skåne nordost: Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Bromölla, Kristianstad, Hörby.
 Sydöstra Skåne: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo
 MalmöLundregionen: Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge, Lomma,
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge

Remissinstans
Bjuvs kommun
Bromölla kommun
Burlöv kommun
Båstads kommun
Eslövs kommun
Helsingborgs Stad
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Klippans kommun
Kristianstad kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Osby kommun
Perstorps kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun

Tomelilla kommun
Vellinge kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun
Skåne Nordost
MalmöLundregionen
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Region Blekinge
Region Kronoberg
Region Halland
Länsstyrelsen Skåne
Trafikverket Region Syd
Svedavia Malmö Airport
SPF Skånedistriktet
Naturskyddsföreningen Malmö
Resenärsforum
Stiftelsen Skånska landskap
Nobina

Hantering av remissvaren
Efter genomgång av remissvaren återfanns tydligt en del återkommande synpunkter. För att
undvika upprepning har därmed dessa synpunkter sammanställts och kommenterats
inledningsvis under namngivna rubriker. Mer specifika synpunkter har kommenterats under
respektive remissinstans.
Kommunernas synpunkter har sammanställts samlat under rubriker där de instanser som
står bakom respektive svar anges efter svaret inom parantes i kursiv text. Respektive svar är
både kopior från remissvaren och/eller sammanfattningar och omskrivningar inskickade
svar.
Eftersom Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva kollektivtrafiken på en
övergripande nivå på lång sikt har alla specifika önskemål kring trafikering och utbud
sammanställts och lämnats över till aktuellt affärsområde på Skånetrafiken som hanterar
den mer kortsiktiga utvecklingen av trafiken. Dessa synpunkter ingår därmed inte denna
sammanställning.

Innehåll
Återkommande synpunkter med Region Skånes kommentarer ............................................................. 5
Sammanställning av Kommunernas synpunkter ..................................................................................... 9
Övergripande synpunkter på remissförslaget ..................................................................................... 9
Synpunkter på Marknadsandelsmålet .............................................................................................. 10
Generella synpunkter på Ställningstaganden ................................................................................... 11
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Synpunkter på Långsiktighet och kontinuitet ................................................................................... 13
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Återkommande synpunkter med Region Skånes kommentarer
Nedbrytningen av Trafikförsörjningsprogrammet i den årliga verksamheten är otydlig:

De övergripande strategierna i Trafikförsörjningsprogrammet bryts ner och omsätts i
konkreta åtgärder i det årliga arbetet på Skånetrafiken med i första hand den årliga
Trafikutvecklingsplanen. Dialogen med kommunerna kring detta arbete sker främst i de
etablerade kanaler som redan finns mellan Skånetrafiken och Skånes kommuner. I större
kommuner handlar det om visionsarbeten med formella arbetsgrupper och styrgrupper
medan det i mindre kommuner finns mer informella samarbetsytor. Region Skåne tar med sig
frågan kring hur denna dialog kan tydliggöras än mer i våra pågående samarbeten.

Statusen på bilagor såsom det tågstrategiska underlaget behöver förtydligas:

Tågstrategiskt underlag är ett av flera underlag till Trafikförsörjningsprogrammet. Då delar
av underlaget dock har behövt anpassas till rådande budgetläge samt att andra föreslagna
åtgärder i underlaget behöver studeras vidare innan de kan beslutas kommer underlagets
status att förtydligas genom att det inte behålls som en bilaga till
Trafikförsörjningsprogrammet. För övriga bilagor har de viktigaste slutsatserna lyfts in i
huvuddokumentet medan mer detaljer återfinns i respektive bilaga.
Målet kring 40 % marknadsandel är alltför ambitiöst och inte applicerbart på hela Skåne:

Marknadsandelsmålet är medvetet ett ambitiöst mål med syfte att visa riktningen som
kollektivtrafiken bör gå mot för att utveckla Skåne i enlighet med den regionala
utvecklingsstrategin. Fördjupade studier av målet visar på att det är nåbart men att det
kräver stora investeringar och åtgärder av många olika aktörer. Denna långsiktiga riktning
motsätter dock inte att målet i ett kortare perspektiv anpassas i etappmål mer anpassade till
det aktuella budgetläget. En översyn av målet och hur det ska användas kommer påbörjas
inom Region Skåne under 2019.
I det arbete som gjordes som underlag till Trafikförsörjningsprogrammet gjordes också
nedbrytningar av det övergripande målet till mer geografiskt anpassade målsättningar, vilket
bland annat framgår i den stråkanalys av busstrafiken som är en bilaga till programmet.

Målet kring 40 % marknadsandel ges för stor tyngd i programmet

Målet om ökad marknadsandel ges medvetet en stor tyngd i programmet. Detta eftersom en
ökad marknadsandel ger stora samhällsnyttor för Skåne som helhet inom många områden i
samhället. Förutom nyttor för den enskilda resenären genom minskade restider och ökad
attraktivitet, ges också stora nyttor för bland annat miljö, trafiksäkerhet och hälsa. Strävan
att öka marknadsandelen måste dock alltid balanseras med kollektivtrafikens bidrag till hela
samhällsutvecklingen och att ge hela Skåne möjlighet att leva och växa. Som komplement till
målet om ökad marknadsandel finns därför mål kring geografisk tillgänglighet och ett
utpekande av regionalt viktiga stråk som berör samtliga kommuner i Skåne. Tydligast
framgår detta bland de utpekade satsningar som genomförs på flera stråk som inte tillhör

stråken med stort resande men däremot har en viktig funktion att knyta ihop Skåne och
möjliggöra en utveckling i hela länet.
Remissinstanserna önskar tydligare samverkan och tydlighet kring den utvecklingen av
kollektivtrafiken

Det är glädjande att många kommuner ser styrkan i de samarbeten som finns idag mellan
Region Skåne och övriga aktörer. Region Skåne kommer att se över hur vi inom ramen för
nuvarande samarbetsytor kan fånga de behov och önskemål som finns hos remissinstanserna
om en tydligare bild av hur kollektivtrafiken bör utvecklas.
Remissinstanserna önskar tydligare långsiktighet i utvecklingen av kollektivtrafiken

Att skapa en långsiktighet i utvecklingen av kollektivtrafiken är viktig, inte minst för att
lokalisering av nya bostäder och verksamheter ska gå hand i hand med kollektivtrafikens
utveckling. Detta är en av anledningarna till de utpekade regionalt viktiga stråken i Skåne
som beskrivs på sidan 35 i Trafikförsörjningsprogrammet och som syftar till att visa
kommuner och andra berörda aktörer längs vilka stråk de långsiktiga satsningarna och
prioriteringarna görs inom Region Skåne.
Landsbygdsperspektivet saknas i programmet

Landsbygdsperspektivet lyfts i flertalet sammanhang i Trafikförsörjningsprogrammet, inte
minst kopplat till basutbud, närtrafik och kombinerad mobilitet. En utveckling av utbudet på
landsbygden i de fall där efterfrågan är låg, kan genomföras genom att trafiken samordnas
med exempelvis kommunernas skolskjuts.
Det är otydligt hur målet om geografisk tillgängligheten ska uppnås

Genom basutbudet säkerställs en hög nivå av geografisk tillgänglighet i Skåne, vilket också
framgår i programmets riktlinjer kring basutbud. Utöver basutbudet behöver Region Skåne
tillsammans med kommunerna jobba för en ökad geografisk tillgänglighet genom
gemensamma satsningar på minskade restider i de regionalt viktiga stråken i kombination
med kommunernas bebyggelseplanering och lokalisering av verksamheter i
kollektivtrafiknära lägen. Förtydligande har gjorts kring geografiskt tillgänglighet i
programmet.
Basutbudet borde vara högre för att bidra till ökad marknadsandel för kollektivtrafiken.
Basutbudet blir otydligt när det samtidigt ställs krav på resandeunderlag och då det saknas uppgift
om antal minsta antal turer på regionalt viktiga stråk

Basutbudets syfte är främst att säkerställa en minsta nivå av utbud i hela Skåne och
bibehålla en god nivå av geografisk tillgänglighet. Därmed är inte basutbudets främsta syfte
att öka kollektivtrafikens marknadsandel då dessa satsningar främst uppnås i stråk med stort
resandeunderlag. Eftersom basutbudet är en lägsta nivå sker en kontinuerlig utveckling av
utbudet utöver basutbudet med utgångspunkt från var efterfrågan finns.
Förslaget till basutbud är i det kortare perspektivet sänkt från 12 till 10 dubbelturer i
delregionalt viktiga stråk. Däremot finns det en långsiktig inriktning att öka basutbudet och
även ge en utökning av helgtrafiken för orter på 1 000 invånare. I vilken takt utvecklingen av

basutbudet ska genomföras måste dock alltid anpassas till hur det rådande budgetläget ser
ut. Basutbudet måste även hänga ihop med någon nivå av efterfrågan för att säkerställa att
skattepengarna används där de kan göra nytta.
Basutbudet är till för att skapa tydlighet gentemot medborgare och kommuner kring vilket
utbud som kan förväntas i de olika orterna. I tydligheten ingår att redogöra för vilka
förutsättningar Region Skåne har att leva upp till dessa förväntningar. Eftersom den
kollektivtrafik som utförs av Region Skåne alltid måste förhålla sig till rådande budgetläge
kan det uppstå prioriteringssituationer där annan viktig eller nödvändig trafik blir lidande om
basutbudet ska utföras till varje pris. Det handlar då om ytterlighetsfall där det på grund av
mycket dåligt resandeunderlag och komplicerade trafikeringsförutsättningar kan finnas skäl
att ifrågasätta basutbudet på vissa specifika platser

Det saknas utpekade regionalt- och delregionalt viktiga stråk trots att orterna har 3 000 eller 1 000
invånare

Syftet med regionalt- och delregionalt viktiga stråk är att ge dessa orter en möjlighet att
kopplas till sin närmsta tillväxtmotor och/eller regionala kärna. Ambitionen är därmed inte
att samtliga dessa orter dessutom ska vara kopplade till varandra. Detta har förtydligats för
att missförstånd ska undvikas.
Utvecklingen av stadstrafiken behöver tydliggöras

Stadstrafikens behov studeras i trafikförsörjningsprogrammet endast på övergripande nivå.
Denna övergripande nivå behöver brytas ner och omsättas i konkreta åtgärder. Detta arbete
måste dock göra i tät samverkan mellan Region Skåne och den aktuella kommunen och
genomförs därför lämpligen bäst inom ramen för de samarbeten som redan idag finns
mellan Region Skåne och samtliga städer med stadsbuss.

Önskemål om tydligare beskrivningar av infrastrukturbehov

Ambitionen i Trafikförsörjningsprogrammet är att endast övergripande peka på vilken
infrastruktursatsning som hänger ihop med respektive trafikeringsåtgärd. Mer detaljer kring
infrastrukturåtgärderna framgår dock i RTI-planen och NTP.

Den gränsöverskridande trafikeringen är viktig och borde belysas ännu tydligare

Region Skåne instämmer i vikten av en fungerande gränsöverskridande trafikering. Detta är
ett arbete som till största del sker inom ramen för den långsiktiga utvecklingen av
tågtrafiken där god samverkan mellan Region Skåne och berörda aktörer är avgörande.

Remissinstanserna önskar större fokus på fritidsresande och besöksmål

Det pågår ett arbete med att öka kunskapen om fritidsresandet med kollektivtrafiken i
Skåne. Tydligast syns detta i Trafikförsörjningsprogrammet kopplat till de olika stråken för
busstrafiken där stråkens helg- och sommarresande har kartlagts i syfte att stråk med viktig
funktion för fritidsresande ska utkristalliseras. Det framgår också i den mer långsiktiga
utvecklingen av basutbudet där utökad helgtrafik har lyfts in som en potential till ökat
fritidsresande även från mindre orter i framtiden.
Kombinerad mobilitet är viktigt

Det är glädjande att många liksom Region Skåne ser en stor potential till ökat hållbart
resande genom olika mobilitetslösningar som kombinerar färdmedel. Här återstår
fortfarande ett stort arbete både inom och utanför Region Skåne och något som behöver
hanteras i de fortsatta samarbetena.
Det finns ingen tydlig koppling mellan åtgärder som behöver genomföras och de ekonomiska
ramarna.

Ambitionsnivån i Trafikförsörjningsprogrammet är hög och siktar på en önskvärd riktning för
Skånes utveckling. De framskrivna kostnaderna i Trafikförsörjningsprogrammet utgår också
från dessa behov. Däremot är det de ekonomiska ramarna som sätter utvecklingstakten av
trafiken vilket också framgår av programmet.
Det borde tydligare definieras vad som menas med att ny trafik på sikt ska kunna finansiera sig
med minst 50 %.

Ny trafikering kan behöva lite tid innan den uppnår sin fulla potential i resande. Det är därför
svårt att kräva att den nya trafiken redan vid trafikstart ska kunna finansiera sig själv med
minst 50 %. Hur lång den tidsramen är kan dock variera från fall till fall då förutsättningarna
kan variera stort. Därmed har ingen exakt tidsram angetts i programmet.
Remissinstanserna önskar högre detaljeringsnivå i programmet

Eftersom ett nytt Trafikförsörjningsprogram endast ska tas fram en gång per mandatperiod
har ambitionen varit att minska ner på detaljeringsnivån i programmet jämfört med tidigare
år. Om åtgärder beskrivs alltför detaljerat t ex med exakt årtal för införande, riskerar
programmet att snart bli inaktuellt. Av samma anledning har också åtgärder efter 2025 valts
att mer beskrivas i generell text snarare än utpekande av exakta åtgärder.
Utvecklad beskrivning behövs av kollektivtrafikens effekter på näringsliv, arbetsmarknad och
sociala hållbarheten

Som ett underlag till Trafikförsörjningsprogrammet har Region Skåne tagit fram en analys av
de samhällseffekter som föreslagna åtgärder i Trafikförsörjningsprogrammet 2016 medför.
Det finns dock anledning till att i fortsatt arbete fördjupa kunskaperna om hur just de sociala
frågorna kopplas till den planerade utvecklingen av kollektivtrafiken. Det pågår bland annat
ett arbete inom Region Skåne med att öka kunskapen om barnperspektivet i kollektivtrafiken.

Sammanställning av Kommunernas synpunkter
Övergripande synpunkter på remissförslaget
Det krävs bred bakgrundskunskap för att få en tillräckligt god överblick och förstå
sammanhanget och den konkreta kopplingen mellan Trafikförsörjningsprogrammet och
andra styrdokument och processer.
Det är svårt att veta hur alla Region Skånes program och processer konkretiseras i
budgetarbete och verksamhetsplanering. (Familjen Helsingborg)
Begreppen och rubrikerna Ställningstaganden respektive Riktlinjer är inte tillräckligt tydliga
och speglar inte textinnehållet. Begreppens egentliga definition har inte, så som framförs,
något att göra med den egna organisationens rådighet över vad man kan påverka eller inte.
Det gör att det blir otydligt för läsaren att följa hur ställningstaganden övergår i riktlinjer för
att sedan utmynna i planerade satsningar och åtgärder.
Programmet skulle med fördel kunna utveckla en tydligare hierarki som å ena sidan hjälper
till att strukturera programmet och å andra sidan tydliggör den röda tråden med
överordnade ställningstaganden och riktlinjer i förhållande till andra aspekter som är med
stödjande. (Familjen Helsingborg) (Malmö stad)
Det behövs en bättre följsamhet och konkretiserad koppling mellan
Trafikförsörjningsprogrammet och andra styrdokument för kollektivtrafiken. Eftersom
Trafikförsörjningsprogrammet nu antas vart 4 år är det mer av ett ”ambitionsdokument”.
Det finns därmed ett gap mellan Trafikförsörjningsprogrammet och medellång samt
kortsiktig planering. Kommuner och andra intressenter behöver få en tydligare insyn i
framtagandet av de andra processerna för planer och program. (Familjen Helsingborg)
(Vellinge kommun) (Lunds kommun) (MalmöLundregionen)
Övergripande anser vi att programmet har en god strategisk nivå och instämmer i att
kollektivtrafikens roll för Skånes utveckling beskrivs på ett relevant sätt med tydligt
hållbarhetsfokus. (Skåne Nordost)
Stycke om samhällsutmaningar som kollektivtrafiken påverkar är tydlig och bra. (Familjen
Helsingborg)
Redovisade satsningarna i själva programmet överensstämmer inte riktigt helt med de
åtgärder som redovisas i det tågstrategiska underlaget. Det redovisas inte på vilka grunder
som det inte överensstämmer. Dessa skillnad skapar en osäkerhet för
Trafikförsörjningsprogrammet som ett ambitionsdokument med 40 % marknadsandel för
kollektivtrafiken i Skåne som övergripande mål. (Familjen Helsingborg)
Huvuddokumentet lyckas inte på ett ändamålsenligt sätt att återspegla en samlad bild av
underlaget som framgår i bilagorna till programmet. Det saknas en tydlig röd tråd där
läsaren kan följa den strategiska vägen framåt för Skånes kollektivtrafik. Varje bilagas status
bör klargöras. Analys och slutsatser för Skånes största städer saknas också i
huvuddokumentet. (Malmö stad) (Eslövs kommun) (Lunds kommun) (MalmöLundregionen)

Det är viktigt att Skånetrafikens uppdrag tydliggörs med utgångspunkt ifrån regional
utveckling i hela Skåne. Skånetrafiken kan inte självt, som om det vore ett affärsdrivande
verk, diktera förutsättningarna för kollektivtrafiken. (Skåne Nordost)
Malmö stad önskar en ännu tydligare redovisning av vad mål, ställningstaganden och
riktlinjer får för konkret betydelse för planeringen av kollektivtrafikens utveckling i Malmö.
(Malmö stad)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Indelning i riktlinjer och
ställningstaganden är ett försök att tydliggöra vilka frågor som Region själva äger (riktlinjer)
och vilka frågor som i högre grad ägs av någon annan aktör. Gränsdragningen mellan dessa
är emellanåt svår att göra vilket kan leda till en viss otydlighet för läsaren. Övriga synpunkter
noteras.

Synpunkter på Marknadsandelsmålet
Realismen i det ambitiösa målen om 40 % marknadsandel kan ifrågasättas då det kommer
kräva mycket kraftfulla åtgärder både inom utanför kollektivtrafik- och transportsektorn.
Målen i sig är det inget fel på men eventuellt skulle det behövas etappmål. Dessutom behövs
en bredare problematisering kring vad som kommer att krävas, inte minst utifrån ett
ekonomiskt perspektiv. (Familjen Helsingborg)
Målet om marknadsandelar 40 % förefaller högt för delar av regionen och därför bör brytas
ned utifrån lokala förutsättningar för att få mer realistiska mål. Likt Regionen gjort i
Mobilitetsplan för Skåne, där målsättning brutits ned på olika tätortskategorier. (Höganäs
kommun)
Ett förtydligande gällande sydöstra Skånes utmaning att uppnå målen behöver
konkretiseras. Risken är annars stor att utvecklingen för kollektivtrafiken i sydöstra Skåne
inte kommer att uppnå marknadsandel 40 % till år 2030 eller att minst 92 % ska erbjudas
minst 10 dagliga resmöjligheter till någon av tillväxtmotorerna med en restid på maximalt 60
minuter. (Sydöstra Skåne)

Riktlinjen att marknadsandelar styr prioriteringar i programmet har fått en tydlig roll. Ska
målet nås finns förståelse för att de större samhällsnyttorna inte finns att hämta i de svaga
stråken och att skillnaden mellan starka och svaga står därmed blir större. Men det får inte
innebära att det svagare stråken får en sämre standard. De bör ha en tydlig ambitionsnivå
och vara högre än dagens. Noterat att basutbudet på det delregionalt viktiga stråken är
sänkt från 12 till 10 dubbelturer per dag vilket är ett steg i fel riktning för att nå ökade
marknadsandelar. (Familjen Helsingborg) (Svalövs kommun)
Vissa riktlinjer är motsägelsefulla. Vad har störst betydelse av regionalt viktiga stråk,
marknadsandelsmål och trafikekonomi? (Lunds kommun)
Riktlinjerna är tydliga men i stort sett enbart applicerbara på de större tätorterna och redan
befintliga starka kollektivtrafikstråk. Det finns motsättning mellan riktlinjerna om att satsa i

starka stråk och att marknadsandelar ska styra prioriteringar med målet om geografisk
tillgänglighet. (Örkelljunga kommun)
De komplexa sambanden mellan stråk i de mest tätbefolkade delarna av Skåne behöver
problematiseras. (Lunds kommun)
Trafikförsörjningsprogrammets fokus på de starka stråken riskerar att göra att den
flerkärniga strukturen försvagas och att lokal och delregional utveckling försvåras men med
Skånes flerkärnighet måste den tas tillvara på ett bra sätt genom kollektivtrafikens
utveckling. Avvägningen mellan målet om marknadsandelar och tillgänglighet behöver därför
komma till uttryck på ett mer balanserat sätt än vad som idag är fallet. (Svalövs kommun)
(Kävlinge kommun)
För Höörs kommun är det inte tydligt vad respektive riktlinje ”Marknadsandelar styr
prioriteringar” samt ”Trafikekonomi styr satsningar på ny trafik” innebär eller hur dessa
riktlinjer ska viktas mot exempelvis trafiksäkerhet eller att Skåne binds samman bättre.
(Höörs kommun)
För att öka marknadsandelen behöver alla målgrupper ha möjlighet att köpa biljett och då
inte enbart digitalt. Ombud med personlig service är av stor betydelse för landsbygdens
utveckling. En beskrivning av vikten av god service bör finna med i redogörelsen för målet.
(Skåne Nordost) (Sydöstra Skåne)
Med ett lågt invånarantal, jämfört med de västra delarna av Skåne, har sydöstra Skåne svårt
att uppnå höga marknadsandelar och då följaktligen svårt att uppnå den trafikekonomi som
krävs för nysatsningar där kostnaderna för fordon och drift ska täckas av biljettintäkter.
(Sydöstra Skåne)
De riktlinjer som syftar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling kommer inte att bidra
nämnvärt till utveckling, tillväxt och välfärd utanför de tätare kommunerna och de befintliga
kollektivtrafikstråken. (Örkelljunga kommun)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Möjligheten att köpa biljett för alla
ingår under ställningstagandet som pekar på att alla ska ha möjligheten att använda
kollektivtrafiken i Skåne. Övriga synpunkter noteras.

Generella synpunkter på Ställningstaganden
På övergripande nivå är de ställningstaganden som beskrivs i programmet bra. Det är bra,
och nödvändigt, att utgå från målbilden om färdmedelsandelar för att nå ett hållbart
transportsystem. (Malmö stad) (Lunds kommun)
Ställningstagandena är bra och kommer bidra till att främja den framtida utvecklingen.
(Landskrona stad)
Resonemangen om social hållbarhet, inklusive jämlikhet och jämställdhet behöver utökas.
(MalmöLundregionen)

Det saknas ställningstaganden kring hur tågparallell busstrafik ska fungera, främst då ny
tågtrafik gör en busslinje helt eller delvis tågparallell. (Familjen Helsingborg) (Hörby
kommun)
Det önskas ett resonemang och ställningstagande kring drift och underhåll av ny och
befintlig infrastruktur. (Landskrona stad)
Örkelljunga kommun anser att ställningstagandena är för vaga och otydliga för att kunna
bedöma om de är de rätta för att utveckla kollektivtrafiken i Skåne. (Örkelljunga kommun)
Det behövs en tydligare och mer konsistent strategisk planering avseende tågtrafiken. Olika
delar av Region Skåne kommunicerar delvis olika saker. (Familjen Helsingborg)
Ambitionsnivån är vällovlig men om Skånetrafiken inte får de resurser som är nödvändiga för
att uppfylla det nya programmet är det dock bättre att målen revideras till en genomförbar
nivå. (Skåne Nordost)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Programmet har kompletterats med
en mening kring tågparallell busstrafik. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Samverkansformer
Trafikförsörjningsprogrammet har en hög ambitionsnivå vilket innebär att det är viktigt att
en ytterligare fördjupad samverkan verkligen kommer till stånd mellan Region Skåne och de
skånska kommunerna. (Skåne Nordost) (Burlövs kommun) (Kävlinge kommun)
Det finns ett överlag positivt samverkansklimat mellan förvaltningen Skånetrafiken och
kommuner med mer eller mindre kollektivtrafik. Det är viktigt att det byggs vidare på den
traditionen. (Hässleholms kommun) (Eslövs kommun)
Nya former för kollektivtrafiken behöver utarbetas i samarbete med övriga intressenter och
möjligheterna som ny teknik möjliggör måste utnyttjas i högre grad (Eslövs kommun)
Familjen Helsingborg har påbörjat ett trepart samarbete mellan Region Skåne, kommuner
och kontrakterade trafikföretag i nordvästra Skåne i syfte att skapa en samlad bild av
kollektivtrafikens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Arbetet är tänkt att skapa ett
tätare samarbete med Skånetrafiken och vara ett inspel till kommunernas planering och för
kommande transportinfrastrukturplan 2022-2033. (Familjen Helsingborg)
Dialog om satsningar och utveckling på kortare och medellång sikt. Familjen Helsingborg ser
därför mycket positivt på att gemensamt med Skånetrafiken ta fram en
"kollektivtrafikstrategi" för att fylla denna funktion. (Familjen Helsingborg)
Lunds kommun noterar även att det finns planer att arbeta med en kollektivtrafikstrategi
mellan Skånetrafiken och Familjen Helsingborg. Detta påvisar behovet av en ytterligare
samverkansnivå. Om behovet finns i nordvästra Skåne bör det finnas även i andra delar av
Skåne. Det behöver därmed redovisas hur behovet ser ut av ökad samverkan andra
hörnsamarbeten i Skåne. (Lunds kommun)

Kommunerna i sydöstra Skåne vill vara en självklar del av det erbjudande som presenteras
för invånare, besökare och näringsliv och vill därför se en utveckling av hela Skåne. (Sydöstra
Skåne)
Trafikförsörjningsprogrammet är övergripande och ger inga konkreta förslag på åtgärder för
att uppnå målen. Ska detta tydliggöras i de trafikplaner som tas fram av Skånetrafiken,
måste kommunerna få möjlighet att ta del av dessa. (Sydöstra Skåne) (Burlövs kommun)
Som kommun påverkas vi av Region Skåne och Skånetrafikens satsningar och verksamhet
och efterfrågar därför en mellan-nivå där kommunen kan få vara med och påverka när något
ska ske och vilka satsningar som är aktuella för framtida program. (Vellinge kommun)
Vid kommunal strategisk planering av bl.a. nya detaljplaner och även vid genomförande av
dessa anpassar sig kommunerna efter vad som utlovas av Region Skåne i
Trafikförsörjningsprogrammet. Där av måste Skånetrafiken ges resurser för att upprätthålla
och utveckla kollektivtrafiken enligt de mål som finns antagna av Regionfullmäktige i Skåne.
Det går inte att få fullständig samhällsnytta eller helhet i planeringen om Region Skåne inte
genomför sin del av samhällsplaneringen. (Skåne Nordost)
En tydlig röd tråd mellan trafikförsörjningsprogram och operativ planering och
genomförande saknas. (Familjen Helsingborg) (Lunds kommun)
Det är svårt att veta hur inriktningen i programmet tas vidare i mer konkret planering och i
budgetsammanhang. (Malmö stad)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Långsiktighet och kontinuitet
Rörande långsiktighet och kontinuitet är detta ett mycket betydelsefullt ställningstagande,
eftersom i all kommunal samhällsplaneringsplanering är det långsiktiga tidsperspektivet av
stor betydelse. Även förändringar av busslinjer/stråk måste ske utifrån ett långsiktigt
perspektiv så att kortsiktiga ekonomiska övervägningar inte undergräver kommunernas samt
medborgarnas tillit till kollektivtrafiken. Det är betydelsefullt att det i programmet framgår
att busslinjer inte får användas som kortsiktiga reglerings poster för att få Skånetrafikens
ekonomi i balans. (Skåne Nordost) (Eslövs kommun)
Förutsättningarna i sydöstra Skåne gör att förändringar i kollektivtrafiken är mer känsliga för
att påverka trafiksystemets helhet. Ett förtydligande behöver göras i att långsiktighet och
kontinuitet även ska gälla vid planering av busstrafiken. (Sydöstra Skåne)
Det är av stor betydelse att långsiktighet och kontinuitet ligger till grund för förändringar i
kollektivtrafiken. Förutsättningarna i sydöstra Skåne gör att förändringar i kollektivtrafiken är
mer känsliga för att påverka trafiksystemets helhet. Detta påverkar medborgarnas
tillförlitlighet och attraktivitet till kollektivtrafiken. Ett förtydligande behöver göras i att
långsiktighet och kontinuitet även ska gälla vid planering av busstrafiken. (Sydöstra Skåne)

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Geografisk tillgänglighet
Med otydliga intentioner gällande utvecklingen av kollektivtrafik för de boende i sydöstra
Skåne finns risk för att utvecklingen inte går i den takt som behövs för att möta målet om ett
geografisk tillgängligt Skåne. (Sydöstra Skåne)
Den procentuella fördelningen för de fyra hörnen i Skåne av målet ”92 % av all…” bör
redovisas, detta för att visa utgångsläget för att kunna identifiera och motivera åtgärder för
att uppnå målet. (Sydöstra Skåne)
Målet Andelen skåningar som kan ta sig med gång, cykel eller kollektivtrafik till sitt arbete
ska öka bör preciseras med ett ambitionstal för att inte bli otydligt. Om man i riktlinjerna
dessutom är fokuserad på att marknadsandelarna ska styra prioriteringarna är målet inte
avsett för alla delar av Skåne och inte för de som bor på landsbygden eller i mindre tätorter.
(Skåne Nordost) (Sydöstra Skåne)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Utveckling av stråken
Det är svårt att se hur den tidigare stråkindelningen har översatts till de nya stråken.
(Familjen Helsingborg)
Stråket mellan Höganäs-Ängelholm pekas i Trafikförsörjningsprogrammet ut av delregional
betydelse. Detta trots att det går mellan kommunhuvudorter med långt mer ån 3000
invånare. (Höganäs kommun)
Det finns stor otydlighet när det gäller definitionen av regionalt viktiga stråk. Flera orter som
uppfyller definitionen för regionalt och delregionalt viktiga stråk finns inte med i stråkkartan.
(Örkelljunga kommun) (Höörs kommun)
Höörs kommun konstaterar att det saknas minst en nivå i indelningen av stråktyper, dvs
Regionala busslinjer, som inte ingår i delregionalt viktiga stråk och Regionbusslinjer som
kommunen köpt till. (Höörs kommun)
Förutom att verka för kollektivtrafik till och från Ven anser Landskronas att det är nödvändigt
att även upprätthålla busstrafiken på ön. (Landskrona stad)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på utveckling av Landsbygden
Med det högt uppsatta målet med 40 % marknadsandelar 2030, inser Örkelljunga kommun
att satsningarna måste inriktas på de befintliga och starka stråken, men ser också att det blir
en obalans i Skåne som helhet. (Örkelljunga kommun)

Att låta marknadsandelar prioritera där det enbart är stråk med mycket resenärer innebär
indirekt att landsbygden nedvärderas. Stad ställs mot landsbygd med ett negativt resultat för
landsbygden eftersom alla inte bor längs kollektivtrafikstarka stråk (Skåne Nordost) (Eslövs
kommun) (Landskrona stad) (Vellinge kommun)
Man skulle alltså kunna tolka att Trafikförsörjningsprogrammets fokus ligger på att stärka
redan starka stråk och att detta medför att icke prioriterade områden inte kan ha samma
förväntningar och krav på sig angående målsättningar. (Skåne Nordost)
Det borde finnas en sammanhängande riktlinje för utveckling av landsbygdstrafiken som klar
gör för vem och för vad kollektivtrafiken på landsbygden ska fylla för uppgifter. (Skåne
Nordost) (Osby kommun)
Förslaget bör kompletteras med resonemang kring funktion och betydelse av resmöjligheter
mellan regionala kärnor, kommunhuvudorter och mindre tätorter. (Svalövs kommun)
Det behövs en kraftsamling för att även fånga upp landsbygdens behov av resmöjligheter
utifrån ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. (Perstorps kommun)
Landsbygdsperspektivet väger mycket lätt i förslaget till trafikförsörjningsprogram.
(MalmöLundregionen)

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Basutbud
Kommunen menar även att Region Skåne också bör redovisa basutbud för tätorter med 200999 invånare. (Svalövs kommun) (Sydöstra Skåne) (Landskrona stad)
I programmet framgår att basutbud är den lägsta utbudsstandard som bör finnas samt att
basutbudet ska vägas mot om det finns ett resandeunderlag och påstigande. Denna typ av
skrivningar skapar en otydlighet och kan resultera i spekulationer kring att basutbudet inte
ens i delregionala stråk säkerställs. (Skåne Nordost)
Utvecklingen av basutbudet från 2025 behöver tydligare förankras i kommande satsningar.
(Skåne Nordost)
I redovisningen av basutbudet för stadstrafik och regionalt viktiga stråk framgår inte
turutbud, endast trafikens öppettider. (Lunds kommun)
Basutbudet är otydligt redovisat och ej komplett. Ribban för basutbudet borde läggas högre
om vi ska höja kollektivtrafikens marknadsandelar. (MalmöLundregionen)
Sydöstra Skåne ser positivt på att det finns en ambition om att utveckla basutbudet från år
2025. En problematik som finns idag är att befintligt basutbud inte uppfylls för alla linjer i
sydöstra Skåne. Det behövs tydliga riktlinjer och plan för hur de linjer som inte uppfyller
basutbudet ska uppnå detta. (Sydöstra Skåne)

Eslövs kommun ställer sig tveksamma till basutbudets nivå för stadstrafik, då vi anser att det
borde vara möjligt att nyttja kollektivtrafiken senare på dygnet – både på vardagar men
framför allt på lördagar. (Eslövs kommun)
Det är otydligt vilket utbud kommunerna kan förvänta sig när basutbudet är uppnått samt
hur den lokala och delregionala utvecklingen kan stödjas genom kollektivtrafikens
utveckling. (Kävlinge kommun)
Basutbudet borde vara mer offensivt och ribban läggas högre om vi ska höja
kollektivtrafikens marknadsandelar. (Höörs kommun) (Vellinge kommun)
Öppettider och turutbud behöver utvecklas även mellan de större städerna för att bidra till
en mer sammanhållen region. (Familjen Helsingborg)
Det är olämpligt att använda så pass skarpa gränser för olika trafikutbud. Exempelvis 3 000
invånare för bastrafik. Det är inte bara ortens storlek som avgör potentialen till ökat
kollektivtrafiknyttjande. (Lunds kommun)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på utvecklingen i de större städerna och dess omland
Programmets huvuddokument är i sin helhet starkt fokuserat på de regionala stråken vilket
gör att stadstrafiken kommer i skymundan. Här borde man hitta en annan form som tar
större hänsyn till stadstrafikens och de närregionala förbindelsernas betydelse. Som
upplägget ser ut nu kan mycket av Skånes och Öresundsregionens potential till utveckling
riskera att inte tas tillvara fullt ut. (Malmö stad) (MalmöLundregionen)
I MalmöLundregionens täta struktur hänger regional trafik, stadstrafik och närtrafik samman. Det är viktigt att de olika delarna utvecklas och ses tillsammans i en helhet.
(MalmöLundregionen)

De som bor i en storstadsregion, men i en mindre ort förväntar sig fortfarande en god
kollektivtrafik-försörjning, men hänvisas till ett basutbud. (Vellinge kommun)
Den utvalda, stråkvisa redovisningen som beskrivs kan göras även för städerna. De största
städerna, och i synnerhet Malmö, behöver lyftas separat i huvuddokumentet eftersom de
har utbud och efterfrågan som väl överstiger flera av de längre regionala stråken. (Malmö
stad)
Riktlinjerna innehåller en tydlig satsning på de starka stråken mellan eller till
tillväxt-motorerna och de regionala kärnorna. Det är en rimlig avvägning att satsningar ger
mest utdelning statistiskt där de berör flest personer. Det saknas dock riktlinjer som berör
svagare stråk, tvärförbindelser och den lokala funktionen. (Vellinge kommun)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Gränsöverskridande planering
Malmö stad anser att det gränsöverskridande perspektivet behöver stärkas ytterligare i
dokumentet. Skånes utveckling är i många avseenden beroende av Köpenhamns utveckling, i
egenskap av centrum för en metropolregion. Vikten av ett helhetsgrepp på den framtida
trafiken tvärs över Öresund behöver blir tydligare. (Malmö stad) (MalmöLundregionen)
Det gränsöverskridande perspektivet behöver stärkas ytterligare i dokumentet. Kopplingarna
till Danmark och Köpenhamn behöver lyftas fram ytterligare. Region Skåne behöver utveckla
ett samarbete med Malmö stad vad gäller kopplingen mellan Köpenhamns
metroutbyggnader och förverkligandet av en Öresundsmetro. Detta gäller såväl
trafikupplägg som framtida huvudmannaskap. (Malmö stad)
Ställningstaganden måste tydligare peka på samverkan med aktörer utanför Region Skåne, t
ex andra kommuner, angränsande regioner. (Skåne Nordost)
Västkustbanan och HH-förbindelsen är viktiga för hela Skåne, men också för Sverige utifrån
den internationella kopplingen med både person- och godstrafik.
Trafikförsörjningsprogrammet bör därför ha ett tydligare öresundsperspektiv. (Helsingborgs
stad) (Landskrona stad)
Större vikt bör läggas på kapacitetsfrågor och hur olika tågtrafiktyper ska kunna använda
spårsystemet gemensamt. Ställningstagandet som belyser sambandet mellan regional
kollektivtrafik och fjärrtrafik på sidan 34 behöver därmed utvecklas för att transportsystemet
ska kunna utvecklas i sin helhet. (Malmö stad)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Öresundsmetron beskrivs på sidan
19 i samband med Skånebilden i programmet. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter om Fritidsresor och Besöksmål
Fritidsresor utgör i stort hälften av alla resor som görs men dess funktion och potential
omnämns endast mycket kortfattat. Det behövs en mer ingående analys av potentialer och
nyttor av fritidsresor för veta hur dessa resor kan hjälpa till att nå målet om 40 %
marknadsandelar. (Familjen Helsingborg) (Eslövs kommun) (Landskrona stad) (Kävlinge
kommun) (Vellinge kommun) (MalmöLundregionen)
Ställningstaganden och riktlinjer saknas i trafikförsörjningsprogrammet för utvecklingen av
kollektivtrafik som säkerställer tillgängligheten till viktiga besöksmål. Det tydliggörs inte i
dokumentet vilka de viktiga besöksmålen är. (Svalövs kommun) (Skåne Nordost) (Sydöstra
Skåne)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Ställningstagande om kvalitet
Det saknas ställningstaganden och riktlinjer om utförandekvalitet. Baskvaliteten för
kollektivtrafiken behöver vara betydlig mer i fokus för att attrahera ett ökat resande och nya
kunder. (Familjen Helsingborg) (Lunds kommun) (MalmöLundregionen)
Det saknas ställningstaganden om kvalitet i utförandet. För att kollektivtrafiken ska kunna
upplevas som attraktiv måste den hålla måttet vad gäller både kapacitet och kvalitet. Mer
fokus behövs på att det tas hänsyn till kvalitetsfrågorna i fråga om fordon, fordonsunderhåll,
personal, med mera. (Malmö stad) (Lomma kommun) (Landskrona stad)
Malmö stad anser att det behövs ett aktivt ställningstagande från regionen att fortsätta de
processer för planering för högre kvalitet och kapacitet i och omkring Malmö, som regionen
tidigare har deltagit i, tillsammans med Malmö stad och andra berörda kommuner och
intressenter. (Malmö stad)
Kommentar: Kvalitetsaspekten är en grundförutsättning för att nå de uppsatta och
långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Skåne men är snarare en fråga för den dagliga
driften än något som valts ut att fokusera på Trafikförsörjningsprogrammet som ska visa på
den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Färdtjänst
En motsvarande strukturera dialog och samarbete som för den allmänna kollektivtrafiken
efterfrågas för utveckling av färdtjänst. Kopplingen mellan dessa transporttjänster behöver
också bli bättre för att möta behovet om att utgöra ett komplement till varandra, oavsett
hur de är finansierade. Arbetet skulle mycket väl kunna genomförs uppdelat på Skånes fyra
hörn. (Familjen Helsingborg)
Kommentar: Region Skåne har redan nu en kontinuerlig dialog med de kommuner som
överlåtit sin färdtjänst i Region Skånes regi.

Synpunkter på Hållbarhet och klimat
Programmet saknar koppling till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, vilka
delar av de målen som uppnås i mål, ställningstagande och riktlinjer. (Sydöstra Skåne)
För att uppnå högsta klimatnytta bör Region Skåne ha ett krav på att inköpt HVO ska vara fri
från palmolja och PFAD. (Sydöstra Skåne)
Grön el-drift prioriteras i stadstrafiken: Här finns ett stort behov av en strategi då elbussar
inte kan likställas med bussar med förbränningsmotorer. (Malmö stad)
Höörs kommun menar därför att Region Skåne bör överväga eldrift på regionbussar även i
ett kortare perspektiv med hänvisning till att tillgången på biodiesel är begränsad. (Höörs
kommun)

Växthusgas utsläpp från Bränsleanvändning i kollektivtrafiken mätt i gram CO2ekvivalent
personkilometer ska minska med X% innan 1 januari 2025 jämför med 2016 års nivåer.
Vore mer logiskt om även detta mål relateras till 2030. (Skåne Nordost)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Kopplingen till Agenda 2030 och de
17 globala hållbarhetsmålen görs i Skånetrafikens årliga hållbarhetsredovisning.
Beskrivning av arbetet med frågor såsom palmolja och bränslefrågor framgår i
Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsprogram. Det faktiska införandet av elbussdrift i
respektive kommuns stadstrafik hanteras inom ramen för trepartssamarbetet mellan
kommunen, trafikföretaget och Skånetrafiken. Tekniken för elbussdrift är inte mogen för att
införas i regionbusstrafik än.
Målåret för utsläpp från bränsleanvändning valdes utifrån förutsättningarna i våra
trafikavtal och utifrån aktuell kunskapsnivå. Ett CO2-mål för 2030 skulle innehålla för många
osäkerhetsmoment vilket skulle kunna påverka målkvaliteten.

Synpunkter på inriktningen av Närtrafik
Närtrafikens utveckling efter år 2025 saknar trafikering på fredagen. (Örkelljunga kommun)
(Skåne Nordost) (Sydöstra Skåne) (Vellinge kommun)
Det behöver förtydligas vem som har rätt till närtrafik och det behöver kompletteras med en
motivering till längden på sträckan för närtrafik. (Hörby kommun) (Landskrona stad)
Närtrafikens kvalitet upplevs idag på många håll som bristande, Region Skåne bör redogöra
för hur en ökad kvalitet inom närtrafiken kan säkerställas, till exempel genom utvecklade
system för uppföljning. (Hörby kommun)
Det bör även finnas avgångar för närtrafiken på främst lördagar men också söndagar.
(Vellinge kommun)
Kommentar: Trafikering i närtrafik som saknas fredagar är en felskrivning som kompletteras.
På sidan 28 samt sidan 37 i Trafikförsörjningsprogrammet framgår mer kring närtrafiken och
vem som är berättigad till den. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Samordnad trafik
Avsnittet om samordnad trafik för bättre tillgänglighet är vagt formulerat och det är svårt att
konkret att förstå innebörden av riktlinjen och nyttan av det som beskrivs. Det behöver
utvecklas hur samordningen mellan trafikslagen kan bidra till kostnadseffektivitet och ökad
möjlighet att åka kollektivt. (Skåne Nordost)
Eslövs kommun ställer sig positiv till tanken på samordning av olika trafikslag och har
påbörjat diskussioner med Skånetrafiken för att genomföra detta. För att det ska vara

möjligt att genomföra måste Skånetrafiken bli mer flexibel i sitt tänkande kring turlinjer och
tidtabeller eftersom skolskjuts ställer andra krav än linjetrafik. (Eslövs kommun)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Samordnad trafik beskrivs på sidan
37 i programmet. Eftersom förutsättningarna för samordning varierar stort i Skåne beskrivs
den endast övergripande. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Tillgänglighet för funktionshindrade
Många av bytespunkterna i Malmö och i närregionen saknas i listan vad avser
tillgänglighetsanpassning (bilaga 5). Många hållplatser här har betydligt större resande än
flera av dem i listan. Varför är listan inte heltäckande? (Malmö stad)
Stärkta garantier behövs för möjlighet att resa kollektivt för personer med
funktionsnedsättning (Lunds kommun)
Kommentar: Listan kring bytespunkter kompletteras. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter på Mobilitetstjänster, Hela-resan och beteendepåverkan
Förbättring av de framtagna restidskvoterna skulle kunna användas skarpare i
målsättningen. Restidskvoter är, vid sidan av kapacitetsmått, ett mycket bra mätinstrument
som tack vare sin relativa syn på restid höjer blicken från det enskilda färdmedlet (i detta fall
kollektivtrafik) och därmed i bästa fall leder till en tydligare fokusering på mobilitetsfrågor i
sin helhet där kollektivtrafiken spelar en viktig roll. (Malmö stad)
Bland ställningstagandena saknar Vellinge kommun ett tydligt ställningstagande om
attraktivitet kopplat till hela-resan med stationen/hållplatsen i fokus. Vi ser att det behövs
en tydlig ambition att arbeta medför att förenkla och förbättra det kollektiva resandet.
(Vellinge kommun) (MalmöLundregionen)
Det är positivt att Region Skåne utrycker att man ska ta en aktiv roll i utveckling och
implementering av kombinerande mobilitetstjänster. (Familjen Helsingborg)
Eslövs kommun ser att möjligheterna för att göra kombinerade biljettköp som innefattar
parkeringsavgift vid pendlarparkering behöver ingå i ställningstagandet. (Eslövs kommun)
Det saknas ställningstagande och riktlinjer kring hur det nya transportsystemet med
självkörande fordon kan hanteras och implementeras. (Örkelljunga kommun)
Vi saknar också en generell diskussion kring beteendepåverkan och marknadsföring. (Lomma
kommun) (Eslövs kommun)
Bra att det tas ett helhetsgrepp för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling på en
utifrån viljan att verka för mobilitetstjänster, öka tillgängligheten och se bilen som ett

komplement. Utveckling av attraktiva pendlingsparkeringar behöver lyftas. (Skåne Nordost)
(Sydöstra Skåne) (Burlövs kommun) (MalmöLundregionen)
Programmet bör bättre beakta vikten av kombinerade resor med cykel och kollektivtrafik,
men bra att programmet talar om ökad marknadsandel för kollektiva färdmedel och
gång/cykel. (Lunds kommun)
Det läggs för liten vikt vid mobility management-åtgärder. MalmöLundregionen ser gärna att
Region Skåne stöttar kommunerna i arbetet med mobility management.
(MalmöLundregionen)

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Synpunkter om Effekter på näringsliv, arbetsmarknad och samhällsutveckling
Trafikförsörjningsprogrammet och speciellt de redovisade satsningarna måste mer konkret
och tydligare belysa effekterna på näringsliv och arbetsmarknad och inte enbart i generella
termer. (Helsingborgs stad)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter.

Synpunkter på Ekonomi
Angående riktlinje om kostnadstäckningsgrad på 50 % vid utveckling av befintlig trafik och
när nya busslinjer skapas menar Hässleholms kommun att det finns en obalans kring hur
kommuner med starka stråk och de som naturligt inte har starka stråk hanteras när ny trafik
skapas och utvecklas. Ett låst utgångsläge där 50 % kostnadstäckningsgrad är felaktigt.
Istället måste behov, oavsett skala, få styra huruvida en busslinje utvecklas vidare eller om
en ny busslinje blir till eller inte. (Hässleholms kommun)
Programmet anger att minst hälften av kostnaden för nya satsningar ”på sikt” bör täckas av
biljettintäkter. I det löpande arbetet med Skånetrafiken har det uppfattats att ny trafik ska
finansieras till 50 %. Klarläggandet om ”på sikt” är därför viktigt. (Lunds kommun)
Kommuner bör inte belastas med diverse tillköp av kollektivtrafik när vi har en huvudman
som är satt att hantera den samlade skånska kollektivtrafiken, såväl i starka stråk i
tätbefolkade områden som i mindre starka stråk t.ex. där landsbygd kopplas samman med
platser för samhällsservice, utbildning och arbetstillfällen. (Hässleholms kommun) (Eslövs
kommun) (Vellinge kommun)
Den långsiktiga ambitionen bör vara att kommunernas tillköp successivt fasas ut.
(MalmöLundregionen)
I avsnittet "Ekonomi och finansiering" borde det föras mera resonemang kring prisbildens
betydelse för resandet. Hur ska andelen resande öka med hjälp av olika ekonomiska
incitament? Ska vissa målgrupper, perioder, tider främjas? Ska månadskort, zonindelningar
mm ändras? (Lomma kommun)

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Prisstrategiska frågor kring taxor
och zonindelning hanteras inom ramen för Skånetrafikens övriga verksamhet. Övriga
synpunkter noteras.

Synpunkter på kapitlet Satsningar på kollektivtrafik
Den framtida tågtrafikens samlade behov av depåer, uppställningsspår och kapacitet
generellt, i Helsingborgsområdet, vara en tydlig prioriterad fråga under de närmaste åren.
(Helsingborgs stad)
Ambitionen på lång sikt bör vara 30 minuters-trafik i hela det skånska Pågatågssystemet för
enkelhet och konsekvens. (Familjen Helsingborg)
Genomförandet av det regionala superbusskonceptet är fortfarande behäftat med en stor
oklarhet. I dokumentet används begreppet - men i dialogen med Skånetrafiken är det ersatt
av produkter som redan finns i dagens trafik. Detta skapar en otydlighet och förväntansbild
som inte stämmer överens parterna emellan. Det är oklart om begreppet superbuss
fortfarande finns kvar. (Familjen Helsingborg) (Sydöstra Skåne)
Det är positivt att trafikförsörjningsprogrammet nu redovisar ett trafikupplägg av
Söderåsbanan via Lund till Malmö. (Familjen Helsingborg)
Västkustbanan har stor utvecklingspotential och färdigställandet genom Helsingborg till
dubbelspår är ett nyckelprojekt. (Helsingborgs stad)
Det saknas en motsvarande tabellredovisning för objekten 2026-2030 som finns för 20202025. (Familjen Helsingborg)
En mer exakt tidsangivelse för trafikstart önskas. (Bjuvs kommun)
Burlövs kommun yrkar på att även Arlövs station (Rinnebäck) på Lommabanan ska beskrivas
som en framtida station. (Burlövs kommun)
Eslövs kommun anser att utveckling av Eslövs station måste finnas med i
Trafikförsörjningsprogrammet för att utvecklingen ska bli av. (Eslövs kommun)
Det omfattande arbetet med Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Ystad-Österlenbanan och det
vidare arbetet med överenskommelse och ortsutvecklingsprojekt mellan Region Skåne och
kommunerna längs stråket bör lyftas fram som ett fortsatt framtida arbete bland större
satsningar. Sydöstra Skånes kommuner önskar att de identifierade åtgärderna i ÅVS:en,
enligt etapp 1 och 2 tillkommer i tabellen över kollektivtrafikåtgärder 2020-2025. (Sydöstra
Skåne)
Burlövs kommun anser att Burlövs station bör lyftas fram som en pendlarstation på ett
tydligare sätt i handlingarna. Stationen har inte bara betydelse för kommunen utan även för
regionen i stort. (Burlövs kommun)

Stråket Malmö–Staffanstorp–Dalby bör prioriteras och finnas med som ett stråk för
regionala superbussar. (Staffanstorps kommun)

Kommunen ifrågasätter att antalet turer/timme i högtrafik enligt Tågstrategiskt underlag för
perioden 2020–2050 kommer att minska för Burlöv under perioden 2029 till 2034. (Burlövs
kommun)
Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Synpunkt kring antal turer per
timme i Burlöv enligt tågstrategiskt underlag är ett tryckfel i kartan. Turutbudet i Burlöv
2029-2034 ska vara samma som i tidigare period.
Behovet av spår- och plattformskapacitet samt uppställningsspår och depåer är tydligt
uttryckt i trafikförsörjningsprogrammet på sidan 20. Det specifika behovet behöver utredas
vidare för de olika banorna och stationerna/driftplatserna. Helsingborg är en av de platser i
Skåne där infrastrukturkapaciteten påverkar möjligheten till tågtrafik på ett påtagligt sätt.
Enkelhet och taktfasthet är positiva egenskaper i många avseenden men på vissa sträckor vid
vissa tider kan resandeunderlaget vara så litet att det är nödvändigt att anpassa utbudet för
att inte orsaka onödigt höga kostnader.
Det regionala superbusskonceptet är det namn som har använts på konceptet som till stora
delar handlar om infrastruktur. I de regionala superbusstråken kommer Skånetrafiken att
köra busstrafik som marknadsförs under särskilda produktnamn såsom SkåneExpressen. Det
motsvarar hur Region Skåne är engagerad i upprustningen av t.ex. Lommabanan och
Söderåsbanan och talar om dem med dessa namn, men den tågtrafik som ska köras där
kommer att gå under namnet Pågatågen.
Skånetrafiken eftersträvar att köra tågen från Söderåsbanan via Lund, men kan inte
garantera att det blir möjligt. Trafikverket styr tilldelningen av s.k. tåglägen och måste då
även ta hänsyn till andra tågoperatörers behov av kapacitet, vilket gör att Skånetrafiken inte
kan kräva en viss körväg, bara lägga in önskemål.
Region Skåne har inte full rådighet över upprustningen av Söderåsbanan. Tidpunkten för
trafikstart hänger på när Trafikverket blir klara med banan.
Rinnebäck är en möjlig framtida station. Utvecklingen av en sådan beror bland annat på hur
underlaget för stationen utvecklas med förtätad bebyggelse i form av framför allt bostäder
och arbetsplatser.
Behovet av spår- och plattformskapacitet samt uppställningsspår och depåer är tydligt
uttryckt i trafikförsörjningsprogrammet på sidan 20. Det specifika behovet behöver utredas
vidare för de olika banorna och stationerna/driftplatserna. Utveckling av stationsmiljöer
avhandlas inte i Trafikförsörjningsprogrammet
De större kollektivtrafikåtgärder som listas under den aktuella rubriken kan antingen
genomföras med nuvarande infrastruktur eller är beroende av infrastruktur i Skåne som är

beslutad. När åtgärderna som föreslås i ÅVSen blivit en del av nationell eller regional plan
kan de trafikförändringar som är beroende av åtgärderna listas.
Flera stationer i Skåne har betydelse för ett större omland men detta beskrivs inte särskilt för
varje station i Trafikförsörjningsprogrammet.
Övriga synpunkter noteras.

Sammanställning Grannlän, Trafikverk och Länsstyrelse
Region Kronoberg












Region Skåne har i sin TFP på ett föredömligt sätt lyckats med att sammanfatta och beskriva hur
kollektivtrafiken ska utvecklas fram till 2030, med en utblick för 2050. Särskilt bör den tydlighet
lyftas fram som finns mellan planerad trafikering både för buss och tåg, och dess koppling till de
planerade infrastrukturåtgärderna som finns i Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan
motsvarar LTP i Kronoberg) och Nationell transportplan fram till 2029. Behovet av
infrastrukturåtgärder efter 2030 tydliggörs också, eftersom det i TFP beskrivs vilka satsningar
Skåne vill göra.
Region Kronobergs bedömning är att Skånes TFP inte tillräckligt tydligt återspeglar gränsresandet
mellan Skåne och Kronoberg. Orterna Älmhult och Markaryd är två viktiga pendlingsorter för
invånarna i Skåne vilket inte syns i dokumentet.
Potentialen som finns i Superbusskoncept/Skåneexpressen/BRT borde tas tillvara och därför inte
låta vända bussarna innan länsgränsen. Men med tanke på vilken betydelse Älmhult och
Markaryd har för den skånska arbetsmarknaden vore det mer lämpligt om linjesträckningen för
dessa bussar innefattade även Markaryd och Älmhult.
Region Kronoberg ser det som positivt om trafikeringen på Markarydsbanan, det vill säga
Hässleholm-Markaryd-Halmstad, kan starta så tidigt som möjligt under perioden 2020-2025.
Region Kronoberg ser fram emot en diskussion med Region Skåne och Region Blekinge, om och
hur en persontrafik på nya Sydostlänken kan utvecklas.
Med anledning av införandet av System 3 som nytt tågsystem så ser Region Kronoberg därför att
det skulle vara värdefullt med en sydsvensk studie av hur användandet av ett, eller rättare sagt
tre tågsystem kan genomföras på ett kostnads- och resurseffektivt sätt, ett sätt som kan bidra till
utveckling i samtliga sex regioner. En sådan studie skulle vara ett värdefullt komplement till det
gemensamma positionspapperet för kollektivtrafiken som tas fram inom Regionsamverkan
Sydsverige.
Region Kronoberg ser fram mot att ta del av studier och/eller genomföra studier av
fritidsresandet inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Val av sträckningar i stråk aktuella
inom regionalt superbusskoncept utgår från sträckningar där det bedöms finnas störst
möjliga potential till samhällsnytta. Region Skåne har ännu inte tagit ställning kring en
eventuell ny station i Lönsboda. Övriga synpunkter noteras.

Region Halland


Arbetspendlandet över länsgränsen mot Halland har en stigandet utveckling. Med anledning av
detta så finns det anledning att i Region Skånes trafikförsörjningsprogram beskriva






Västkustbanans betydelse över länsgränsen till Halland då allt fler invånare bosatta i Skåne
antingen studerar eller arbetar på andra sidan länsgränsen.
Det hade i förslaget till trafikförsörjningsprogram för Region Skåne varit nyttigt att beskriva mer
ingående vad investeringar i Hallandsås tunneln och framtida dubbelspår på Västkustbanan
innebär för trafikens robusthet, kapacitet och restid och där igenom skapar för möjlighet i
samhällsutvecklingen.
Region Halland ser att det finns anledning att förtydliga hur det tågstrategiska underlaget (bilaga
10) förhåller sig till huvuddokumentet.
Region Halland och Hallandstrafiken ser inte Öresundståg som ett alternativ för trafikering på
Markarydsbanan utan ser istället att en förlängning av Pågatåget ska trafikera banan.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Region Blekinge

















Samverkan med Blekinge och andra grannregioner beskrivs som viktiga för Skåne men vi hade
gärna sett en formulering om Skånes nationella ansvar för relevanta kommunikationer mellan
Skånes grannregioner i södra Sverige och Öresundsregionen.
Region Blekinge saknar inget ställningstagande som skulle ge ett bättre underlag för planeringen
av kollektivtrafiken. Formuleringarna är tydliga utan att begränsa utvecklingsmöjligheterna.
Restider är viktigare än frekvens när det gäller resor från Blekinge till Malmö och Köpenhamn.
I det sydsvenska utvecklingsarbetet inom regionsamverkan (RSS) finns ett beslutat
positionspapper för infrastruktur och ett förslag till motsvarande för kollektivtrafiken där restider
mellan våra tillväxtmotorer prioriteras. Detta gemensamma arbete skulle stärkas om varje region
beskriver även interregionala målsättningar.
Region Blekinge saknar konkreta satsningar där våra och andra grannregioners behov är i fokus.
Vi ser fram emot en fortsatt dialog i dessa frågor.
Vi noterar att det finns en fråga om en tågstation i Lönsboda i samband med Sydostlänken.
Region Blekinge tolkar det som att det finns förutsättningar för att diskutera eventuell
persontågstrafik genom Skåne på sträckan Älmhult – Olofström.
System 3 är namnet på ett nytt kompletterande tågsystem som ska stärka konkurrenskraften. Vi
saknar dock en konsekvensbeskrivning gällande kapacitet för övrig tågtrafik med fokus på
långväga resor från regionerna utanför Skåne.
Vi ser att en förlängning av tågtrafik från Markaryd till Halmstad finns med redan före 2025. Här
är det viktigt för oss regioner i sydost att vara med i planeringen för att möjliggöra bättre
förbindelser mellan östkusten och västkusten i södra Sverige där restiden prioriteras.
Ambitionen för tillgänglighet beskrivs men vi saknar en tydlig definition av vad som krävs för att
en hållplats ska betraktas som tillgänglighetsanpassad.
Det ofta förekommande målet om 40% marknadsandel till 2030 imponerande och visar på en
beslutsamhet om fortsatt satsning på kollektivtrafiken som en viktig del av Skånes utveckling.
När det gäller omfattning av trafik i färdtjänst och grunderna för prissättning av denna så kunde
vi inte hitta detta i vår genomlysning av huvuddokumentet.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Region Skåne har ännu inte tagit
ställning kring en eventuell ny station i Lönsboda. I Skånetrafikens hållplatshandbok beskrivs
mer detaljerat målnivån för en tillgänglighetsanpassad hållplats. Grunderna för prissättning
av färdtjänst återfinns på sidan 38 i programmet. Övriga synpunkter noteras.

Trafikverket















Med förslaget på Trafikförsörjningsprogram visar Region Skåne på ett bra sätt kollektivtrafikens
viktiga roll för Skånes utveckling mot ett hållbart samhälle.
För att klara den satta ambitionsnivån för tillgänglighetsanpassning krävs god framdrift i både
projektering och byggnation. Då behöver det strategiska planeringsarbetet utvecklas så att
underlag finns framme i god tid.
Det anges (på sid 23) att målet 40 % för marknadsandelen för kollektivtrafiken år 2030 inte nås
utan ytterligare tillkommande satsningar på infrastrukturen. Frågan är då hur långt Region Skåne
tror att man når med planerade satsningar i nationell och regional plan?
Det nämns att samverkan med andra regioner är nödvändig för att nå bättre förutsättningar för
den länsöverskridande kollektivtrafiken och att bl.a. Regionsamverkan Sydsverige är ett av flera
forum för detta. Trafikverket ser mycket positivt på det samarbete som sker här.
De län som angränsar till Skåne anger i sina trafikförsörjningsprogram betydelsen av att snabbt
kunna nå Öresundsregionen. Region Skåne har därför en ”nyckelroll” till att även se hur
kollektivtrafiken över länsgränserna kan utvecklas och det får gärna beskrivas mer hur regionen
kan bidra till att göra detta möjligt.
Det anges ang ”Närtrafik” (på sidan 37) att man kan skapa bättre tillgänglighet på landsbygden
genom t ex att kombinera mobilitetstjänster med kollektivtrafiken med andra lösningar som tex
samåkning, taxi mm. Det anges dock samtidigt att samordningslösningar med anropsstyrd trafik
med taxi som bas bör undvikas. Vilka andra lösningar och alternativ tänker man då på, utveckla
gärna resonemanget?
Trafikverket delar inte resonemanget om att det i samband med öppnandet av nya stationer
samtidigt ska genomföras hastighetshöjande åtgärder på den aktuella sträckan för att
kompensera tiden det tar att stanna. De tåg som stannar kommer i de flesta fall inte kunna
utnyttja banans topphastighet eftersom de måste stanna. Vad som i stället kommer att hända är
att kapaciteten försämras eftersom skillnaderna mellan direkttåg och tåg som stannar ökar.
Vi saknar funderingar om potentialen för kollektivtrafik på vatten, i t ex Malmö borde
kollektivtrafik på vatten kunna fylla en viktig funktion, inte minst med tanke på de stora
planerade utbyggnaderna inom Nyhamnen och Norra hamnen.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Region Skåne delar Trafikverkets
uppfattning att det är mycket svårt att enbart med åtgärder runt en specifik station
kompensera för den restidsförlust som uppkommer av ett extra stopp där. Därför behöver
inrättande av nya stationer på en bana vara kopplade till hastighetsåtgärder längs med hela
eller stora delar av banan, så att de aktuella tågen kan tillgodogöra sig dem, för att
kompensera för restidsförlusten. Om trafik med olika typer av tåg förekommer på banan
måste även påverkan på kapaciteten av ett extra stopp och dess konsekvenser för trafiken i
sin helhet vägas in i beslutet kring stoppet och utformningen av åtgärderna. Övriga
synpunkter noteras.

Länsstyrelsen
Hela remissvaret bifogas i sin helhet nedan.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Kartan på sidan 14 är förtydligad
med att det är den syftar till att visa tillgängligheten till de skånska regionala kärnorna.
Programmet har förtydligats med dess syfte.

Under ställningstaganden framgår att kollektivtrafiken ska kunna vara ett väl fungerande
alternativ för alla Skånes invånare vilket i Skånetrafikens dagliga verksamhet bryts ner i till
konkreta åtgärder även avseende digitalisering och språk.
Risken för en eventuell elbrist i Skåne är inte tillräckligt studerad eller klarlagd för att
beskrivas i trafikförsörjningsprogrammet.
Målet om geografisk tillgänglighet kompletteras har förtydligats med mått på dagens
tillgänglighet. Programmet har kompletterats med beskrivning av varför 10 dubbelturer
används i tillgänglighetsmålet.
Ett förtydligande har gjorts i programmet kring att det är antal resor som målet kring 40 %
marknadsandel syftar på.
Övriga synpunkter noteras.

Sammanställning Övriga intressenter
Nobina








Vi ser här en styrka i den 3-parts samverkan som under flera år byggts upp med våra kommuner i
Skåne, men vi ser också en svaghet i att en sådan samverkan idag ej existerar i samma form med
Trafikverket. Samverkan med Trafikverket behöver inledas på en mer konkret nivå.
Vi ser också att kapaciteten i flera stråk redan nu har nått sin begränsning i dessa tre områden
vilket medför en svårighet att nå de definierade målen på marknadsandel som beskrivs i
programmet.
Det bör på ett tydligare sätt åskådliggöras vilka satsningar som är minimum för att nå de
marknadsandelsmål som är definierade i programmet, det behöver finnas en tydligare koppling
mellan målet och de konkreta åtgärder som ska genomföras.
Vi anser att det bör finnas tydligt definierade måltal för resandeökning och ej enbart
marknadsandel. Detta då marknadsandel har svagheter kopplat till uppföljning och statistisk
säkerhet med den metodik som används idag.
I programmet är man idag mer försiktig med att definiera konkreta årtal för genomförande vilket
vi anser är fel väg att gå då det blir ännu lättare att frångå de infrastruktursatsningar som
behöver ske.
Genomförs inte större satsningar på kapacitet och framkomlighet i Malmö ser vi att denna
resandeutveckling riskerar att avstanna vilket kommer påverka hela Skånetrafikens resandemål.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.

Swedavia Airport



Swedavia anser att den genomförda åtgärdsvalsstudien för förbättrad framkomlighet inte tas
vara.
Vi föreslår att en omprioritering sker inom förslaget till trafikförsörjningsprogram i enlighet med
åtgärdsvalsstudiens slutrapport "Förbättrad hållbar tillgänglighet till Malmö Airport", se bifogad
bilaga till remissvaret. Ett sådant initiativ bidrar till att Skånetrafiken kan leva upp till det egna
fördubblingsmålet och devisen "Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i
Skåne".

Kommentar: Kollektivtrafiken till Sturups flygplats bedrivs för närvarande av Flygbusstrafiken
och är av en omfattning att den uppfyller grundläggande krav för pendling till och från
flygplatsen. Region Skåne ingår i ett biljettsamarbete med Flygbusstrafiken för att i
möjligaste mån underlätta pendlingen till flygplatsen.

Resenärsforum

















Det gränsöverskridande perspektivet, trafik till angränsande län och Själland behöver utvecklas i
dokumentet liksom även till längre bort belägna resmål.
Ställningstaganden som beskrivs är rätta och relevanta. Dock är det svårt att följa hur dessa
ställningstaganden får konkret betydelse och hur de leder vidare i konkreta handlingsplaner.
Resenärsforum önskar att bristerna i kvalitet för tågtrafiken både fordon och infrastruktur lyfts
fram tydligare. Dessa brister är så omfattande att de påverkar tilliten till hela kollektivtrafiken.
Resenärsforum ser att fokus ligger på kollektivtrafik i de större stråken och på mellankommunal
pendling. Vi saknar hur trafiken, kollektivtrafiken tillsammans med gång och cykel, fungerar inom
Skånes orter i allt från minder orter och kommuncentra till de större orterna.
Programmet skulle vinna på att tydligare lyfta fram gångtrafik som en förutsättning för
kollektivtrafiken.
Resenärsforum välkomnar utvecklingen av enkla och gemensamma biljettsystem för
kollektivtrafiken. I utvecklingen av biljettsystem måste visering och ombordstigning och lösas.
Dagens system är ofta stora tidstjuvar i busstrafiken.
Resenärsforum anser att Skånetrafiken skall ta ett större ansvar för tillgänglighetsfrågor genom
att tydligare kravställare och även följa och besikta anläggningar.
Ansvaret för brutna resor är otydligt. Speciellt gäller detta kombinationsresor där olika
biljettsystem är involverade. Men även informationsansvaret är otydligt när flera parter är
inblandade.
Resenärsforum vill att resenärens behov att komma fram skall vara absolut och att de olika
trafikhuvudmännen och kommersiella aktörer får reglera kostnader sinsemellan. Idag läggs
ansvar i allt för stor omfattning på resenären.
Inventeringen visar att standarden på den fysiska utformningen till den dagliga driften varierar
stort. Problemet vi ser är att det inte finns någon som har det övergripande ansvaret för
järnvägsstationerna och det behöver tydliggöras.
Resenärsforum ser positivt att det nämns att fritidsresor är en stor potential och att remissen tar
upp att fritidsresor är en stor del av resandet. Resenärsforum tror att det finns en stor
efterfrågan på denna typ av resor som dagens kollektivtrafik inte fångar upp. I denna typ av resor
får inte glömmas semesterresor.

















De positiva hälsoaspekterna lyfts fram i remissen. Resenärsforum anser att effekterna behöver
lyftas än mer. Ny aktuell forsknings, http:/ /www.pastaproject.eu/about/, visar på mycket stora
samhällseffekter med ökade hållbara transport.
Trygghet i transportsystemet är mycket viktigt. Resenärsforum önskar att
trafikförsörjningsprogram för Skåne tydligare tar ansvar för denna fråga. Utvecklingen under
senare år har gått åt fel håll.
Om kollektivresandet i Skåne ska kunna fortsätta öka behövs nya satsningar på högre kvalite och
större kapacitet.
Busstrafikens framkomlighet i och i anslutning till städerna behöver förbättras och prioriteras. En
prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet kan inte ske utan att biltrafikens framkomlighet
ibland behöver begränsas.
Kommande infrastruktursatsningar i regionen behöver i ännu högre grad än hittills fokusera på
utbyggnader av kollektivtrafiken och cykeltrafiken. Kopplingen till infrastrukturplanerna behöver
bli starkare.
Trängselavgifter kommer på sikt att behövas i västra Skåne, dels för att minska bilkörandet, dels
för att finansiera infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken.
Den planerade satsningen på dubbeldäckartåg (System 3) riskerar att bli en suboptimering, då
fordonen inte kommer att sättas in i de hårdast belastade turerna Köpenhamn-MalmöHelsingborg-Göteborg. På kort och medellång sikt vore troligen den bästa lösningen att köpa in
fler Öresundståg. et är oacceptabelt att det 18 år efter Öresundsbrons öppnande fortfarande är
stora driftproblem med Öresundstågen.
Satsningen på fossilfri kollektivtrafik är viktig. Den är i princip fullt genomförd för tågen, men
mycket återstår på bussidan. Den ensidiga satsningen på batteridrift är inte så utvecklad som
behövs. Det är ett steg i fel riktning när Slide-ln-försöket nu har avvecklats. Istället borde fler
sådana satsningar göras.
Goda anslutningar till flygplatsen Kastrup i Köpenhamn är också viktiga att ta i beaktande i det
nya trafikförsörjningsprogrammet. Resenärsforum efterfrågar en bättre information mellan
Sverige och Danmark.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Region Skåne vill understryka vikten
av hela resan perspektivet och därmed möjligheten att ta sig till kollektivtrafiken med såväl
gång, cykel som kollektivtrafik. Detta framgår tydligare under de ställningstaganden som
beskrivs på sidan 33-34.
Sedan december 2018 kör alla Skånes bussar fossilbränslefritt. Nu pågår ett omfattande
arbete med att i flera städer i Skåne även gå över till eldrift.

SPF Seniorerna
Angående Knutpunkter och mötesplatser:


Att beakta helheten från pendlarparkeringen, bilen mm tills de äldre och funktionsnedsatta sitter
på bussen, tåget eller taxin samt att samarbeta med de som har ansvarar för knutpunkter.

Angående Biljettsystem:





Att nya biljettsystem anpassas efter äldre och funktionsnedsatta.
Att det skall finnas en helhet i systemet vilket innebär samordning med övriga ansvariga för
kollektivtrafik (exempelvis Ventrafiken).
Att samordning sker med avgifter för pendlarparkering så att färdbiljetten även innehåller
parkeringsavgiften.
Att giltighetstiden för biljetten utökas med tanke på att äldre och funktionsnedsatta rör sig
långsamt och det är ofta stora avstånd.

Övrigt:



Ett sätt att öka flexibiliteten vore att utnyttja lågtrafiken till anpassad service typ Uppsalas
"mjuka linje".
Kollektivtrafikplaneringen måste också ses som en del av samhällsplaneringen med stort fokus på
äldre och funktionsnedsatta, vilket framgår av kollektivtrafiklagen.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Genom ställningstagandet i
Trafikförsörjningsprogrammet kring att alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i
Skåne lyfts vikten av att anpassa kollektivtrafiken för olika resenärsgrupper som äldre och
funktionsnedsatta. Detta omsätts i praktiken i Skånetrafikens dagliga verksamhet genom
såväl arbete med att anpassa infrastrukturen som anpassningar av biljettsystem och service.
Övriga synpunkter noteras.

Naturskyddsföreningen








Det är svårt att yttra sig om en siffra som inte finns i målet om att "Växthusgasutsläpp från
bränsleanvändning i kollektivtrafiken mätt i gram CO2ekvivalent personkilometer ska minska
med X procent innan 1 januari 2025 jämfört med 2016-års nivåer”. Alltså vill vi att procentsatsen
ska skrivas in inför en ny remissrunda och vi anser att procentsiffran ska vara 75% vilket inte är
en orimlig siffra med tanke på den akuta situation vi befinner oss i.
Vi vill även att målet för kollektivtrafikens marknadsandel av den motoriserade trafiken år 2050
ska uppgå till minst 50 procent (istället för progran11Tiets 40 %).
Vi saknar förslag såsom att införande av gratis kollektivtrafik för seniorer över 70 år, vilken
Malmö Stad har genomfört.
Programmet skulle även kunna föreslå pendlarparkeringar i utkanten av storstäder med gratis
buss och spår-linjer mot stadskärnorna samt utbyggnad av cykelvägar såsom cykelmotorvägar
mellan städer.
Det bör även bli lättare och billigare att ta med cykeln på bussen och tåget.



Trafikförsörjningsprogrammet bör även innehålla förslag på minskat bilberoende genom
privatbilfria stadszoner vilket skulle innebära att inte bara utsläppen kommer minska utan där
även faktorer såsom utrymme, ekonomi, buller och närhet förbättras.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Redan ett mål om 40 %
marknadsandel kräver oerhört kraftiga åtgärder av många aktörer. Att höja ambitionsnivån
ytterligare riskerar att målet och det arbete som bedrivs för att uppnå målet, tappar i
trovärdighet.
Redan idag är det tillåtet att ta med sin cykel på alla avgångar i tågtrafiken i mån av plats.
Cyklar ombord handlar slutligen om en kapacitetsfråga där en alltför tydlig prioritering av en
resenärsgrupp riskerar att få negativa konsekvenser då andra resenärsgrupper trängs undan.
Under Trafikförsörjningsprogrammets ställningstagande framgår vikten av att olika åtgärder
som gör att kollektivtrafiken stärks i attraktionskraft gentemot biltrafiken. Övriga synpunkter
noteras.

Stiftelsen Skånska landskap








Trafikförsörjningsprogrammet är nästan uteslutande inriktat på transport mellan hemmet och
arbetsplatsen. Att underlätta arbetspendling är i högsta grad relevant för Skånes utveckling, men
för en region med visionen ”Livskvalitet i särklass” kan inte detta vara det enda relevanta
perspektivet. Kollektivtrafiken i Skåne måste vara en viktig del i skåningarnas hela liv inte bara
arbetslivet.
Programmet saknar ställningstaganden som möjliggör för personer utan bil att komma ut i
naturen.
Alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i Skåne.
En samplanering mellan oss och kollektivtrafiken så att det åtminstone på helgerna går
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik ut till stiftelsens tillgänglighetsanpassade strövområden
skulle öppna helt nya möjligheter för denna grupp av människor.
Det är viktigt att man underlättar för de resande att ta med cykeln på buss och tåg.
Stiftelsen Skånska Landskaps huvudsakliga invändning mot förslaget är att det i alltför hög
utsträckning enbart fokuserar på resande mellan bostad och arbetsplats samt på att binda
samman större orter. Hela landsbygdsperspektivet saknas, dessutom saknas vikten av en
kollektivtrafik som möjliggör för alla att komma ut i naturer.

Kommentar: Se stycke kring återkommande synpunkter. Övriga synpunkter noteras.
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Förord

I Region Skånes utvecklingsstrategi beskrivs tydligt vikten av satsningar på kollektivtrafiken för att uppnå flera av de utpekade målen för regionen. Kommunikationer är viktiga för Skånes tillväxt men samtidigt ser vi att Skånes miljö är
hotad varför transporterna måste ske på ett så hållbart sätt som möjligt. Att öka
kollektivtrafikens andel av de motoriserade transporterna skapar en god spiral
med ökat resande och därmed ökade möjligheter till fortsatta satsningar vilket
bidrar till att alla invånare fortsatt kan ta sig till och från jobb, studier, service
eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt.
Mot bakgrund av detta har Region Skåne beslutat sig för ett mål om att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade transporterna till minst 40 % år 2030.
Som ett led i arbetet mot målet behövs en tydligare bild av utgångsläget, och
vilka förutsättningar och behov det finns för att uppnå det uppsatta målet.
Trivector fick sommaren 2015 i uppdrag att ta fram underlag, som nu är sammanställt i denna rapport. Under hösten kompletterades uppdraget med en studie
av vägen mot fördubblingsmålet (fördubblat antal kollektivtrafikresor 2020 jämfört med 2006), vilken också har lagts in i rapporten.

Lund, mars 2016
Trivector
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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att skapa en bild av vilka förutsättningar som finns
att uppnå de av Region Skåne uppsatta målen om fördubblat antal kollektivtrafikresor 2006–2020 respektive om 40 % andel av de motoriserade resorna 2030.
Skåne är den region i Sverige där kollektivtrafikresandet ökat mest de senaste
10-20 åren. Kollektivtrafikresandet i Skåne har mer än fördubblats sedan millennieskiftet. Även marknadsandelen har fördubblats, från ca 10 % av de motoriserade resorna kring år 2000 till drygt 20 % idag.
Målen innebär att resandeökningen med kollektivtrafik behöver ta fart igen efter
att ha mattats av de senaste åren. I princip behövs ytterligare drygt en fördubbling
av antalet kollektivtrafikresor till 2030 jämfört med nuläget för att 40-procentsmålet ska vara möjligt att nå.
Detta bedöms vara fullt möjligt, men kräver mycket kraftfulla åtgärder på statlig,
regional och kommunal nivå. Åtgärderna måste dels vara kapacitetshöjande – för
att rymma resandeökningen i kollektivtrafiksystemet – och dels attraktivitetshöjande – för att locka över bilister till kollektivtrafiken. I den sistnämnda kategorin
är en framgångsrik ansats att kombinera styrmedel av ”morot- och piska”-karaktär, t.ex. ökat turutbud i kollektivtrafiken i kombination med högre priser för bilparkering.
Ett 20-tal åtgärdskategorier för att öka kollektivresandet har analyserats och värderats. Sammanlagd bruttokostnad för de åtgärder som har hög eller medelhög
kostnadseffektivitet är 5-6 miljarder kr per år, där en del är investeringar (statligt,
regionalt och kommunalt) och en del är driftskostnader (främst för Region
Skåne). Samtidigt ger en fördubbling av resandet ökade biljettintäkter på i storleksordningen 2,5 miljarder kr per år. Den sammanlagda nettokostnaden är alltså
i storleksordningen 3 miljarder kr per år (investeringar per år och ökade driftskostnader minus ökade biljettintäkter).
Av åtgärderna med hög eller medelhög kostnadseffektivitet ingår flertalet till viss
del i befintliga planer (1-2 mrd kr/år av åtgärder för 4-5 mrd kr/år). Endast nya
tågsatsningar (ca 1 mrd kr/år) och de statliga åtgärderna ingår inte alls. Merkostnaden (brutto) utöver vad som finns i befintliga planer bedöms ligga i intervallet
3-5 mrd kr/år.
Fördubblingsmålet med målår 2020 bedöms också vara möjligt att nå, men med
tanke på att målet bara är fyra år bort krävs kraftfulla åtgärder i princip omedelbart. Med endast de åtgärder som tas upp i nuvarande trafikförsörjningsprogram
prognosticeras resandeökningen mellan 2006 och 2020 till 56 %, vilket innebär
att man når lite drygt halvvägs till fördubblingsmålet.
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När det gäller potential för resandeökning är slutsatserna följande:






Till synes stor ökningspotential i de korta resrelationerna kring de största
städerna (stora resflöden, låg marknadsandel). Exempelvis Malmö-Vellinge/Trelleborg, Malmö-Lomma och Helsingborg-Höganäs.
Över hälften av alla bilresor är kortare än 10 km. Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel i städerna behövs.
De största resflödena finns utmed Västkusten och i de tre största städerna.
Utvecklingen här är avgörande för möjligheterna att nå målen.
Stor potential för ökat fritidsresande med kollektivtrafik, i synnerhet i
busstrafiken.
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1. Inledning

1.1 Mål för kollektivtrafikens marknadsandel 2030
Region Skåne beslutat sig för ett mål om att öka kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna till minst 40 % år 2030. Målet är inriktat på andelen av antal
resor som görs, oavsett resornas längd.

1.2 Mål för resandeökning till 2020
Som delmål gäller att antalet resor med kollektivtrafik i Skåne ska fördubblas till
år 2020 jämfört med 2006 – en ökning från 110 miljoner resor per år till minst
220 miljoner resor.1

1.3 Syfte med denna utredning
Som ett led i arbetet mot målen behövs en tydligare bild av utgångsläget, och
vilka förutsättningar och behov det finns för att uppnå de uppsatta målen. Region
Skåne driver samtidigt ett arbete med att utforma en transportstrategi, en mobilitetsplan och en cykelstrategi. För detta arbete behövs en tydlig bild kring nuläget
med alla olika färdmedel. Eftersom förutsättningarna ser olika ut för olika delar
av Skåne, och för olika typer av resor, behövs ett underlag för Region Skåne att
bättre anpassa mål, strategier och arbete efter dessa förutsättningar.
Syftet med uppdraget är att skapa en bild av vilka förutsättningar som finns att
uppnå de uppsatta målen om fördubblat antal kollektivtrafikresor 2006–2020 respektive om 40 % marknadsandel 2030.

1.4 Datakällor och metoder
Antal resor med kollektivtrafik
Uppgifter om antal resor med kollektivtrafik har hämtats från Skånetrafikens biljettstatistik, uppdelat per linje. För att fördela dessa resor på olika delsträckor har
Skånetrafikens på- och avstiganderäkningar (PASTA) använts. PASTA-räkningarna görs årligen på tågen. På regionbussarna görs de bara ungefär vart femte år,
på senare år främst på vardagar. I stadsbusstrafiken görs Pasta-räkningar ännu
mer sällan. Automatiska passagerarräkningar har ännu inte kommit igång i större

1

Siffrorna inkluderar här resor med fjärrtåg och Flygbussarna (knappt 4 miljoner resor 2006). Även så kallade
oregistrerade resor i Skånetrafikens resandestatistik inkluderas i regionbusstatistiken. Däremot exkluderas de
oregistrerade resorna i stadstrafiken. Detta eftersom siffrorna för oregistrerade resor är mycket osäkra, i synnerhet i stadstrafiken. Det totala antalet resor 2006 blir då 109 miljoner (vilket har avrundats till 110 miljoner i
texten).
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skala. Den bristfälliga resandestatistiken gör att materialet innehåller osäkerheter, särskilt gäller det när statistiken bryts ner på delsträckor eller hållplatser/stationer.
Uppskattningar har dessutom gjorts för fjärrtåg och flygbussar, så att alla kollektivtrafikresor i Skåne redovisas.

Antal bilresor
Uppgifter om antal bilresor i respektive stråk har beräknats med hjälp av Trafikverkets (och i några fall kommuners) trafikflödesmätningar samt ett antagande
om genomsnittlig beläggning på 1,33 personer per bil (baserat på bilresor i Skåne
i den nationella resvaneundersökningen 2011–2014).

Färdmedelsfördelning
På övergripande nivå (för hela Skåne, för delområden och för resor inom de tio
stadsbusstäderna) har huvudsakligen Resvaneundersökning för Skåne 2013 använts som källa. Jämförelser har gjorts med färdmedelsandelar enligt Kollektivtrafikbarometern. För att få grepp om utvecklingen de senaste 15 åren har även
utdrag från resvaneundersökningarna 2007 och 2000 gjorts (Resvanor Syd 2007
respektive den nationella resvaneundersökning som gjordes 1999-2000,
RES2000, där man i Skåne köpte till intervjuer för att få ett bättre urval).
Urvalet i resvaneundersökningarna är emellertid inte tillräckligt stort för att
kunna bryta ner materialet på enskilda stråk. Färdmedelsandelar i stråken har i
stället tagits fram med samma metod som användes i samband med framtagandet
av Busstrategin i början av 2000-talet:








I äldre Folk- och bostadsräkningar (FoB:ar) ställdes frågor om färdmedelsvalet för arbetsresor som alla invånare över 18 år var tvungna att svara
på. Med utgångspunkt från FoB:arna finns en grundlig kartläggning av
kollektivpendlingsandelen i Malmöhus län 1975-1990. Detta bedöms vara
ett material med hög tillförlitlighet.
Inför framtagandet av Busstrategin 2006 gjordes en uppdatering av kollektivtrafikens marknadsandel av arbetspendlingen, där även före detta
Kristianstads län inbegreps. De större stråken, som ungefär motsvarar dagens huvudlinjenät, studerades. Med hjälp av tätortspendlingens utveckling 1990-2000, biltrafikutvecklingen och förändringen i kollektivresande,
gjordes en beräkning/bedömning av arbetspendlingens marknadsandel
per stråk och stad 2003, som visar situationen runt millennieskiftet.
Beräknade marknadsandelar i Busstrategin används som bas, och dess utveckling fram till nuläget beräknas baserat på kollektivresandets utveckling i förhållande till biltrafikutvecklingen i respektive stråk. Eftersom utgångspunkten är färdmedelsandelar för arbetspendling, kommer den
stråkvisa redovisningen för 2014 också att visa färdmedelsandelar av arbetsresorna.
Marknadsandelar i stråken räknas samman och kalibreras mot den totala
nivån enligt resvaneundersökningen från 2013.

Genomgående redovisas färdmedelsandelar i rapporten som andelen av antal resor som görs, oavsett resornas längd.
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Geografisk indelning
Beskrivningarna görs med olika geografiska avgränsningar:






Hela Skåne; resor till, från och inom Skåne
”De fyra hörnen”; Sydväst, Nordväst, Nordost och Sydost2
Resor inom de tio stadsbusstäderna
Det regionala huvudlinjenätet, se figur
Tätorter med minst 3000 invånare (noderna i det regionala huvudnätet).

Figur 1-1.

2

Regionalt huvudlinjenät. I det regionala huvudlinjenätet görs mer än 90 % av de regionala
buss- och tågresorna i Skåne.

Vid analys av resvaneundersökningarna har det visat sig att det blir ett för litet statistiskt urval när det gäller
resvanor i ”de fyra hörnen” utanför stadsbusstäderna. Särskilt gäller det Sydöstskåne.
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2. Resandeutveckling 2006–2014

2.1 Kollektivtrafikresor i Skåne
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Figur 2-1.
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Antal resor med kollektivtrafik i Skåne 1990–2014.

Kollektivtrafikresandet i Skåne har mer än fördubblats sedan millennieskiftet. I
synnerhet tågresandet har haft en mycket stark utveckling. Till en mindre del har
det skett på bekostnad av regionbussresandet. De senaste åren har resandeökningstakten mattats av. Sedan 2006 (basår för fördubblingsmålet) har resandet
ökat med 35 %.
Skåne är den region i Sverige där kollektivtrafikresandet ökat mest de senaste
10-20 åren.
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2.2 Resor med stadsbuss
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Figur 2-2.

Antal resor med stadstrafik i Skåne 1990–2014.

Totalt sett har antalet resor med stadsbuss i Skåne fördubblats sedan millennieskiftet. Sedan 2006 är ökningen 40 %.
Malmö, Helsingborg och Lund dominerar i statistiken över antal stadsbussresor
– nästan 90 % av de skånska stadsbussresorna görs i dessa tre städer. Malmö står
ensamt för över hälften av resorna.
Största procentuella ökningarna har skett i Landskrona och Hässleholm, med ca
fyra gånger så många resor 2014 som 1999. En stor del av ökningen skedde emellertid i början på 00-talet, före 2006. Sedan 2006 har ökningen i de tio städerna
varit jämnare, i allmänhet mellan 30 % och 60 %. Enda undantaget är Trelleborg,
där utvecklingen varit betydligt svagare – endast ca 5 % ökning sedan 2006.
Stadstrafiken fyller en viktig funktion i kopplingen till de regionala resorna –
som inte sällan börjar eller slutar med en stadsbussresa. Men merparten av resorna med stadstrafiken är emellertid lokala resor. I Malmö har ca 90 % av stadsbussresorna såväl start- som målpunkt inom staden. Övriga ca 10 % är bytesresor
till och från tåg och regionbuss.

2.3 Resor med tåg och regionbuss
Även i regiontrafiken har antalet resor fördubblats sedan millennieskiftet. Ökningen sedan 2006 är ca 40 %3.
94 % av de regionala kollektivtrafikresorna i Skåne görs med linjerna i huvudlinjenätet. Antalet resor på dessa linjer har totalt sett haft en starkare utveckling
än linjer utanför huvudlinjenätet (drygt 40 % ökning i huvudlinjenätet sedan

3

Siffran avser tåg- och bussresor exkl. de resor som bokförts som skoltrafik.

6
Trivector Traffic

2006 jämfört med drygt 20 % ökning på övriga linjer), men det är också stora
skillnader mellan stråken i huvudlinjenätet.
Starkast resandeutveckling har skett i stråken Ystad-Simrishamn (Österlenbanan), Ängelholm-Båstad-Laholm och Helsingborg-Höganäs, där resandet nästan
fördubblats sedan 2006. Resandeutveckling per stråk redovisas i bilaga 1.
90
80
70

Miljoner resor

60
50
40

Tåg

30

Regionbuss

20
10
0

Figur 2-3.

Antal resor med tåg och regionbuss i Skåne 1990–2014. Tågresandet har ökat mycket
starkt sedan millennieskiftet. Även regionbussresandet har ökat, men i lägre takt. I viss mån
handlar det om överflyttning från regionbuss till tåg, när nya Pågatågslinjer ersatt regionbusslinjer.

4
Öresundståg

22
Pågatåg och Krösatåg
27

Regionbuss i
huvudlinjenätet (65 linjer)
20

Figur 2-4.

Övriga regionbusslinjer
(81 linjer) samt närtrafik

Fördelning av regionala kollektivtrafikresor i Skåne 2014. Siffrorna i cirkeln anger antal miljoner resor per kategori. Antal linjer som anges inom parentes i teckenförklaringen avser
antal regionbusslinjer med fler än noll registrerade resor under 2014 (vilket innebär att både
linjer som slopats och som införts under året räknats).
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3. Kollektivtrafikens marknadsandel

3.1 Totalt för Skåne
Totalsiffror enligt Resvaneundersökningar 2000, 2007 och 2013
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Figur 3-1.

Färdmedelsandelar av antal resor i Skåne enligt resvaneundersökningarna 2000 (egentligen medelvärde från Riks-RVU:n 1995-2001), 2007 och 2013.

Kollektivtrafikens andel av resandet har ökat markant under 2000-talet. Särskilt
mycket har tågtrafiken ökat. Biltrafiken har minskat något liksom gångtrafiken.
Trots biltrafikens minskning företas fortfarande över hälften av alla resor med
bil. Värdena för cykeltrafiken ligger på en oförändrad nivå.
Det bör dock noteras att det finns statistiska osäkerheter. Undersökningsmetodiken skiljer sig mellan år 2000 respektive 2007/2013. Den huvudsakliga utvecklingstrenden att andelen kollektivresor ökat och att andelen bilresor minskat torde
dock stämma.
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Figur 3-2.

Färdmedelsandelar av antal resor i Skåne, med motoriserade färdmedel, enligt resvaneundersökningarna 2000 (medelvärde från Riks-RVU:n 1995-2001), 2007 och 2013.

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna var enligt resvaneundersökningarna 9 % år 2000 och ökade till 19 % år 2007 respektive 21 % år 2013. När
dessa utvecklingstrender jämförs med den faktiska resande- och trafikutvecklingen för respektive färdmedel, visar det sig att kollektivtrafikens ökning troligen
överskattats något. Kollektivtrafikens marknadsandel torde nästan ha fördubblats, men knappast mer än så.

Färdmedelsandelar per resärende
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Figur 3-3.
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Färdmedelsandelar per resärende 2013. Kategorin ”Övriga resärenden” är en sammanslagning av Hämta/lämna barn, Inköpsresor, Vård/service, Motion/förening, Nöje/släkt och vänner samt Annat. Resärendet Hemresor i resvaneundersökningen har exkluderats i denna
sammanställning. På den horisontella axeln anger procentsatserna andelen av resorna för
respektive resärende.
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Kollektivtrafiken har starkast position för skolresor (utbildningsresor). Kollektivtrafikens andel är något högre för arbetsresor än för tjänsteresor och övriga
resärenden. Bilandelarna är höga (mer än 50 %) för alla resärenden utom skolresor.
Om man bara ser på de motoriserade resorna står kollektivtrafiken för 25 % av
arbetsresorna, 75 % av skolresorna och knappt 15 % av tjänsteresor och övriga
resärenden – se bilaga 2, figur B2-1.

Ärendeandelar per färdmedel
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Figur 3-4.
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Cykel

Till fots

Fördelning av resärenden för olika färdmedel 2013.

Om man vänder på frågeställningen och tittar på hur resärendena fördelar sig per
färdmedel blir det än tydligare att kollektivtrafiken hittills hävdat sig bäst för
skolresor och arbetsresor, medan ”övriga resärenden” är underrepresenterade.
Mönstret när det gäller ärendefördelning per färdmedel är i princip detsamma
2000 och 2013, med skillnaden att andelen arbetsresor har ökat med alla färdmedel och andelen övriga resärenden har minskat. Kodningen av resärenden var
dock olika i dessa båda resvaneundersökningar, varför resultaten inte är helt jämförbara.
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Färdmedelsandelar per reslängdsintervall
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Figur 3-5.
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Färdmedelsandelar per reslängd 2013. På den horisontella axeln anger procentsatserna
andelen av resorna för respektive reslängdskategori.

När det gäller resavstånden hävdar sig kollektivtrafiken bättre ju längre resorna
är. Biltrafiken är som starkast i intervallet 10-20 km, medan gång och cykel av
naturliga skäl har störst marknadsandel på korta avstånd. Över 10 km är gångoch cykeltrafiken försumbar.
Resor upp till 10 km långa står för över hälften av det totala antalet motoriserade
resor i Skåne. För dessa resor är kollektivtrafikandelen 15 %. För resor som är
längre än 10 km är kollektivtrafikandelen nästan dubbelt så hög, 28 % – se bilaga
2, figur B2-2.
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Färdmedelsandelar efter bostadsort
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Figur 3-6.
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Färdmedelsandelar efter bostadsort 2013. Tätorter med stadsbuss är de tätorter i Skåne
som har minst 15 000 invånare. På den horisontella axeln anger procentsatserna andelen
av resorna för respektive ortskategori.

Färdmedelsfördelningen ser olika ut beroende på var man är bosatt. Boende i
Malmö, Helsingborg och Lund gör 40 % av sina resor med bil, medan boende på
landsbygden (utanför tätort) gör mer än 80 % av sina resor med bil.
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna är dubbelt så hög bland boende i de tre största städerna (33 %) som genomsnittet bland övriga invånare
(16 %) – se bilaga 2, figur B2-3.
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Kollektivtrafikbarometern
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Figur 3-7.
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Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna enligt resvaneundersökningarna 2000,
2007 och 2013, respektive enligt Kollektivtrafikbarometern 2009–2014.

Kollektivtrafikbarometern ger en skattning av kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna som är i samma storleksordning som i de större resvaneundersökningarna, men några procentenheter högre. Urvalet i Kollektivtrafikbarometern är 9 000 personer per år. Resvaneundersökning för Skåne 2013 baseras på
knappt 26 000 ifyllda enkäter. Metoderna skiljer sig också åt, vilket skulle kunna
förklara skillnaderna i resultatet.
Kollektivtrafikbarometern uppvisar relativt stora fluktuationer i resultatet, vilket
innebär en risk för att skillnader mellan enstaka år kan övertolkas. Ökningen
2010-2011 (från 21,5 % till 25,6 %) skulle exempelvis kräva att antalet bilresor
minskat med nästan 20 % mellan dessa år, vilket är osannolikt.
Slutsatsen är ändå att Kollektivtrafikbarometern fungerar som indikator för målet
om ökad kollektivtrafikandel – resultatet är i rätt storleksordning. Däremot kan
resultaten inte användas för att tolka skillnader mellan enstaka år.
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3.2 Regionala resor

Figur 3-8.

Kollektivtrafikens andel av arbetsresor i det regionala huvudlinjenätet 2000.

Figur 3-9.

Kollektivtrafikens andel av arbetsresor i det regionala huvudlinjenätet 2014.
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Kollektivtrafikens andel av arbetsresorna har grovt beräknats genom att med utgångspunkt från 2000 års värden lägga till bilresandeökningen (alla resärenden)
och kollektivtrafikresandeökningen (alla resärenden). Sedan har nya marknadsandelar räknats fram.
När arbetsresornas kollektivtrafikandelar fördelas på stråk syns tydliga förändringar 2000-2014. Generellt är det stora ökningar, särskilt i tågstråken. 2014 har
alla tågstråk blivit gula eller gröna (minst 20 % marknadsandel) utom Hässleholm-Markaryd, där tågtrafiken är alldeles nyinrättad. Största förbättringen har
skett i tågstråket Ystad-Tomelilla, där kollektivtrafikens andel ökat från 10-20 %
till över 40 %. Förbättringarna har varit störst i de glesare befolkade delarna av
Skåne.
Det enda stråk där kollektivtrafikens andel minskat är Hörby-Kristianstad, vilket
beror på att en del bussresor Malmö/Lund-Kristianstad flyttat över till tåg i och
med Citytunnelns öppnande och kortare tågrestider.
För utbildningsresor har det inte varit möjligt att stråkvis beräkna kollektivtrafikandelen.4
Inte heller för tjänsteresor har det varit möjligt att göra någon detaljerad geografisk fördelning. Något som dock är tydligt i den regionala trafiken är att tåg attraherar tjänsteresenärer i större utsträckning än buss.5

4

Alla skolor har inte tillgängliga klasslistor med elevernas bostadsorter och Skolverket har ingen statistik där
bostadsorten går att utläsa. Från RVU 2013 finns kollektivtrafikandelar, men dessa siffror går inte att bryta ner
på enskilda stråk.
5
6 % av tjänsteresorna sker med tåg och 4 % med buss.
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3.3 Stadstrafik
Färdmedelsandelar i stadstrafiken har beräknats via materialet från resvaneundersökningarna 2000 och 2013. Andelarna avser resor inom respektive kommun
med en längd på max 10 km.

Figur 3-10. Färdmedelsandelar av totalresandet för resor inom respektive stadsbusstad 2000 (egentligen 1995-2001). I de mindre städerna baseras andelarna på ett relativt litet statistiskt underlag, vilket medför stora osäkerheter.

16
Trivector Traffic

Figur 3-11. Färdmedelsandelar av totalresandet för resor inom respektive stadsbusstad 2013. I de
mindre städerna baseras andelarna på ett relativt litet statistiskt underlag, vilket medför
stora osäkerheter.

I städerna har kollektivtrafikandelen av totalresandet ökat kraftigt, särskilt i
Malmö och Helsingborg där det rör sig om en fördubbling. Kristianstad är den
enda staden där kollektivtrafikandelen ligger still. Bilresandet har minskat påtagligt i Lund och Malmö, men gått upp i övriga städer. Gång- och cykeltrafiken har
ökat i Malmö och Lund, men minskat i övrigt.
Särskilt i de mindre städerna är det statistiska urvalet begränsat. Där får slutsatser
som grundas på enskilda värden dras med viss försiktighet.
I Malmö är kollektivtrafikens andel av arbetspendlingen 16 %6, vilket ligger
mycket nära genomsnittet för Skåne (15 %). Även Helsingborg med 14 %7 ligger
nära Skånesnittet. Lund har en betydligt lägre kollektivtrafikandel med 10 %8
liksom småstäderna, som har 9 %. 9
För Skåne som helhet är kollektivtrafikandelen av utbildningsresorna 48 %.10 I
Malmö är andelen 39 %, medan den är 53 % i Helsingborg och 17 % i Lund. Den

6

I Malmö är bilandelen av arbetspendlingen 36 %, cykel 36 %, gång 9 % och övrigt 2 %,
I Helsingborg är bilandelen av arbetspendlingen 57 %, cykel 20 %, gång 8 % och övrigt 1 %.
8 I Lund är bilandelen av arbetspendlingen 37 %, cykel 39 %, gång 14 % och övrigt 0 %.
9 Till småstäderna räknas Eslöv, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Bilandelen av arbetspendlingen är 59 %, cykel 22 %, gång 8 % och övrigt 2 %.
10
32 % buss och 16 % tåg.
7
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låga andelen i Lund kan förklaras av många studenter som till stor del använder
cykel (66 %). I småstäderna är andelen 45 %.
Kollektivtrafikens andel av tjänsteresorna är låg i hela Skåne (11 %), vilket är
särskilt tydligt i städerna. Malmö ligger precis under genomsnittet för Skåne med
9 %.11 Övriga städer ligger ännu lägre med Helsingborg 6 %12, Lund 7 %13 och
småstäderna 1 %.14
För övriga resärenden är kollektivtrafikandelen relativt låg i hela Skåne (15 %).
Liksom för tjänsteresor är andelen ännu lägre än genomsnittet i städerna; Malmö
har 13 %15, medan Helsingborg har 12 %16, Lund 8 %17 och småstäderna endast
3 %.18

11

I Malmö är bilandelen av tjänsteresorna 63 %, cykel 20 %, gång 6 % och övrigt 2 %,
I Helsingborg är bilandelen av tjänsteresorna 78 %, cykel 6 %, gång 10 % och övrigt 0 %.
13 I Lund är bilandelen av tjänsteresorna 60 %, cykel 20 %, gång 7 % och övrigt 6 %.
14 I småstäderna är bilandelen av tjänsteresorna 84 %, cykel 8 %, gång 7 % och övrigt 1 %.
15 I Malmö är bilandelen av övriga resor 42 %, cykel 23 %, gång 21 % och övrigt 1 %,
16 I Helsingborg är bilandelen av övriga resor 65 %, cykel 10 %, gång 13 % och övrigt 1 %.
17 I Lund är bilandelen av övriga resor 60 %, cykel 20 %, gång 7 % och övrigt 6 %.
18
I småstäderna är bilandelen av övriga resor 72 %, cykel 12 %, gång 12 % och övrigt 1 %.
12
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3.4 Fallstudier
Tabell 3-1 redovisar kollektivtrafikens andel i utvalda stråk, år 2000 respektive
2014. Till skillnad från de redovisade kollektivtrafikandelarna i avsnitt 3.2 bygger beräkningarna i detta fall på en direkt jämförelse av antal kollektivtrafikresor
och antal bilresor som passerar respektive delsträcka. Syftet med fallstudierna
var att utgöra en kontroll av rimligheten i de beräknade kollektivtrafikandelarna
i övriga delar av länet.
Att just dessa stråk har valts ut beror på att de har liten genomfartstrafik, vilket
gör att Trafikverkets trafikflödesräkningar och Skånetrafikens resanderäkningar
här med större säkerhet kan antas visa resandet inom respektive stråk. Fallstudierna pekar på en tydlig ökning av kollektivtrafikens andel av totalresandet, mellan 10 % och 80 % i de olika fallstudierna (i genomsnitt omkring +30 %). Detta
är något högre än den 20-procentiga ökning som beräknats för kollektivtrafikens
andel av arbetspendlingen i länet som helhet, en ökning som därför får anses
rimlig.
Tabell 3-1. Kollektivtrafikens andel av totalresandet i utvalda stråk, år 2000 (egentligen 1995-2001)
respektive 2014.

Stråk

Delsträcka

Malmö - Falsterbo

Malmö - Tygelsjö

11 %

15 %

Tygelsjö - Vellinge

11 %

14 %

Vellinge - Höllviken

9%

14 %

Höllviken - Ljunghusen

5%

10 %

Ljunghusen - Skanör

6%

10 %

Lund - S Sandby

25 %

31 %

Mölle - Helsingborg Mölle - Höganäs

4%

4%

9%

11 %

Lerberget - Viken

16 %

19 %

Viken - Helsingborg

13 %

15 %

10 %

11 %

Rinkaby - Åhus

9%

11 %

Öresundsbron

57 %

63 %
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Lund - S Sandby

Höganäs - Lerberget

Kristianstad - Åhus Kristianstad - Rinkaby

Öresundsbron

19

Kollektivtrafikens
andel av totalresandet 2000

Kollektivtrafikens
andel av totalresandet 2014

Mellan Lund och Södra Sandby är cyklingens andel av totalresandet inte försumbar, och den har därför inkluderats i beräkningarna för detta stråk. Räkningar av cykeltrafiken pekar dock på att dess andel av det totala
resandet minskat från 14 % år 2000 till 5 % år 2014, en minskning med drygt 60 %. Cyklandet i detta stråk har
minskat i absoluta tal ända sedan 1992 då de första cykelräkningarna gjordes.
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4. Potential

I detta avsnitt redovisas några kartor som ger ytterligare underlag för att bedöma
kollektivtrafikens ökningspotential i olika delområden och olika stråk i Skåne:




Resflöden, som visar volymen av regionala (och interregionala) resor i
olika stråk i Skåne.
Påstigningar per invånare och år, som speglar användningen av kollektivtrafik i Skånes 57 tätorter med minst 3 000 invånare.
Resor lördag-söndag jämfört med vardag i tätorter respektive i stråk, som
indikerar hur pass väl kollektivtrafiken används för fritidsresor i förhållande till arbetsresorna.

4.1 Resflöden

Figur 4-1.

Resflöden med bil och kollektivtrafik i Skåne 2014, exklusive transittrafik (resor/år). Utöver
det som visas i kartan finns ett stort antal mindre resflöden i det finmaskiga vägnätet. Kartan
visar dock samtliga större resflöden i Skåne, även utanför kollektivtrafikens huvudlinjenät. I
stråket Köpenhamn-Malmö-Lund är resandet med bil och tåg ungefär lika stort. Källa: Skånetrafikens biljettstatistik och resanderäkningar samt Trafikverkets uppmätta/beräknade bilflöden uppräknade med medelbeläggningen per personbil (1,33 personer)
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När resflödena fördelas på stråk framgår tydligt att biltrafiken i de flesta fall är
dominerande. Undantaget är Köpenhamn-Malmö-Lund, där kollektivtrafiken är
ungefär lika stor. Södra stambanan Lund-Hässleholm-Smålandsgränsen är det
enda större stråk där kollektivtrafiken är klart större än bilen. Busstrafiken är
störst på avstånd under 3 mil närmast de större städerna, men kollektivtrafikandelarna är ändå låga där det saknas tågtrafik.
De största resflödena finns utmed västkusten. Detta understryker vikten av fortsatt utbyggnad av Västkustbanan, för att kunna flytta över resor från väg till järnväg.

4.2 Påstigningar per invånare och år

Figur 4-2.

Antal påstigningar per invånare och år i tätorter med minst 3 000 invånare.

Den ort i Skåne som har störst antal påstigningar per invånare och år är Lund.
Även Helsingborg och Malmö har höga värden. Lunds höga värde beror på ett
stort regionalt resande, medan stadstrafiken är dominerande i både Helsingborg
och Malmö. Kristianstad och Hässleholm ligger också högt. I Hässleholms fall
förklaras det höga värdet av de många bytesresorna på järnvägsstationen. Sedan
är det en fallande skala, där det finns en tydlig koppling mellan ortsstorleken och
kollektivresandet.
Trelleborg är den av de 10 stadsbusstäderna som ligger klart lägst. Trelleborg är
också den enda av dessa städer som saknar tågtrafik 2014. Även övriga större
tätorter utan tågtrafik ligger lågt; Staffanstorp, Höganäs, Lomma, Höllviken och
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Bunkeflostrand. De två orter som ligger lägst är båda belägna i sydvästra Skåne;
Furulund och Hofterup. I Furulunds fall är det säkert så att många tar sig med
cykel eller bil till Kävlinge, vilket istället höjer Kävlinges värde.

4.3 Resor lördag-söndag jämfört med vardag

Figur 4-3.

Antal påstigande i orter med över 3 000 invånare lördag-söndag (genomsnitt) jämfört med
en vardag 2014.

Ett stort helgresande i förhållande till vardagsresandet är en indikator på hur bra
kollektivtrafiken är på att attrahera fritidsresor. Den ort som har högst andel är
Båstad, där resorna lördagar och söndagar är drygt hälften så många som på vardagar. Andra orter som ligger relativt högt är Malmö-Lund inklusive mellanliggande orter samt städerna Landskrona, Höganäs, Ängelholm och Hässleholm.
Tomelilla, Simrishamn och Höör har också relativt höga värden trots att orterna
är lite mindre och ligger långt från de större städerna.
Enligt Resvaneundersökning för Skåne 2013 ligger genomsnittet för alla resor på
ca 70 % så många resor en genomsnittlig lördag-söndag jämfört med en vardag.
Kvoten är, som framgår av kartan ovan, väsentligt lägre i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens marknadsandel är alltså lägre för lördags- och söndagsresor än för
vardagsresor.
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Figur 4-4.

Antal resor lördag-söndag (genomsnitt) jämfört med en vardag 2014.

I kartan ovan redovisas helgresandet i förhållande till vardagsresandet fördelat
på stråk. Den visar att det genomgående är tågrelationerna som ligger högst. Värdena är påfallande låga i de långa busstråken, som ofta trafikeras med SkåneExpressen.

4.4 Slutsatser
I grova drag kan man dra följande generella slutsatser kring potentialen:







Till synes stor ökningspotential i de korta resrelationerna kring de största
städerna (stora resflöden, låg marknadsandel för samtliga ärendetyper
utom utbildningsresor). Exempelvis Malmö-Vellinge/Trelleborg,
Malmö-Lomma och Helsingborg-Höganäs.
Över hälften av alla bilresor är kortare än 10 km. Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel i städerna behövs (gäller alla resärenden).
De största resflödena finns utmed Västkusten och i de tre största städerna.
Utvecklingen här är avgörande för möjligheterna att nå målen (gäller alla
resärenden).
Stor potential för ökat fritidsresande med kollektivtrafik, i synnerhet i
busstrafiken.
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5. Scenarier för 2020 och 2030

5.1 220 miljoner resor år 2020
Målet om fördubblat antal resor 2020 jämfört med 2006 innebär att resandeökningen behöver ta fart igen efter att ha mattats av de senaste åren. Målet innebär
en ökning på drygt 5 % per år i genomsnitt 2006–2020. Hittills (2006–2014) har
ökningen varit knappt 4 % per år, vilket innebär att takten måste öka till 7 % per
år mellan 2015 och 2020 för att målet ska nås. Detta är i nivå med de första åren
på 2000-talet; genomsnittlig ökning mellan 1999 och 2006 var 7 % per år.
250
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Målet om fördubblat antal resor 2020 jämfört med 2006 innebär att resandeökningen behöver
ta fart igen efter att ha mattats av under de senaste åren. Jämfört med 2014 innebär målet
ungefär en 50-procentig ökning till 2020.

Totalt sett krävs en 50-procentig ökning av antalet kollektivtrafikresor från 2014
till 2020 för att fördubblingsmålet ska uppnås.
För att se hur långt man når med de åtgärder som finns i nuvarande Trafikförsörjningsprogram har resandet prognosticerats20 för var och en av dessa åtgärder
fram till 2020. Den fulla effekten av åtgärderna antas inte inträffa momentant,
utan först på några års sikt21. Utöver resandeökning på grund av de åtgärder som
genomförs enligt Trafikförsörjningsprogrammet antas att resandet ökar i takt
med prognosticerad befolkningsökning, det vill säga att tillkommande invånare
20

Prognoserna har gjorts dels med hjälp av resandestatistik i de fall åtgärden (eller liknande åtgärder) redan
genomförts, dels med hjälp av elasticitetsberäkningar för standardförändringar i form av ändrad restid, turutbud
o.s.v. I några fall (t.ex. för regionalt superbusskoncept) har bedömningarna gjorts mycket grovt, eftersom åtgärdernas omfattning ännu är oklar.
21 Baserat på sammanställningen av antal resor per stråk görs antagandet att 50 % av resandeökningen sker
första året efter genomförandet, 30 % sker andra året, 15 % sker tredje året och resterande 5 % sker det fjärde
året efter genomförandet.
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i genomsnitt reser kollektivt i samma utsträckning som nuvarande befolkning.
Detta motsvarar en resandeökning på ca 1 % per år (totalt 6 % från 2014 till
2020).
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Antal resor med kollektivtrafik per år i Skåne 1990–2014 och prognos för 2015–2020 med
de åtgärder som listas i Trafikförsörjningsprogrammet.

Prognosen påvisar en relativt stark ökning av tågresandet (+26 %), en måttlig
ökning av stadstrafikresorna (+14 %), medan regionbussresandet i princip ligger
kvar på samma nivå som 2014 (+5 %). Anledningen till den stora skillnaden mellan tåg och regionbuss är i viss mån att åtgärderna i Trafikförsörjningsprogrammet är något kraftfullare på tågsidan, men framförallt beror det på att resor flyttas
över från buss till tåg. Pågatåg på Trelleborgsbanan, Marieholmsbanan, Söderåsbanan och Lommabanan är exempel på satsningar som innebär stora överflyttningar. Även spårväg i Lund ger minskat regionbussresande, när resor som idag
sker lokalt med regionbussar på Lundalänken flyttas över till spårvägen.
Om man bortser från överflyttningseffekter, och bara tittar på nettoökningar av
olika åtgärder, så är det snarare stadstrafiken som är underrepresenterad bland
åtgärderna22, trots satsningar på nya stadsexpresslinjer i Malmö och Helsingborg
och spårväg i Lund.
Sammanlagt ger prognosen en ökning av kollektivtrafikresandet på 16 % från
2014 till 202023, vilket betyder 170 miljoner resor totalt. Den genomsnittliga ökningstakten är 2-3 % per år.
Jämfört med 2006 blir det 56 % ökning till år 2020, vilket innebär att man når
lite drygt halvvägs till fördubblingsmålet med planerade åtgärder.

22
23

Exklusive överflyttningseffekter och folkökning: stadstrafik +7%, regionbuss +11 %, tåg +15 %.
Om man bortser från befolkningsökningen beräknas åtgärderna ge en ökning av antalet resor med 9 %.

25
Trivector Traffic

250

200
Mål

Miljoner resor

Prognos Totalt
Utfall Totalt

150

Prognos Stadstrafik
Utfall Stadstrafik
Prognos Tåg

100

Utfall Tåg
Prognos Regionbuss
Utfall Regionbuss

50

0
1990

Figur 5-3.

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Sammanlagd resandeökning enligt prognosen i förhållande till fördubblingsmålet.

5.2 40 % kollektivtrafikandel 2030
Innebörden av målet om 40 % kollektivtrafikandel, mätt i antal kollektivtrafikresor, beror på bil- cykel- och gångtrafikens omfattning vid denna tidpunkt. Den
sammanlagda trafikökningen har stor betydelse för möjligheterna att nå 40 %
marknadsandel; ju högre sammanlagd trafikökning, desto större utmaning blir
det att nå detta kollektivtrafikmål. Här görs följande antaganden (i linje med Region Skånes utkast till Transportstrategi 2050):
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Befolkningsökning i Skåne till 1,5 miljoner invånare 2030 (1,3 miljoner
2014).
Samma antal motoriserade resor per person och dag 2030 som 2013. Däremot ökar det totala antalet resor per person och dag genom ökat cyklande. Som jämförelse kan nämnas att mellan 2000 och 2013 ökade antalet motoriserade resor per person i Skåne med ca 3 %.24

Kollektivtrafiken + biltrafiken ökade med ca 16 % (fördubblat kollektivtrafikresande och ca 7 % ökat bilresande) medan folkmängden ökade med 13 %.
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Figur 5-4.

Färdmedelsfördelning 2013 och mål för 2030 med förutsättningar enligt ovan. År 2030 är
40-procentsmålet uppfyllt. Cirklarnas storlek är proportionell mot det totala antalet resor.

Detta scenario innebär drygt dubbelt så många kollektivtrafikresor 2030 som
2014, närmare bestämt en ökning med 115 %.
Med utblick vidare mot 2050 kan en målsättning vara en tredjedel bilresor, en
tredjedel kollektivtrafikresor och en tredjedel gång- och cykelresor (i linje med
Region Skånes utkast till Transportstrategi 2050). Således att kollektivtrafikens
andel av de motoriserade resorna ökar till 50 %. Med en fortsatt befolkningsökning, till 1,8 miljoner invånare 2050, och antagande att antalet motoriserade resor
per person och dag fortsatt är konstant betyder detta att antalet kollektivtrafikresor mer än tredubblas jämfört med 2014.
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Resandeutveckling i Skånes kollektivtrafik 1980-2014 och mål för 2020, 2030 och 2050
med förutsättningar enligt ovan. I grova drag innebär målen i detta scenario en 50-procentig
ökning av antalet kollektivtrafikresor till 2020, drygt en fördubbling till 2030 och drygt en tredubbling till 2050, jämfört med 2014.
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6. Strategier för att nå målen

I detta kapitel beskrivs övergripande vilka åtgärder som krävs för att nå målen
om fördubblat resande till 2020 och 40 % marknadsandel 2030. Analysen görs i
två delar, där del 1 innebär att analysera behovet av kapacitet i kollektivtrafiksystemet för att kunna erbjuda plats till alla nya resenärer. Del 2 är analys av åtgärder som ökar kollektivtrafikens attraktivitet (eller minskar biltrafikens), det vill
säga för att locka nya resenärer. I första hand fokuseras på åtgärder som flyttar
över bilresor till kollektivtrafik.

6.1 Kapacitetsbehov
Kapacitetsanalysen syftar till att pröva vilka möjligheterna är för ett kraftigt ökat
kollektivresande i Skåne. I första hand görs en bedömning av om det går att fördubbla nuvarande resande, vilket ungefär är vad som är aktuellt till år 2030 enligt
Region Skånes målsättningar. Även förutsättningarna för ytterligare ökningar
diskuteras. Samma ökning antas i alla studerade stråk.
Kritiskt för att kunna klara kraftiga resandeökningar är situationen under maxtimmen. I de flesta fall är maxtimmen in mot och i de större städerna kl 7-8 på
vardagsmorgnar för både tåg och bussar. Under den senaste 25-årsperioden har
andelen resor som sker under maxtimmen sjunkit efterhand som turutbudet under
låg- och mellantrafiken har byggts ut. I till exempel tågstråken har andelen sjunkit från ca 12 % till ca 9 % Andelen av resandet som sker i maxtimmen i maxriktningen bör kunna fortsätta minska. Rimliga mål kan vara till 8 % 2030 och
7 % 2050. Det innebär att det totala resandet kan öka något mer än vad som framgår av resonemangen nedan, vilka fokuserar på kapaciteten i maxtimmen.

Tåg
Skånes 20 mest belastade tågstråk har undersökts.25 I varje utvalt snitt har antalet
resor summerats dels per vardag, dels i maxtimmen i maxriktningen. Andelen av
vardagsresandet som sker i maxtimmen i maxriktningen varierar mellan 5 % och
19 %. Lägst är det i snittet Hjärup-Lund och högst Bjärnum-Hässleholm. I de
flesta fall ligger värdena mellan 6 % och 10 %.
I nuläget är kabinfaktorn26 i maxtimmen i maxriktningen 46-81 %. Lägst är andelen i snittet Gantofta-Ramlösa, högst Stångby-Lund. I flertalet tunga pendlingsstråk i anslutning till de största städerna är kabinfaktorn 70-80 %. Eftersom
resandet varierar mellan olika turer och mellan olika veckodagar, går det inte att
komma högre utan att det uppstår stor trängsel på enskilda avgångar.

25
26

Resanderäkningssiffror från hösten 2014 har använts.
Kabinfaktorn är antalet resande dividerat med antalet sittplatser. Benämns även beläggningsgrad.
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Ett första steg för att öka kapaciteten är att köra dagens tågantal så långa möjligt
utan att plattformarna behöver förlängas.27 Om enbart denna åtgärd genomförs
skulle resandet i de flesta fall kunna ökas med ca 50 %. Det finns dock några
undantag. I snittet Fjälkinge-Kristianstad kan bara köras enkelkopplade tåg p g a
de korta plattformarna på Blekinge Kustbana. Där är redan kapacitetstaket nått
(kabinfaktorn är 78 %). I snittet Tomelilla-Ystad går bara ett tåg som kan vara
max dubbelkopplat, vilket det är redan idag. Nuvarande kabinfaktor är 60 %. Där
finns möjlighet att öka resandet max ca 25 % utan infrastrukturåtgärder.
I ett andra steg antas kapaciteten utökad genom att dels alla Öresundståg körs
med trippelkopplade dubbeldäckare28, dels alla Pågatåg körs med trippelkopplade X61-fordon29. Förlängning av Pågatågen kräver utbyggda plattformar på
alla stationer utom Trelleborg-Malmö-Landskrona-Helsingborg, där utbyggnad
redan är gjord. Alla större stationer på Södra stambanan och Västkustbanan norr
om Helsingborg har också tillräcklig längd. Med dessa plattformsåtgärder och
tågförlängningar blir kapaciteten tillräcklig för ett fördubblat resande på alla bandelar utom Malmö-Köpenhamn. Om ett insatståg körs över bron utöver dagens
sex tåg i timmen, räcker kapaciteten även där.30
I ett tredje steg kan antalet tåg utökas när 4-spåret Malmö-Lund är klart. Det rör
sig dock bara om några ytterligare tåg per timme som är möjliga. Mellan Malmö
och Köpenhamn kan kapaciteten ökas ytterligare om inga godståg körs kl 7-8
från Malmö till Köpenhamn. Nästa generation Pågatåg, som torde bli aktuella på
2030-talet, kan vara dubbeldäckare liksom Öresundstågen. Då kan även dessa ha
300 sittplatser, vilket är en ökning med ca 25 % jämfört med dagens X61-tåg.
Med dessa åtgärder kan tågresandet öka 2½-3 gånger på alla järnvägar i Skåne.
Ytterligare resandeökningar innebär att man på flera banor närmar sig gränsen
för vad infrastrukturen klarar av utan kraftfulla utbyggnader.
Det bör noteras att kapacitetsanalysen baseras på genomsnittsvärden för maxtimmen. Enstaka avgångar har betydligt högre beläggning än genomsnittet, och därför kan t.ex. tvåvåningståg vara en lösning som behövs i vissa tidslägen redan
2020.

Buss
För busstrafiken är kapacitetssituationen väsensskild från tågtrafiken. Linjekapaciteten är nästan aldrig en begränsning såvida inte de trafikerade vägarna är nära
kapacitetstaket. Men blir det tätare turer per linje än ca var femte minut behövs
likväl kapacitetsåtgärder för att trygga en god regularitet. Framkomligheten behöver förbättras i huvudstråken, främst i de fyra största städerna.

27

Mellan Malmö och Köpenhamn har antagits att tre tåg under maxtimmen från Sverige till Danmark kan köras
4-kopplade, vilket innebär att vissa dörrar får låsas på korta stationer, t ex Triangeln och Nørreport. Detta innebär samtidigt att man måste vara aktsam på eventuella problem i form av t.ex. säkerhetskrav och förlängd uppehållstid på Triangeln och Nørreport. På Ystadbanan har räknats med kvartstrafik i maxtimmen mot Malmö
sedan två nya mötesstationer har tagits i bruk.
28 Dubbeldäckare antas ha 300 sittplatser, d v s ca 30 % högre kapacitet än dagens X31-tåg. En trippelkopplad
dubbeldäckare antas vara 240 m lång, d v s samma längd som ett trippelkopplat X31-tåg. Mellan Ängelholm
och Helsingborg antas turutbudet kunna utökas med ett Öresundståg per timme sedan dubbelspåret Ängelholm-Maria tagits i bruk.
29 Mellan Ystad och Tomelilla har antagits halvtimmestrafik, vilket förutsätter en ny mötesstation på Österlenbanan
30
Med 7 Öresundståg per timme finns likväl kvar två tidskanaler för godstrafiken.
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Behovet av hållplatskapacitet ökar, men inte i samma takt som trafikökningen.
Eftersom det är turutbudet som ökar snarare än antalet linjer, blir varje hållplats
mer välutnyttjad. I viss utsträckning kommer ändå att behövas fler hållplatslägen.
En trolig utveckling inom stadstrafiken är längre fordon – större andel led- och
dubbelledbussar och på sikt spårvagnar – vilket ställer krav på längre hållplatslägen. I regionbusstrafiken är det inte troligt med längre fordon, däremot blir
dubbeldäckare aktuella på vissa lite längre linjer, exempelvis FalsterbonäsetMalmö och Höganäs-Helsingborg. I övrigt får turutbudet byggas ut. Även om
hållplatskapaciteten endast behöver utökas i begränsad utsträckning, kan det bli
problematiskt på de största terminalerna – främst Malmö C, Södervärn, Värnhem, Helsingborg C, Lund C och Kristianstad C – där platsbristen är stor redan
idag.
Störst kapacitetsproblem bedöms det bli i gatunätet i anslutning till de största
terminalerna. Där är redan i nuläget stor trängsel. Delvis kan situationen förbättras genom att övrig fordonstrafik förbjuds, men bussar kommer ändå att vara i
vägen för bussar. Inom städerna kommer satsningar på prioriterade stråk med
”stadsexpresser” och spårvägar att behövas.

Stadstrafik
Vid en 50-procentig ökning av resandet behövs ”stadsexpresser” i Malmö till
Kastanjegården och spårväg till Rosengård/Stenkällan. I Helsingborg behövs
”stadsexpress” Råå-Dalhem. I Lund behövs spårväg till Brunnshög på grund av
stora exploateringar.
Vid en fördubbling av resandet behövs ”stadsexpresser” i Malmö till Västra
Hamnen, Lindängen och Segevång och spårväg till Kastanjegården. I Helsingborg behövs spårväg mellan Råå och Dalhem.
För att klara ännu större ökning än en fördubbling kommer att behövas ”stadsexpresser” och så småningom spårväg på ytterligare en handfull linjer i Malmö. I
Helsingborg behövs ytterligare ett par ”stadsexpresslinjer”. Spårvagnar kan initialt vara 30 meter långa och sedan förlängas till 40 meter när ytterligare kapacitet
behövs. Spårvagnar klarar kapaciteten på de tyngsta stadslinjerna under överskådlig tid framöver.

Regiontrafik
I den regionala trafiken behövs först större bussar, sedan satsningar på Pågatåg
eller regional spårväg i de tyngsta stråken in mot de största städerna. För att klara
en 50-procentig resandeökning behövs dubbeldäckare i ett antal stråk: MalmöLund (linje 171), Malmö-Falsterbonäset, Helsingborg-Höganäs, Lund-Dalby
(-Simrishamn) och Malmö-Staffanstorp (-Sjöbo)31.

31

Det finns ytterligare ett antal busstråk med stort resande, men där inriktningen är satsning på Pågatåg eller
utveckling av kompletterande busslinjer i första hand: Malmö-Trelleborg (Pågatåg sedan december 2015),
Helsingborg-Rydebäck-Landskrona (Pågatåg), Malmö-Lomma (Pågatåg 2020), Lund-Staffanstorp (utveckling
av ny linje), Lund-S Sandby (utveckling av linje 155). Vid en fördubbling av resandet tillkommer också Kristianstad-Åhus, där inriktningen är utveckling av ny busslinje.
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För att klara en fördubbling behövs Pågatåg eller regional spårväg i stråken
Malmö-Falsterbonäset, Helsingborg-Höganäs och i Simrishamnsbanestråket
närmst Lund och Malmö (Lund-Dalby och Malmö-Staffanstorp).
För att klara ännu större ökning än en fördubbling behövs spårtrafik av kapacitetsskäl i en större del av Simrishamnsbanestråket (Malmö/Lund-Veberöd) samt
i stråken Lund-Staffanstorp och Lund-S Sandby. Dubbeldäckarbussar behövs i
stråket Malmö/Lund-Hörby (-Kristianstad).
Tabell 6-1. Sammanfattning av åtgärder, utöver planerade infrastruktursatsningar, för att möta kapacitetsbehovet vid en 50-procentig ökning, en fördubbling respektive tredubbling av resandet
jämfört med 2014. Grönmarkerade åtgärder ingår i Trafikförsörjningsprogram för Skåne
2015 och kan genomföras enligt gällande tidsplaner. Gulmarkerade åtgärder ingår också,
men behöver tidigareläggas.

+50 % resor (2020)

+100 % resor (2030)

- Maxlängd på alla tåg
- Längre plattformar på
många järnvägsstationer
- Dubbeldäckare på de
tyngsta regionbusslinjerna - Tvåvånings Öresundståg
- Spårväg i Malmö och
- Ytterligare något
Lund
Öresundståg över bron i
rusningstid, vilket begrän- ”Stadsexpresslinjer” i
sar godstrafiken
Malmö och Helsingborg
- Nya järnvägar eller regional spårväg i fyra stråk
- Ytterligare spårvägslinjer
och ”stadsexpresslinjer” i
Malmö och spårväg i
Helsingborg

+200 % resor (2050)
- Kraftfulla infrastrukturåtgärder på flera banor
- Nya järnvägar eller regional spårväg ytterligare
ett par stråk
- Ytterligare spårvägslinjer
och ”stadsexpresslinjer” i
Malmö och ”stadsexpresslinjer” i Helsingborg

Kostnadsöverslag för respektive kapacitetsåtgärd tas upp i följande avsnitt.

6.2 Generella åtgärder för att höja kollektivtrafikens attraktivitet
Detta avsnitt innehåller en genomgång av åtgärder för att öka kollektivtrafikens
andel av de motoriserade resorna till 2030. Detta omsätts till antal kollektivtrafikresor enligt scenariot som beskrivs i avsnitt 5.2. Planerade åtgärder enligt trafikförsörjningsprogrammet och folkökning till 2020 ingår inte här. Prognos för
dessa åtgärder återfinns i avsnitt 5.1.
För varje åtgärd finns ett kostnadsöverslag, som tillsammans med potentialbedömningen ger en uppskattning av kostnadseffektiviteten (hög, medel eller låg).
Om inte annat anges avser kostnadsöverslagen bruttokostnader, d.v.s. utan hänsyn till de ökade biljettintäkter som åtgärden bidrar till. Intäktsökningen vägs
emellertid in i bedömningen av kostnadseffektivitet.
Åtgärderna nedan är i första hand sådana som går att påverka lokalt och regionalt,
men ofta har man inte den fulla rådigheten. Åtgärder på statlig nivå beskrivs under en egen rubrik.
Valet av åtgärder är gjort med utgångspunkt från vad som diskuterats i Region
Skåne, vad som brukar tas upp i kollektivtrafiklitteratur och egna erfarenheter.
Åtgärdsgenomgången gör inte anspråk på att vara fullständig.
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Lokalisering av bostäder och verksamheter
Denna åtgärd ligger i gränslandet mellan sådana som Region Skåne respektive
andra aktörer (främst kommunerna) har rådighet över. Resbenägenheten med
kollektivtrafik blir ungefär dubbelt så hög vid stationsnära byggande (inom 600
m) som för genomsnittet av bebyggelsen.32 I nuläget ligger en del av bebyggelsen i bra kollektivtrafiklägen och all nybebyggelse kommer aldrig att hamna i
bra lägen. Med utgångspunkt från den prognosticerade folkökningen till 2030 (se
avsnitt 5.2) och att hälften av all nybebyggelse ändras från dåligt till bra kollektivtrafikläge, blir resandeökningen 7 % 2015-2030.




Kostnad: Obetydlig om planeringen i god tid inriktas på detta. Ökade biljettintäkter inte inräknade (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadseffektivitet: Hög
Tidsperspektiv för att nå resultat: Långt (ger full effekt först på lång sikt)

Framkomlighet
Framkomlighetsförbättringar är en åtgärd med negativ potential, det vill säga
görs inga åtgärder kommer framkomligheten att försämras. I busstrafiken blir
effekten av trafikökningar i vägnätet, hastighetssänkningar och andra trafiksäkerhetsåtgärder att framkomligheten successivt försämras om inte förbättringsåtgärder (busskörfält, signalprioritering etc.) vidtas som fullt ut kompenserar för
detta. Det behövs mycket kraftfulla åtgärder för att framkomligheten inte ska
försämras. Att uppnå påtagliga förbättringar jämfört med nuläget torde vara
mycket svårt. Inför förra planomgången gjordes beräkningar som visade på ett
investeringsbehov för busstrafiken på nästan 70 mkr/år i dagens penningvärde.33
I tågtrafik behövs omfattande framkomlighetsåtgärder i form av kapacitetsutbyggnader för att framkomligheten inte ska försämras när tågtrafiken ökar. Dessa
åtgärder har ett nära samband med ”Bättre punktlighet”, som beskrivs nedan.
Smärre åtgärder, som inte finns upptagna som investeringar i den nationella planen, bedöms uppgå till ca 80 mkr/år, vilket ungefär motsvarar en ny mötesstation
per år.34





32

Kostnad: Ca 150 mkr/år (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Nationell plan, kommunerna.
Nödvändig åtgärd för att resandeökningen inte ska mattas av.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (kräver bl.a. investeringar)

Stationsnærhedspolitikken i Hovedstadsområdet, By- og landskapsstyrelsen, Miljöministeriet (2002)
Behov: kommunala vägar drygt 50 mkr/år, statliga regionala vägar drygt 10 mkr/år samt statliga nationella
stamvägar drygt 2 mkr/år. Källa: Investeringsbehov i kollektivtrafik och järnväg, Skånetrafiken 2008-11-18 samt
Behovsinventering av kollektivtrafikåtgärder på statliga vägar, Skånetrafiken 2009-04-16.
34 Källa: Pott för järnvägsåtgärder i RTI-planen, Skånetrafiken 2009-04-16. I den PM:en angavs behovet till 4
mötesspår under den 12-åriga planperioden. Behovet har ökat kraftigt när trafiken närmar sig kapacitetsgränsen. Kommande behov kan uppskattas till en ny mötesstation per år, vilket ungefär motsvarar 80 mkr/år.
33
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Bättre punktlighet
Punktligheten (+3 min) är i nuläget 86 % för stadsbuss, 82 % för regionbuss och
80 % för Pågatåg och Öresundståg.35 Antalet försenade turer antas halveras, vilket kräver infrastrukturinvesteringar och bättre underhåll. Resandeförändringen
för respektive trafikslag beräknas med följande förutsättningar:





Medelförsening för försenade turer (antaganden): stadsbuss 6 min, regionbuss 8 min, Pågatåg 10 min och Öresundståg 10 min.
Medelåktiden är: stadsbuss 20 min, regionbuss 25 min, Pågatåg 20 min
och Öresundståg 30 min
Viktning av förseningstid36 jämfört med åktid: 4
Åktidselasticitet37: -0,4

Med dessa förutsättningar beräknas resandet öka med ca 5 % om förseningarna
halveras.38





Kostnad: 600 mkr/år39 (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Nationell plan, RTI, kommunerna.
Kostnadseffektivitet: Medel
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (kräver bl.a. investeringar)

Takttrafik med knutpunktsupplägg
Takttidtabell (fasta minuttal) i lokal och regional trafik ökar resandet med 1015 % jämfört med oregelbundna tidtabeller. Tågtrafiken har redan takttidtabeller,
medan busstrafiken ofta har vad man skulle kunna kalla tidtabeller med ”halvtakt”, det vill säga fasta minuttal delar av dagen, som ofta varierar mellan högoch lågtrafik. En övergång till konsekventa takttidtabeller (”heltakt”) borde
kunna ge halv takttidtabellseffekt (5-7½ %). Antas drygt 6 % ökning för busstrafiken så blir det 4 ½ % ökning för all skånsk kollektivtrafik.
Knutpunktsupplägg, där turerna ankommer och avgår i anslutning till hel och
halv timme – för att möjliggöra byten i alla riktningar och skapa ett sammanhängande kollektivtrafiknätverk – bedöms ge ytterligare resandeökningar som är
i samma storleksordning.40 Sammantaget skulle då det skånska kollektivresandet
kunna öka med 9 % vid konsekvent genomförda takttidtabeller och knutpunktstrafik.

35

Källa: Hållbarhetsredovisning för Skånetrafiken 2014, sid 35. För Pågatågen har värdet sänkts från 88% till
80 % (samma som Ö-tågen) p g a väsentligt sämre punktlighet under 2015.
36 Källa: KolTrast (2012)
37 Källa: K2, Att styra mot ökad kollektivtrafikandel (2015)
38 Pågatågen +6 % och övriga trafikslag +4 %
39 Drift, underhåll och reinvesteringar av de svenska järnvägarna kostar ca 10 mrd kr/år. Anta att 1/10 är i
Skåne = 1 mrd kr/år. Vidare antas att anslagen skulle behöva öka med 50 % för att halvera förseningarna. Då
rör det sig om 500 mkr/år för järnvägen. På vägsidan rör det sig om mindre pengar, men kräver i gengäld
hårda trafikregleringsåtgärder, t ex slopande av kantstensparkering längs bussarna körvägar, förbättrad signalprioritering, skärpt övervakning av felparkerade bilar etc. En grov uppskattning är att kostnaden på vägsidan är
1/5 av kostnaden på järnväg = 100 mkr/år.
40 Knutpunktstrafik i Sjöbo, som infördes i augusti och december 2014, hade ett år efter trafikstarten lett till
39 % resandeökning. I detta värde ingick också vissa turutbudsförbättringar.
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Kostnad: Obetydlig för själva tidtabellsomläggningen, dock kan investeringar krävas för uppsnabbning och bättre framkomlighet på vissa länkar,
framför allt för tåg. Anta att investeringar krävs för 100 mkr/år. Ökade
intäkter inte medräknade.
Kostnadsbärare: Nationell plan, RTI, Region Skåne, kommunerna (ingår
till viss del i befintliga planer).
Kostnadseffektivitet: Hög
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Längre och högre tåg och bussar
Längre tåg, ledbussar, dubbelledbussar och tvåvåningsfordon kan i viss mån
medge en komforthöjning, men är i första hand ett sätt att skapa utrymme för
ökat resande. För att möjliggöra en fördubbling av resandet behövs tåglängder
på uppemot 250 m (motsvarande trippelkopplade tågsätt i nuläget) på alla banor,
vilket kräver plattformsförlängningar på ett stort antal Pågatågsstationer.





Kostnad: Ca 800 mkr/år41 (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: RTI, Region Skåne.
Motiveras av kapacitetsskäl; nödvändig åtgärd för att kunna möta ett ökat
resande.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (fordonsupphandlingar och nya
avtal)

Utökat turutbud i huvudlinjenätet under rusningstid
I tågtrafiken finns inte bankapacitet för särskilt många fler turer i högtrafik före
2030. I busstrafiken antas turutbudet ökas med 50 % i högtrafik. Med ett antagande om att 60 % av resandet sker i högtrafik och en turutbudselasticitet på 0,6
blir resandeökningen för busstrafiken 18 %. Utslaget på all trafik blir det +11 %.






41

Kostnad: Ca 400 mkr/år (bruttokostnad) (ingår till viss del i befintliga planer). Kostnadstäckningsgraden kan antas vara ca 50 %, vilket innebär att
underskottet ökar med ca 200 mkr/år (nettokostnad).42
Kostnadsbärare: Region Skåne.
Motiveras av kapacitetsskäl; nödvändig åtgärd för att kunna möta ett ökat
resande.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Längre tåg: 40 % av trafikprod i högtrafik x 22,4 milj fkm/år x 65 kr/fkm (kostnad inkl kapitalkostn för extra
tågsätt) = 580 mkr/år. Större bussar: anta att 10 % av trafiken berörs x 40 % kostnadsökning x 68 milj fkm/år x
30 kr/fkm (mix stad region) = 80 mkr/år. Plattformsförlängningar: 45 stationer innebär 3 per år under en 15-årsperiod. Antar genomsnittlig kostnad 50 mkr/station. Medianen ligger betydligt lägre, men på vissa stationer
krävs omfattande åtgärder vilket drar upp genomsnittskostnaden. Investering totalt 150 mkr/år.
42 Buss rusning: 50 % ökn x 80 % av busstrafiken i starka stråk (antagande) x 40 % av trafikprod i högtrafik x
68 milj fkm/år x 36 kr/fkm (dim turer) = 390 mkr/år. Kostnadstäckningsgranden antas vara lägre än genomsnittet då turutbudet i högtrafik är dimensionerande för fordonsflottan.
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Utökat turutbud i huvudlinjenätet utanför rusningstid
I tågtrafiken antas turutbudet i låg- och mellantrafik öka med 50 %. Med ett antagande om att 40 % av resandet sker i låg- och mellantrafik och en turutbudselasticitet på 0,6 blir resandeökningen för tågen 12 %. Utslaget på all trafik blir
det +4 %.
I busstrafiken antas turutbudet ökas med 100 % i låg- och mellantrafik. Samma
fördelning mellan högtrafik och låg-/mellantrafik som för tåg antages. Med turutbudselasticiteten 0,6 blir ökningen för busstrafiken 24 %, vilket utslaget på all
trafik blir +15 %.
Sammantaget ger därmed ökat turutbud utanför rusningstid ca 20 % fler resor.






Kostnad: 1,4 mrd kr/år (bruttokostnad). Kostnadstäckningsgraden kan antas vara ca 70 %, vilket innebär att underskottet ökar med ca 400 mkr/år
(nettokostnad).43
Kostnadsbärare: Region Skåne eller kommuner vid tillköp (ingår till viss
del i befintliga planer).
Kostnadseffektivitet: Medel
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Landsbygdssatsning och ökad närtrafik
Den regionala busstrafiken som är utanför huvudlinjenätet står för ca 15 % av
regionbussresandet (4½ miljoner resor). Den trafiken antas fördubblas. Med en
turutbudselasticitet på 0,6 skulle det ge 60 % fler resor. Det ger 1 % fler kollektivtrafikresor i Skåne.
Närtrafiken har i nuläget ett basutbud på ett restillfälle per vardag. Denna trafik
kan ökas med en faktor fem till fem restillfällen per vardag (ökning med 400 %).
Med en turutbudselasticitet på 0,6 blir ökningen 240 %. Det motsvarar ½ % ökat
resande för hela Skånetrafiken.
Totalt kan alltså en landsbygds- och närtrafiksatsning enligt ovan ge 1½ % resandeökning.






43

Kostnad: Ca 400 mkr/år (bruttokostnad). Kostnadstäckningsgraden kan
antas vara ca 25 %, vilket innebär att underskottet ökar med ca 300 mkr/år
(nettokostnad).44
Kostnadsbärare: Region Skåne eller kommuner vid tillköp.
Kostnadseffektivitet: Låg
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Tåg låg-/mellantrafik: 50 % ökn x 60 % av trafikprod i låg/mellantrafik x 22,4 milj fkm/år x 86 kr/fkm (rörlig
kostn för mult) = 570 mkr/år. Buss låg-/mellantrafik: 100 % ökn x 80 % av busstrafiken i starka stråk (antagande) x 60 % trafikprod i låg-/mellantrafik x 68 milj fkm/år x 24 kr/km (icke dim turer) = 780 mkr/år. Kostnadstäckningsgraden antas vara högre än genomsnittet tack vare merutnyttjande av fordon under låg- och mellantrafik.
44 Buss: 100 % ökn x 20 % av busstrafiken i svaga stråk (antagande) x 68 milj fkm/år x 30 kr/fkm (mix hög-/lågtrafik, stad/region) = 410 mkr/år. Närtrafik 5 ggr ökn x 42 000 resor/år x 100 kr/resa (antagande) = 21 mkr/år.
Kostnadstäckningsgrad i närtrafiken ca 10 % och i övrig svag trafik ca 30 %.

35
Trivector Traffic

Bättre cykelkopplingar till kollektivtrafiken
Bättre koppling mellan cykel och regional trafik (tåg och buss) kan öka kollektivresandet. I detta torde ingå utbyggda cykelvägar och cykelparkeringar av hög
standard. Enligt en tidigare undersökning45 kan kollektivresandet öka med ca 4
miljoner resor om cykelkopplingarna blir bättre. Det motsvarar en ökning av allt
kollektivresande med 2½ %.





Kostnad: Ca 50 mkr/år46 (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Kommuner, RTI.
Kostnadseffektivitet: Hög
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (vissa infrastrukturinvesteringar)

Betalsystem
Av- och påstigning i alla dörrar i busstrafiken snabbar upp hållplatsuppehållen.
Detta antas genomföras på alla linjer (finns idag bara på Malmöexpressen). I regionbusstrafiken kan ”dip-and-go” snabba upp kortköp, jämfört med nuläget, där
pinkoden behöver knappas in. Dessa två åtgärder bedöms spara i genomsnitt 5
sekunder per hållplatsuppehåll. Med antagande om en genomsnittlig åktid per
hållplatsavstånd på 60 s i stadsbusstrafik och 180 sekunder i regionbusstrafik
samt en åktidselasticitet på -0,4, så skulle resandet öka med 2 %. Åtgärden ger
även bättre punktlighet. Flera av dessa åtgärder planeras redan.






Kostnad: Obetydlig om planeringen i god tid inriktas på detta. Dock finns
risk för ökat svartåkande om inte kontrollerna ökar. Ökade intäkter och
lägre kostnader vid snabbare resa inte inräknade (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Region Skåne
Kostnadseffektivitet: Hög
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (kräver omfattande utredningar,
upphandling m.m.)

Prissättning
Sänkta priser ökar kollektivresandet. Med en priselasticitet på -0,4 så skulle halverade biljettpriser ge en resandeökning på 20 %. Det bör noteras att erfarenheterna av prissänkningar innebär att bilresandet påverkas relativt måttligt. För korta
resor ökar kollektivresandet på bekostnad av gång och cykel. På längre sträckor
är en stor del av ökningen nygenererade resor.


45

Kostnad: Ca 2,5 mrd kr/år.47
Kostnadsbärare: Region Skåne.

Källa: Region Skåne, Effekter på klimat, folkhälsa och samhällsekonomi av Region Skånes inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne (2014)
46
Avser investeringar. I RTI-planen 2010-2021 satsades 25 mkr/år på 50-procentigt statsbidrag till cykelvägar i
Skåne, alltså byggande för 50 mkr/år. Anta att vid höjd ambitionsnivå lika mycket satsas på cykelvägar och cykelparkeringar med koppling till kollektivtrafik. Kostnaden för cykelåtgärder är låg jämfört med t ex väg- och
järnvägsinvesteringar.
47 Skånetrafikens biljettintäkter är i nuläget ca 2,5 mrd kr/år. Fördubblat resande med bibehållen taxenivå innebär alltså biljettintäkter på i storleksordningen 5 mrd kr/år. Halverad taxa innebär halverade intäkter, d.v.s. ett
intäktsbortfall på ca 2,5 mrd kr/år. Grovt sett sjunker kostnadstäckningsgraden från 60 % till 30 %.
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Kostnadseffektivitet: Låg
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Differentierade priser
Differentierade priser i kollektivtrafiken diskuteras återkommande. Syftet är att
dämpa resandet i dimensionerande tid och öka resandet när det finns ledig kapacitet. Det finns ofta möjligheter att genom differentierade priser minska kollektivtrafikens underskott, men det sker främst genom att kostnaderna kan sänkas
och i mindre utsträckning på grund av fler resor som genererar högre biljettintäkter. Eftersom en stor del av utbildnings- och arbetsresorna i rusningstid inte
har lågtrafiktider som något alternativ, är risken att rusningstrafikresor inom kollektivtrafiken flyttar över till andra färdmedel, bland annat bil. Då dimensionerar
trafikanterna vägsystemet istället för kollektivtrafiken.
I viss utsträckning kan differentierade priser öka kollektivresandet under låg- och
mellantrafiktid, men ofta inte i samma utsträckning som rusningstrafikresandet
minskar. Ett annat problem är hur gränsen från låg- till högtrafik ska hanteras,
till exempel vid förseningar. Differentierade priser riskerar att ge en komplicerad
taxa.
Inom ramen för nuvarande biljettsystem kan viss styrning i differentierande riktning göras. Exempelvis kan månadskortpriserna höjas och kontanttaxan sänkas.
En annan möjlighet med måttliga olägenheter skulle exempelvis kunna vara att
införa ett pensionärskort med viss rabattering som gäller först efter morgonrusningen, till exempel från kl 8.30. Då blir det ingen prisövergång från låg- till
högtrafik, vilket minskar gränsproblemen.





Kostnad: låg eller ingen.
Kostnadsbärare: Region Skåne.
Kostnadseffektivitet: Låg (när fokus är på ökat resande)
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Mobility management
Mobility management (MM, t.ex. gröna resplaner, marknadsbearbetning och
kampanjer) kan öka resandet, men i vilken omfattning är svårberäknat. MM-åtgärder har en nära koppling till andra åtgärder. Delvis ligger också marknadsbearbetningsåtgärder med i andra åtgärdspaket, t.ex. ökat turutbud. Det finns undersökningar som ger stöd för allt från mycket liten påverkan på resandet till mycket
stora effekter. Här görs antagandet att resandet kan öka med 5 %. Det torde förutsätta löpande kraftfulla och omfattande kampanjer.





48

Kostnad: 10 mkr/år48 (ingår till viss del i befintliga planer). Ökade biljettintäkter är inte inräknade, men bedöms kunna täcka Region Skånes
kostnader.
Kostnadsbärare: Region Skåne, kommunerna.
Kostnadseffektivitet: hög

Uppskattad kostnad för ett antal heltidstjänster och kampanjmaterial.
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Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Pendlarparkeringar
I nuläget finns pendlarparkeringar vid de flesta stationer utanför de största städerna. På de flesta pendlarparkeringar finns normalt lediga platser, så att resandet
inte begränsas av parkeringsplatstillgången. Men det finns redan idag pendlarparkeringar som är fulla eller överfulla. En fortsatt utbyggnad är nödvändig när
resandet ökar. Utbyggnaden bedöms inte öka resandet, däremot kommer resandeökningstakten att dämpas om det inte finns tillgång till parkeringsplatser.
I de senaste årens RTI-planer har funnits anslag för byggande av pendlarparkeringar för 2-5 mkr/år. Allt fler pendlarparkeringar närmar sig kapacitetsgränsen,
så behovet torde öka framöver. I vissa fall kan dyrare lösningar, t.ex. P-hus, vara
nödvändiga.





Kostnad: 10 mkr/år49 (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Kommunerna, RTI.
Nödvändig åtgärd för att resandeökningstakten inte ska dämpas.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (vissa infrastrukturinvesteringar)

Stadsexpressen- och spårvägssatsningar
Mellan 2020 och 2030 behövs av kapacitetsskäl Stadsexpressensatsningar på två
linjer i Malmö.50 Dessa satsningar bedöms ge resandeökningar motsvarande halv
spårfaktor = 10 % p.g.a. högre reskomfort, ökad tydlighet och bättre framkomlighet/regularitet.
Under samma tidsperiod behövs spårväg på två linjer i Malmö och en linje i
Helsingborg.51 Dessa satsningar ger 20 % i spårfaktor. Tillsammans ger dessa
satsningar stadsexpressen- och spårvägssatsningar ytterligare 3,3 miljoner resor,
vilket utslaget på allt resande innebär en ökning med 2 %.






49

Kostnad: 1 mrd kr/år under perioden 2020-2030 (ingår till viss del i befintliga planer). I beloppet ingår investeringar som behöver göras även om
spårväg inte byggs. Denna alternativkostnad uppgår till ca 50-70 % av den
bedömda investeringen.52
Kostnadsbärare: Nationella stadsmiljöanslag, RTI, Region Skåne, kommunerna.
Motiveras främst av kapacitetsskäl, för att kunna möta ett ökat resande.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Långt (stora infrastrukturinvesteringar)

Antagande med utgångspunkt från tidigare investeringsnivå.
Linje 2 med 4,0 milj resor och linje 4 med 4,7 milj resor.
51 I Malmö linje 5 med 4,0 milj resor och linje 8 med 4,5 milj resor samt i Helsingborg linje 1 med 3,8 milj resor.
52 Avser infrastrukturinvestering. Stadsexpresslinjerna bedöms kosta ca 0,25 mrd kr totalt, baserat på kilometerkostnad för MalmöExpressen på linje 5. Spårvägar beräknas enligt genomförda förstudier kosta 4,25 mrd kr
i Malmö och 3,5-6,8 mrd kr i Helsingborg (inkl. depå men exkl. vagnar). Totalt ca 10 mrd kr under perioden.
Enligt förstudie för spårväg i Malmö uppgår alternativkostnaden (investeringar som behöver göras även utan
spårväg) till 2,3-2,9 mrd kr, ungefär 50-70 % av den totala spårvägsinvesteringen.
50
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Nya tågsatsningar
I tidsperioden 2020-2030 är utbyggnad av Pågatåg eller regional spårväg aktuell
i ett antal tunga pendlingsstråk.53 Dessa stråk bedöms öka med spårfaktorn 20 %,
vilket även inbegriper kortare åktider. Totalt blir ökningen 1,1 miljoner resor,
vilket motsvarar nästan 1 % för det totala resandet.





Kostnad: 1 mrd kr/år under perioden 2020-2030.54
Kostnadsbärare: Nationell plan, RTI, Region Skåne, kommunerna.
Motiveras främst av kapacitetsskäl, för att kunna möta ett ökat resande.
Tidsperspektiv för att nå resultat: Långt (stora infrastrukturinvesteringar)

Kortare restider på järnvägarna
Utbyggnad av järnvägarna i regionen kommer i viss utsträckning att leda till
högre hastigheter. Framför allt gäller det på Skånebanan Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad. Nästa generation Öresundståg kommer förmodligen att gå i
200 km/h, vilket också leder till kortare resor. Tidsvinsterna blir emellertid inte
så stora. Mellan Lund och Hässleholm, där stationsavståndet är nästan 7 mil, gör
exempelvis en höjning från 180 till 200 km/h bara ca 2 minuter (7 % kortare
restid).
Sammantaget bedöms restiden med tåg kunna minska med i genomsnitt 2-3 %,
vilket med en åktidselasticitet på 0,4 innebär ca 1 % fler resande med tåg. Utslaget på all kollektivtrafik blir ökningen under +½ %. Körtidsförkortningar är likväl intressanta då de både ökar resandet och sänker produktionskostnaderna.






Kostnad: Måttlig om åtgärderna görs när nya fordon ändå ska beställas
eller när kapacitetsutbyggnader ändå är nödvändiga (ingår till viss del i
befintliga planer).
Kostnadsbärare: Nationell plan, RTI, Region Skåne.
Kostnadseffektivitet: Medel
Tidsperspektiv för att nå resultat: Långt (stora infrastrukturinvesteringar)

Ytterligare kollektivtrafikstråk i huvudlinjenätet
Några ytterligare stråk som idag ligger utanför huvudlinjenätet kan ha potential
för utbyggnad. Framför allt gäller det befintliga linjer, som ligger nära gränsen
till att bli starka. Dessa ingår under rubriken ”landsbygdsatsning” och beräknas
inte här för att undvika dubbelräkning. Några nya stråk med stor potential, som
inte alls trafikeras idag, bedöms inte finnas.

53

Malmö-Falsterbonäset 2,0 milj resor, Malmö/Lund-Dalby-Simrishamn 2,4 milj resor och Helsingborg-Höganäs 1,3 milj resor.
54 Avser infrastrukturinvestering. Malmö-Falsterbonäset ca 3,5 mrd kr enl. Framtidens kollektivtrafik i Vellinge,
Simrishamnsbanan ca 2 mrd kr enl. Affärsplan Simrishamnsbanan, Lund-Dalby ca 0,7 mrd kr enl. Lätt spårtrafik i Skåne – en inledande studie, Helsingborg-Höganäs 2,4-3,9 mrd kr enl. Förstudie för spårväg HelsingborgHöganäs. Totalt ca 10 mrd kr under perioden.
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Parkeringspolitik
Parkeringspolitik är betydelsefullt. Ofta är det kommunerna som har största påverkansmöjligheten. Styrning kan ske genom ändrad biltillgänglighet i gatunätet,
reglering av antalet parkeringsplatser samt prissättningen. Här antas att kollektivtrafikresandet kan öka med 5 % med en restriktiv parkeringspolitik.





Kostnad: Obetydlig (ingår till viss del i befintliga planer).
Kostnadsbärare: Kommunerna.
Kostnadseffektivitet: Hög
Tidsperspektiv för att nå resultat: Kort

Statliga åtgärder
Det finns ett stort antal åtgärder som påverkar kollektivresandet, men som ligger
utanför Region Skånes och kommunernas rådighet. Några exempel på åtgärder,
där staten har de främsta styrmöjligheterna, listas nedan. Kostnadsöverlag har
inte gjorts i detta fall, då det oftast handlar om åtgärder som inte kan avgränsas
till Skåne.
Avdragsregler för arbetsresor påverkar färdmedelsvalet. En övergång till färdmedelsneutrala avdragsregler kan öka arbetsresorna med kollektivtrafik med
14 % samtidigt som bilresandet minskar med 6 %. Om antagande att arbetsresorna står för ca en tredjedel av resandet, så innebär det en ökning av allt kollektivtrafikresande med ca 5 %.
Ökade kostnader för bilkörning ökar kollektivtrafikresandet. Trängselskatter i
Stockholm och Göteborg har ökat kollektivtrafikresandet med 7 respektive 3 %
(ca 5 %).
Även höjda priser på drivmedel ökar kollektivtrafikresandet. 20 % prishöjning
ger ca 2 % fler kollektivtrafikresor.
Sammantaget ger de åtgärder ovan, som staten styr över, en potential på ca 12 %.
 Kostnader: Inga, ger tvärt om ökade intäkter till statskassan
 Kostnadseffektivitet: Hög för samtliga åtgärder ovan
 Tidsperspektiv för att nå resultat: Medel (torde förutsätta omfattande utredningar)
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Tabell 6-2. Sammanställning av bedömningar av olika åtgärders potential 2015-2030. Färgmarkeringen
i kolumnen Kostnadseffektivitet innebär: ● hög, ● medel, ● låg, ● nödvändig åtgärd för att
möjliggöra en kraftig resandeökning. Åtgärderna är sorterade med utgångspunkt från kostnadseffektiviteten.

Bedömning av åtgärder

Potential
20152030

Bruttokostnad

Kostnadseffektivitet

Tidsperspektiv

400 mkr/år

●

Kort

Framkomlighetsåtgärder

150 mkr/år

●

Medel

Längre och högre tåg och bussar

800 mkr/år

●

Medel

10 mkr/år

●

Medel

Turutbud i huvudlinjenätet under rusningstid

+11 %

Pendlarparkeringar
Stadsexpressen- och spårvägssatsningar

+2 %

1 000 mkr/år

●

Långt

Nya tågsatsningar

+1 %

1 000 mkr/år

●

Långt

Takttrafik med knutpunktsupplägg

+9 %

100 mkr/år

●

Kort

Mobility management

+5 %

10 mkr/år

●

Kort

Parkeringspolitik

+5 %

Låg

●

Kort

Statliga åtgärder

+12 %

uppgift saknas

●

Medel

Bättre cykelkopplingar till kollektivtrafiken

+2½ %

●

Medel

50 mkr/år

Betalsystem

+2 %

Låg

●

Medel

Lokalisering av bostäder och verksamheter

+7 %

Låg

●

Långt

Turutbud i huvudlinjenätet utanför rusningstid

+20 %

1 400 mkr/år

●

Kort

Bättre punktlighet

+5 %

600 mkr/år

●

Medel

Kortare restider på järnvägarna

+½ %

måttlig

●

Långt

Landsbygdssatsning och ökad närtrafik

+1½ %

400 mkr/år

●

Kort

Halverade biljettpriser

+20 %

2 500 mkr/år

●

Kort

Differentierade priser

-

Låg

●

Kort

Nya kollektivtrafikstråk

-

-

●

-

Slutsats
De åtgärder som Region Skåne eller kommunerna råder över, exklusive de åtgärder som bedömts ha låg kostnadseffektivitet, har en sammanlagd resandeökningspotential på ca 70-90 %.55 Till det kommer statliga åtgärder med en potential på drygt 10 %. Den sammanlagda potentialen blir ungefär en fördubbling
av resandet.
Sammanlagd bruttokostnad för dessa åtgärder är 5-6 miljarder kr per år, där en
del är investeringar (statligt, regionalt och kommunalt) och en del är driftskostnader (främst för Region Skåne). Samtidigt ger en fördubbling av resandet ökade
biljettintäkter på i storleksordningen 2,5 miljarder kr per år. Den sammanlagda

55

Beroende på hur summeringen görs. En del åtgärder förstärker sannolikt varandra, och då hamnar man i
den övre delen av intervallet (”procent på procent”).
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nettokostnaden är alltså i storleksordningen 3 miljarder kr per år (investeringar
per år och ökade driftskostnader minus ökade biljettintäkter).
Av åtgärderna med hög eller medelhög kostnadseffektivitet (totalt 5-6 mrd kr/år)
ingår flertalet till viss del i befintliga planer (1-2 mrd kr/år av åtgärder för 4-5
mrd kr/år). Endast nya tågsatsningar (ca 1 mrd kr/år) och de statliga åtgärderna
ingår inte alls. Merkostnaden utöver vad som finns i befintliga planer bedöms
ligga i intervallet 3-5 miljarder kr/år.
En central slutsats är att inget enskilt styrmedel automatiskt leder till effekter i
form av väsentligt ökad kollektivtrafikandel. Istället framstår paket med samverkande styrmedel och åtgärder, inom och utanför kollektivtrafiken, som mest effektiva. En framgångsrik ansats är att kombinera styrmedel av ”morot- och
piska”-karaktär. En sådan kombination framstår i litteraturen som mer effektiv
för ökad kollektivtrafikandel än att enbart göra förbättringar av kollektivtrafiken
– möjligen också mer effektiv än att enbart införa styrmedel för att minska biltrafik.56 Med sådana kombinationer av åtgärder kan den sammanlagda potentialen således bli högre än summan av potentialbedömningarna för var och en av
åtgärderna.
Det bör observeras att det inom varje åtgärdspaket finns åtgärder som är både
mer och mindre effektiva. Avseende till exempel Utökat turutbud utanför rusningstid finns vissa delar som är mycket kostnadseffektiva i framför allt de starka
stråken, medan det i trafik med sämre resandeunderlag är en ganska dyr åtgärd.

6.3 Är det möjligt att nå målen?
Den sammanlagda resandeökningen på grund av folkökning till 2030 (avsnitt
5.2), standardhöjning med planerade åtgärder till 2020 (avsnitt 5.1) och potential
hos ytterligare åtgärder (avsnitt 6.2) är i storleksordningen +150 %. Om man
bortser från de statliga åtgärderna (avdragsregler, drivmedelspriser m.m.) är den
sammanlagda potentialen ca +125 %.
Målet om 40 % kollektivtrafikandel är alltså möjligt att nå enligt det scenario
som beskrivs i avsnitt 5.2, men då krävs kraftfulla åtgärder. Potentialbedömningen i föregående avsnitt beskriver i de flesta fall nivåer som är mycket svåra
att uppnå, och i många fall kommer det sannolikt inte vara möjligt att nå ända
fram. För att kunna nå målet krävs att man arbetar med alla de åtgärdsområden
som beskrivs ovan (exklusive de som har låg kostnadseffektivitet), vilket förutsätter insatser på såväl statlig som regional och kommunal nivå.
En relativt stor del av den bedömda potentialen med ytterligare åtgärder är teoretiskt möjlig att åstadkomma redan före 2020. Men med målår för fördubblingsmålet bara fyra år bort krävs att många av åtgärderna genomförs i princip omedelbart för att målet ska vara nåbart.
Beskrivningen ovan bygger på ett resonemang kring ökning av kollektivtrafikresandet, när det egentligen är förändringar i färdmedelsandelarna som åtgärderna
syftar till. Detta beror på svårigheter i att kvantifiera överflyttningarna. Det finns
56

Källa: K2, Att styra mot ökad kollektivtrafikandel (2015)
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inget egenvärde i att öka kollektivtrafikresandet; åtgärderna ska i första hand
locka bilister – inte fotgängare och cyklister – till kollektivtrafiken.
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Bilaga 1) Resandeutveckling per stad/stråk

I denna bilaga redovisas utvecklingen av antal resor i de olika stadsbusstäderna
och i respektive stråk i det regionala huvudlinjenätet. För stadsbuss redovisas det
totala antalet påstigningar på alla stadsbusslinjer i respektive stad. För tåg och
regionbuss redovisas det totala antalet påstigningar på respektive delsträcka 57,
med undantag för Öresundsbron där det i stället är beläggningen – d.v.s. det totala
antalet resor som passerar bron – som redovisas.
För busstrafiken är siffrorna hämtade från registrerade påstigningar i biljettsystemet. För tågtrafiken baseras siffrorna på den årliga passagerarräkningen, som genomförs under tio dagar varje höst58.

Stadstrafik

Antal resor med stadstrafik per år i Malmö
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Figur B1-1. Resandeutveckling 1990-2014 i Malmö stadstrafik. 2014 gjordes 135 stadsbussresor per
invånare. Sedan 2006 (basår för fördubblingsmålet) har resandet ökat med 39 %.

57

Exempel: I stråket Malmö-Lund redovisas påstigningar på tåg och bussar i Arlöv, Åkarp och Hjärup, påstigningar på alla norrgående tåg och bussar i Malmö samt på alla sydgående tåg och bussar i Lund.
58 Uppgifterna har omvandlats till årsvärden genom att multiplicera vardagsresandet med 250, lördagsresandet
med 55 och söndagsresandet med 60.
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Antal resor med stadstrafik i Helsingborg och Lund
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Figur B1-2. Resandeutveckling 1990-2014 i stadstrafiken i Helsingborg och Lund. 2014 gjordes 146
stadsbussresor per invånare i Helsingborg och 112 i Lund. Sedan 2006 har resandet ökat
med 50 % respektive 38 %. Från och med 2012 ingår den tidigare regionbusslinjen till Hittarp och Domsten i Helsingborgs stadstrafik (drygt 0,6 miljoner resor per år).
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Figur B1-3. Resandeutveckling 1990-2014 i stadstrafiken i Kristianstad och Landskrona. 2014 gjordes
89 stadsbussresor per invånare i Kristianstad och 79 i Landskrona. Sedan 2006 har resandet ökat med 24 % respektive 49 %. Den nya järnvägsstationen i Landskrona, utanför centrum, invigdes i januari 2001. Trådbusslinjen mellan centrum och stationen invigdes 2003.
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Miljoner resor

Antal resor med stadstrafik per år i Skåne exkl. de
fem största städerna
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Figur B1-4. Resandeutveckling 1990-2014 i stadstrafiken i Trelleborg, Ystad, Eslöv, Hässleholm och
Ängelholm. I de tre sistnämnda städerna görs ca 30 stadsbussresor per invånare och år, i
Trelleborg och Ystad ca 20. Resandeökningen sedan 2006 är: Trelleborg 5 %, Ystad 62 %,
Eslöv 28 %, Hässleholm 51 %, Ängelholm 27 %. Trelleborg är den enda staden i Skåne där
stadsbussresandet har minskat sedan början på 1990-talet.
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Figur B1-5. Resandeutveckling på Öresundsbron 2004-2014. Ökningen sedan 2006 är 51 %. Resandet
genom Malmö har ökat betydligt mer än resandet till och från Malmö. 2006 började eller slutade tre fjärdedelar av broresorna på Malmö C eller Svågertorp. 2014 hade andelen
broresor med start eller mål på Malmö C, Triangeln eller Hyllie sjunkit till drygt hälften.
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Malmö-Lund
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Figur B1-6. Antal påstigningar i stråket Malmö-Lund 2004-2014, det i särklass tyngsta stråket i Skåne.
Citytunneln i Malmö invigdes i december 2010, varefter tågresandet har ökat kraftigt – utan
att bussresandet har minskat i någon större utsträckning. Den reducerade tågtrafiken åren
före Citytunnelns invigning möttes upp med en satsning på busstrafiken, vilket innebar att
det totala resandet trots allt ökade mellan 2008 och 2010. Mellan 2006 och 2014 ökade antalet påstigningar i stråket med 61 %. För SkåneExpressen 1 ingår endast den andel av resorna som går mellan Malmö och Lund (baserat på passagerarräkningar).
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Figur B1-7. Antal påstigningar i stråket Lund-Kävlinge (tåg) och Lund-Furulund-Kävlinge (regionbusslinje 123) 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 21 %.
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Lund-Eslöv
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Figur B1-8. Antal påstigningar i stråket Lund-Eslöv 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med
44 %. Öresundståg på linjen mot Kristianstad och Karlskrona slutade stanna i Eslöv december 2010. Detta gav till synes en svacka i resandeutvecklingen, men redan 2012 var resandet uppe på en nivå som var högre än någonsin tidigare.

Eslöv-Hässleholm

Antal påstigningar per år på sträckan

2 500 000

2 000 000

1 500 000
554
443
Tåg

1 000 000

500 000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figur B1-9. Antal påstigningar i stråket Eslöv-Hässleholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat
med 45 %. Öresundståg på linjen mot Kristianstad och Karlskrona slutade stanna i Eslöv
och Höör i december 2010. I maj 2011 invigdes Pågatågsstationen i Sösdala och ersatte
stora delar av regionbusslinje 554 (tidigare Hässleholm-Sösdala-Höör, nu vänder linjen i
Tormestorp strax söder om Hässleholm). I december 2014 invigdes Pågatågsstationen i
Tjörnarp och ersatte Ringbusslinje 443 Tjörnarp-Höör. Detta får dock genomslag först på
siffrorna för 2015.

48
Trivector Traffic

Lund-Hörby-Kristianstad
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Figur B1-10. Antal påstigningar i stråket Lund-Hörby-Kristianstad (E22) 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 40 %. SkåneExpressen 1 går Malmö-Hörby-Kristianstad (påstigningar på
delsträckan Malmö-Lund har exkluderats här), SkåneExpressen 2 går Lund-Hörby och linje
556 går Tollarp-Kristianstad. Siffror saknas 2006-2009 för SkåneExpressen 2 och linje 556;
dessa värden har interpolerats fram baserat på värdena 2005 och 2010. I december 2010
invigdes Citytunneln i Malmö och samtidigt blev tågen 10 minuter snabbare mellan
Malmö/Lund och Kristianstad. Detta har till synes gjort att resandeutvecklingen på SkåneExpressen 1 har mattats av (till förmån för tågresandet). Avmattningen kan också delvis bero
på att biltrafikens framkomlighet har förbättrats i takt med att E22:an byggts ut till motorväg.
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Figur B1-11. Antal påstigningar i stråket Södra Sandby-Lund-Staffanstorp 2004-2014. Sedan 2006 har
resandet ökat med 43 %. I detta stråk ingår en förhållandevis stor andel lokala resor, utmed
Lundalänken. Dessa går inte att särskilja från de regionala resorna, annat än i passagerarräkningarna som görs mer sällan. Antalet linjer utmed Lundalänken har varierat under perioden, vilket kan ha påverkat resultatet.
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Lund-Sjöbo-Simrishamn/Ystad
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Figur B1-12. Antal påstigningar i stråket Lund-Sjöbo-Simrishamn/Ystad 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 22 %. I december 2013 genomfördes en linjeomläggning, där SkåneExpressen 6 och linje 163 ersattes av linje 160 på delen Lund-Sjöbo och av linje 301 på delen
Sjöbo-Ystad.
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Figur B1-13. Antal påstigningar i stråket Malmö-Staffanstorp-Sjöbo 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 24 %. I december 2013 genomfördes en linjeomläggning, där SkåneExpressen 8 ersatte linje 176 mellan Malmö och Sjöbo.
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Malmö-Bara (-Klågerup)
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Figur B1-14. Antal påstigningar i stråket Malmö-Bara (-Klågerup) 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 51 %.
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Figur B1-15. Antal påstigningar i stråket Malmö-Ystad 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med
50 %. Linje 141 trafikerar sträckan Malmö-Svedala. Järnvägen fick genomgående Pågatågstrafik genom Citytunneln till Lund och vidare norrut 2011. Samtidigt utökades turutbudet
till halvtimmestrafik hela trafikdygnet (tidigare endast under rusningstid).
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Ystad-Simrishamn
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Figur B1-16. Antal påstigningar i stråket Ystad-Simrishamn 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat
med 91 %. Turutbudet har utökats successivt sedan elektrifieringen, som blev klar 2003,
och en förklaring till den starka utvecklingen är troligtvis att tågen kör efter samma takttidtabell alla veckans dagar. Järnvägen fick genomgående Pågatågstrafik genom Citytunneln till
Lund och vidare norrut 2011.
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Figur B1-17. Antal påstigningar i stråket Malmö-Vellinge-Trelleborg/Näset 2004-2014. Sedan 2006 har
resandet ökat med 31 %. Ökningen är något större mot Trelleborg (linje 146 och 346, ökning 43 %) än mot Näset (linje 100 och 300, ökning 28 %). Svagast ökning, 9 %, har linje
150 Malmö-Vellinge.
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Malmö-Lomma-Bjärred-Löddeköpinge-Hofterup
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Figur B1-18. Antal påstigningar i stråket Malmö-Lomma-Bjärred-Löddeköpinge-Hofterup 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 12 %.

Lund-Lomma/Bjärred/Löddeköpinge-Hofterup
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Figur B1-19. Antal påstigningar i stråken från Lund mot Lomma (linje 139), Bjärred (linje 137) och Löddeköpinge-Hofterup (linje 126) 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 60 %. Utvecklingen i stråken mot Lund är väsentligt starkare än mot Malmö. En tänkbar förklaring är
att stråken mot Lund har en betydligt enklare linjestruktur (en linje per stråk), men också
bättre restidskvoter. Starkast procentuell ökning syns i stråket Lund-Löddeköpinge-Hofterup, där resandet nästan trefaldigats sedan 2006. I stråket Lund-Bjärred är ökningen 20 %
och i stråket Lund-Lomma 79 %.
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Helsingborg-Landskrona-Kävlinge
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Figur B1-20. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Landskrona-Kävlinge (Västkustbanan) 2004-2014.
Sedan 2006 har resandet ökat med 40 %. Linje 219 var fram till 2012 en genomgående linje
Höganäs-Helsingborg-Rydebäck. Fördelningen av resor norr och söder om Helsingborg var
ungefär 50-50, och därför visas här bara hälften av linjens totala antal påstigningar 20042011. Även linje 220 är genomgående Höganäs-Helsingborg-Landskrona, varav ungefär en
tredjedel av påstigningarna sker på delen Helsingborg-Landskrona. Det är således endast
en tredjedel av linjens resor som visas här.
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Figur B1-21. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Teckomatorp-Kävlinge (Råådalsbanan) 20042014. Sedan 2006 har resandet ökat med 37 %. Linje 209 trafikerar delsträckan Helsingborg-Gantofta-Vallåkra.
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(Helsingborg-Billesholm-) Svalöv-Teckomatorp
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Figur B1-22. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Billesholm-Svalöv-Teckomatorp 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 35 %. I januari 2009 genomfördes en omstrukturering av
Söderåstrafiken, vilket bland annat innebar att linje 232 Helsingborg-Billesholm och linje
242 Kågeröd-Teckomatorp slogs samman till en genomgående linje, 230.
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Figur B1-23. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Bårslöv-Ekeby 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 24 %.
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Helsingborg-Höganäs (-Mölle)
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Figur B1-24. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Höganäs-Mölle 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 85 %. Siffror saknas för åren 2006, 2008 och 2009 och värden för dessa
år har därför interpolerats fram. Linje 220 är genomgående Höganäs-Helsingborg-Landskrona, med ungefär två tredjedelar av påstigningarna på den norra linjegrenen (som redovisas här). Tidigare trafikerades stråket också av regionbusslinje 219, som 2012 överfördes
till stadstrafiken i Helsingborg (stadsbusslinje 8). Linjen hade på denna del 560 000 resor
2004 och ökade svagt, till 630 000 resor 2011. Dessa resor är exkluderade i diagrammet.
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Figur B1-25. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Ängelholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 15 %. SkåneExpressen 12 trafikerade sträckan Helsingborg-Ängelholm-Båstad
fram till juni 2008, med ungefär hälften av påstigningarna söder om Ängelholm (vilka redovisas i detta diagram). På motsvarande sätt trafikerar linje 506 sedan december 2010 även
sträckan Ängelholm-Båstad, med ungefär hälften av påstigningarna på denna södra linjedel.
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Ängelholm-Båstad-Laholm
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Figur B1-26. Antal påstigningar i stråket Ängelholm-Båstad-Laholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 96 %. SkåneExpressen 12 trafikerade sträckan Helsingborg-Ängelholm-Båstad fram till juni 2008, med ungefär hälften av påstigningarna norr om Ängelholm (vilka redovisas i detta diagram). På motsvarande sätt trafikerar linje 506 sedan december 2010
sträckan Helsingborg-Ängelholm-Båstad, med ungefär hälften av påstigningarna på denna
norra linjedel. I samband med denna linjeomläggning av Bjäretrafiken, i december 2010,
genomfördes stora turutbudsförbättringar.

Ängelholm-Örkelljunga-Hässleholm
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Figur B1-27. Antal påstigningar i stråket Ängelholm-Örkelljunga-Hässleholm 2004-2014. Sedan 2006
har resandet ökat med 40 % (data från 2006 saknas emellertid för linje 511, varför siffran är
osäker). SkåneExpressen 9 ersattes av linje 511 i december 2014.
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Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd
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Figur B1-28. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Örkelljunga-Markaryd (E4) 2004-2014. Sedan
2006 har resandet ökat med 43 %. Mellan Helsingborg och Örkelljunga har infrastruktursatsningar genomförts i form av motorvägshållplatser. 2010 genomfördes en satsning på
enklare tidtabell med takttrafik och ökat turutbud. Tidigare fanns två körvägsvarianter, via
Åstorp respektive via motorvägen, men från och med 2010 går alla turer samma väg och på
samma minuttal hela dagen.

Helsingborg-Åstorp-Klippan
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Figur B1-29. Antal påstigningar i stråket Helsingborg-Åstorp-Klippan 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 63 %. SkåneExpressen 8 gick tidigare mellan Helsingborg och Kristianstad,
med knappt en tredjedel av påstigningarna på denna delsträcka. Regionbusslinje 520 trafikerade fram till augusti 2014 sträckan Helsingborg-Åstorp-Klippan via Kvidinge, men sedan
Pågatågsstationen i Kvidinge öppnat vänder linjen i Åstorp.
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Klippan-Hässleholm
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Figur B1-30. Antal påstigningar i stråket Klippan-Hässleholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat
med 47 %. Pågatågstrafik på sträckan infördes 2007 och ersatte då den tidigare tågtrafiken
med Kustpilen. SkåneExpressen 8 kompletterade då tågtrafiken mellan Helsingborg och
Kristianstad, med drygt en tredjedel av påstigningarna på denna delsträcka. Linje 531 trafikerar delen Perstorp-Tyringe-Hässleholm.

Markaryd-Hässleholm
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Figur B1-31. Antal påstigningar i stråket Markaryd-Hässleholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 34 %. SkåneExpressen 11 trafikerade sträckan Markaryd-Hässleholm-Kristianstad fram till sommaren 2006. Pågatågstrafiken på Markarydsbanan startade i december
2013 och ersatte då regionbusslinje 532 till stor del.
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Älmhult-Hässleholm
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Figur B1-32. Antal påstigningar i stråket Älmhult-Hässleholm 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat
med 75 %. Krösatågstrafiken startade december 2013. Resandet har ökat trots slopad
busstrafik.

Hässleholm-Kristianstad
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Figur B1-33. Antal påstigningar i stråket Hässleholm-Kristianstad 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 76 %. SkåneExpressen 8 gick tidigare mellan Helsingborg och Kristianstad, med
drygt en tredjedel av påstigningarna på denna delsträcka. Öresundstågen slutade stanna i
Vinslöv 2007, som då fick Pågatågstrafik i stället. I december 2010 blev Öresundstågen
mellan Kristianstad och Lund/Malmö tio minuter snabbare, då de även började köra förbi
Höör och Eslöv. I december 2013 invigdes Pågatågsstationen i Önnestad och ersatte då
regionbusslinje 555.
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Kristianstad-Bromölla-Sölvesborg
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Figur B1-34. Antal påstigningar i stråket Kristianstad-Bromölla-Sölvesborg 2007-2014. Sedan 2007 har
resandet ökat med 16 %. Järnvägen elektrifierades 2005-2006, varefter Öresundstågstrafiken förlängdes från Kristianstad till Karlskrona. Resandesiffror från den tågersättande busstrafiken saknas, varför tidsserien i detta fall startar 2007. Pågatågstrafik mellan Kristianstad,
Fjälkinge och Bromölla startade i december 2013. Linje 561 mellan Olofström och Bromölla
förlängdes 2011 till Sölvesborg. Ca 60 000 resor per år antas göras med denna linje mellan
Bromölla och Sölvesborg (vilka visas i diagrammet).

(Älmhult/Osby/Glimåkra/Sibbhult-) Broby-Hässleholm/Kristianstad
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Figur B1-35. Antal påstigningar i stråken Broby-Hässleholm och Broby-Kristianstad (samt resor mellan
Broby och Sibbhult, Glimåkra, Osby och Älmhult) 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 50 %. I december 2013 gjordes en linjeomläggning, som givit tydlig effekt på resandet – i synnerhet i stråket mot Kristianstad (linje 545 och tidigare även SkåneExpressen
7).
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Olofström-Bromölla
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Figur B1-36. Antal påstigningar i stråket Olofström-Bromölla 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat
med 9 %. I december 2010 förlängdes linjen från Bromölla till Sölvesborg. Resor däremellan
har dragits bort i diagrammet (60 000 påstigningar per år). Siffror saknas för åren 20062009. Dessa värden har därför interpolerats fram baserat på värdena för 2005 och 2010.
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Figur B1-37. Antal påstigningar i stråket Kristianstad-Åhus-Yngsjö 2004-2014. Sedan 2006 har resandet
ökat med 30 %.
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Kristianstad-Simrishamn/Ystad
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Figur B1-38. Antal påstigningar i stråket Kristianstad-Simrishamn/Ystad 2004-2014. Sedan 2006 har resandet ökat med 5 %. I samband med Baltic plus-projektet genomfördes ett antal infrastruktursatsningar (bussgata i Everöd, ny bussterminal i brösarp m.m.), som stod klara 2010 då
turutbudet också ökades. Samtidigt drogs SkåneExpressen 4 om så att den numera kör
samma väg som SkåneExpressen 3 mellan Kristianstad och Brösarp. Dessförinnan gick
SkåneExpressen 4 via Åhus. Satsningen i detta stråk har tillsynes inte haft samma effekt
som i stråket Helsingborg-Örkelljunga, som genomfördes ungefär samtidigt (se Figur B1-).

Resor utanför huvudlinjenätet
4 500 000

Antal påstigningar per år på sträckan

4 000 000
3 500 000
3 000 000
SO

2 500 000

NO
2 000 000

NV
SV

1 500 000
1 000 000
500 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figur B1-39. Antal påstigningar utanför ovan redovisade stråk 2004-2014, uppdelat på Sydost, Nordost,
Nordväst och Sydväst. För åren 2006-2009 är uppgifterna ofullständiga, varför dessa värden har interpolerats fram. Sedan 2006 har resandet totalt sett med dessa linjer ökat med
24 %. Störst är ökningen i nordväst, 78 %. I övriga tre ”hörn” ligger ökningen mellan 0 %
och 10 %. 2014 fanns i Skåne 81 linjer (där resor registrerats under året) utanför huvudlinjenätet. 11 av dessa linjer hade över 100 000 påstigningar. Tre linjer hade ca 300 000 påstigningar eller mer: 144 Malmö-Anderslöv-Trelleborg, 165 Lund-Svedala-Trelleborg och 510
Ängelholm-Munka Ljungby-Klippan.
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Bilaga 2) Färdmedelsandelar av motoriserade resor
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Figur B2-1. Färdmedelsandelar av motoriserade resor per resärende 2013. Kategorin ”Övriga resärenden” är en sammanslagning av Hämta/lämna barn, Inköpsresor, Vård/service, Motion/förening, Nöje/släkt och vänner samt Annat. Resärendet Hemresor i resvaneundersökningen har
exkluderats i denna sammanställning. På den horisontella axeln anger procentsatserna andelen av resorna för respektive resärende.
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Färdmedelsandelar per reslängdsintervall
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Figur B2-2. Färdmedelsandelar av motoriserade resor per reslängdskategori 2013. På den horisontella
axeln anger procentsatserna andelen av resorna för respektive reslängdskategori.
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Figur B2-3. Färdmedelsandelar av motoriserade resor efter bostadsort 2013. På den horisontella axeln
anger procentsatserna andelen av resorna för respektive ortskategori.
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Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030

Bilaga 4

Stråkanalys av prioriterade
stråk med buss i Skånehur ska de prioriterade stråken utvecklas i riktning mot målet
om 40 % marknadsandel?

1 Syfte och målsättning
I Skåne finns ett regionalt utpekat nät för kollektivtrafik för såväl tågtrafik som busstrafik. De
regionalt viktiga stråken i busstrafiken är de stråk som syftar till att knyta ihop Skånes tillväxtmotorer,
regionala kärnor och större orter* 1 med varandra. Större satsningar och investeringar när det gäller
kollektivtrafiken prioriteras till dessa stråk.

Stråkanalysens syfte är att i dessa prioriterade regionalt viktiga stråk ta fram en bild av vilken riktning
utvecklingen i stråken bör gå mot samt peka på stråkens brister och potential. Utgångspunkten för
arbetet har varit det övergripande mål som finns inom Region Skåne där marknadsandelen för
kollektivtrafik ska vara 40 % senast 2030 och bryta ner detta per stråk. Resultaten ska peka på en
riktning för respektive stråk och identifiera var och när brister kan uppkomma. Genom att skapa en
framförhållning och ett underlag för prioriteringar mellan och i respektive stråk är målsättningen att
analysen ska kunna bidra till att det övergripande målet om kollektivtrafikens marknadsandel 2030
uppnås.

Figur 1: Regionalt viktiga stråk i Skåne.

1

Större orter är här orter med fler än 3 000 invånare

2 Metod, urval och avgränsningar
Urvalet i analysen är de regionalt viktiga stråken för buss i Skåne enligt Figur 1. En analys har även
genomförts för samtliga städer med stadsbuss där mer fördjupade analyser per stråk genomförts i de
större städerna. Dessa städer är: Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona.
En stor del av analyserna och beräkningarna är hämtade från utredningen: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (Tetraplan, 2017). Underlag är även hämtat från ”Ökad marknadsandel för
kollektivtrafiken i Skåne” (Trivector, 2015). Mer omfattande beskrivningar kring modellberäkningar
och analyser återfinns i dessa rapporter. I stråk där fler regionbusslinjer trafikerar har en
sammanvägning av resultatet för de olika linjerna genomförts med syfte att skapa en bild av stråket
som helhet.
För stadsbusstrafiken har resandet summerat i båda riktningar använts vilket ger en övergripande
bild av stråket men kan vara missvisande för delar av stråket och i stråk där resandet per riktning
varierar mycket.
Tidigare utredningar av målet kring 40 % marknadsandel visar tydligt på att det är många åtgärder
som samverkar och att ett helhetsgrepp krävs för att målet ska uppnås. 2 För samtliga stråk krävs det
därmed att arbete genomförs när det gäller tillgänglighet med cykel, attraktivitet, punktlighet och
Mobility Management. Kommunernas arbete med parkeringsriktlinjer och bebyggelseplanering har
också stor betydelse. I denna analys ligger emellertid fokus på åtgärder i trafikering och infrastruktur.

3 Resande i regionalt viktiga stråk- regionbuss
Resandet i de regionalt viktiga stråken är ett viktigt underlag för val av prioriteringar i
kollektivtrafiken. Även små förbättringar i marknadsandelar i stråk med mycket resande ger totalt
sett stora effekter. Stråk med stora resandeströmmar behöver därför prioriteras när satsningar ska
genomföras.
Stråket Malmö-Lund dominerar stort i resande. Två andra stråk med mycket resenärer är MalmöVellinge-Näset och Helsingborg-Höganäs.

2

Källa: ”Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne” (Trivector, 2015).

Figur 2: Påstigande per vardag i regionalt viktiga stråk för busstrafiken i Skåne. Statistik 2016.

4 Stråkens helgresande
Fritidsresandets betydelse i stråken återspeglas bland annat i hur helgresandet ser ut i förhållande till
vardagsresandet. Stråk med låg andel helgresande är stråk som är klassiska pendlingsstråk med hög
andel arbetspendling/skolpendling. I denna kategori återfinns bland annat stråken Malmö-Lund,
Lund-S Sandby och Lund-Staffanstorp.

Figur 3: Kvot mellan helgresande och vardagsresande utmed regionalt viktiga stråk i Skåne. Källa: Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne (2017).

5 Stråkens sommarresande
Även stråkens sommarresande visar på vilken funktion stråket har som stråk för fritidsresor. Stråk
med högst andel sommarresande är stråket Kristianstad-Ystad/Simrishamn och Kristianstad-Ystad.
Dessa stråk har ett resande som är högre under en sommarvardag än under en vintervardag. Stråk
med lägst andel sommarresande är Malmö-Lund, Lund-S Sandby, Lund-Staffanstorp och LundBjärred-Löddeköpinge.

Figur 4: Kvoten av resandet en sommarvardag jämfört med en vardag i mars. Källa: statistik från Skånetrafiken med
respektive linjes resande i juli respektive mars 2016.

6 Stråkens skolresande
Genom att titta på andel skolkort som används för respektive linje i stråken ges en bild av stråkens
betydelse för skolungdomar. Stråk som har allra högst andel skolresor är Bromölla-Olofström,
Örkelljunga-Helsingborg och Helsingborg-Ekeby. Lägst andel skolresor återfinns i stråket mellan Lund
och Malmö.

Figur 5: Andel skolresor i respektive stråk. En sammanvägning av andel skolresor för respektive linje i stråket. Statistik:
Försäljningsstatistik Skånetrafiken (2016).

7 Restidskvot dörr till dörr (arbetsresor)
Genom att i en datamodell simulera samtliga skånska förvärvsarbetandes närmsta färdväg med
kollektivtrafik och bil till sitt arbete har restidskvoten per stråk kunnat beräknas för varje potentiell
resenär i stråket. Restidskvoten är beräknad på resan dörr till dörr för kollektivtrafiken men utan
parkeringstid inräknad för bilresan. Stråk med god standard är således stråk där kollektivtrafiken kan
konkurrera bättre mot bilen restidsmässigt vid arbetsresor.
•
•
•

Dålig: 3 % eller färre av de förvärvsarbetande som i modellen använder stråket har en
restidskvot på maximalt 1,5
Medelgod: 4-7 % av de förvärvsarbetande som i modellen använder stråket har en
restidskvot på maximalt 1,5
God: 8 % eller fler av de förvärvsarbetande som i modellen använder stråket har en
restidskvot på maximalt 1,5

Stråk med dålig standard (röd) indikerar på ett stort behov av t ex framkomlighetsåtgärder för
kollektivtrafiken. Stråk med god standard (grön) har redan god tillgänglighet och här borde potential
att få fler resenärer finnas även utan åtgärder i infrastrukturen. Eftersom analysen bygger på
arbetspendlares dörr till dörr resa kan en dålig restidskvot även bero på faktorer som arbetsplatser
som lokaliserats långt från kollektivtrafiken eller att resan kräver ett byte där en annan del av resan
än den aktuella resan i stråket är den som försämrar restiden.

Figur 6: Restidskvoter vid resor dörr till dörr (arbetsresor) i stråken. Källa: Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne
(2017).

8 Restidskvot hållplats-hållplats (fritidsresor)
Många besöksmål vid fritidsresor återfinns centralt, framförallt i våra större städer. Här finns tillgång
till bio, restauranger och olika utbud av kultur. Genom att beräkna restiderna med bil och
kollektivtrafik från mindre orter i stråken och till centrum i de större städerna har därmed en
bedömning av restidskvoten för fritidsresor per stråk gjorts. Till skillnad från arbetsresor som innebar
en simulering av restiden dörr till dörr har denna beräkning förenklats till restiderna mellan centrala
hållplatser i respektive ort. Eftersom inga gångtider ingår i beräkningarna ges en mer gynnsam restid
för kollektivtrafik än i verkligheten. Eftersom metoden använts likvärdigt för samtliga stråk ger den
dock en indikation på hur stråken skiljer sig åt.
•
•
•

Dålig: Restidskvot på över 1,4
Medelgod: Restidskvot på 1,2-1,4
God: Restidskvot på mindre än 1,2

Flera stråk återfinns som röda även här och har således ett tydligt behov av åtgärder för att förbättra
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen både med avseende på fritidsresor och
arbetspendling. Detta är stråk som Örkelljunga-Helsingborg, Malmö-Lomma-Löddeköpinge-Hofterup,
Malmö-Vellinge-Falsterbo, Malmö-Svedala samt Malmö-Staffanstorp.
Flera stråk som fick bra restidskvoter för arbetsresor återfinns här som dålig restidskvot till centrum.
Detta är t ex stråk som Lund-Staffanstorp, Lund-S Sandby och Helsingborg-Ekeby. Samtliga dessa tre
stråk är också stråk med låg andel fritidspendling (figur 2) och har sannolikt utvecklats till stor del
anpassat för arbets- och studieresor.

Figur 7: Restidskvoter hållplats-hållplats i kollektivtrafiken (fritidsresor). Källa: Region Skåne egna uträkningar av
restidskvoter utifrån restider mellan centrumhållplatser enligt Skånetrafikens reseplanerare hösten 2017.

9 Marknadsandel 2016
Dagens marknadsandel i stråken är låg i flertalet stråk. I stråken Malmö-Lund och Lund-HörbyKristianstad ingår även resandet med tåg vilket kraftigt ökar dessa stråks marknadsandel idag.
Andelen busstrafik är dock förhållandevis låg även i dessa stråk. Då stora osäkerheter finns kring att
med säkerhet uttala sig om stråkens marknadsandelar har en bedömning gjorts genom att jämföra
olika källors beräkningar och sedan redovisa marknadsandelen i spann.

Figur 8: Stråkens nuvarande marknadsandel. Källa: Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne (2017) samt ”Ökad
marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne” (2015).

10 Målbild 2030
Målet om 40 % marknadsandel 2030 har brutits ner till en målbild för varje regionalt viktigt stråk.
Utgångspunkten har varit den nedbrytning av färdmedelsandelar som gjordes för Skåne 2016 i
utredningen ”Skånes mål för färdmedelsandelar”. Utgångspunkten har varit att de stråken till
storstäderna kommer behöva dra ett tyngre lass i arbetet mot att nå målet medan stråken på
landsbygden och till mindre städer och orter kan förväntas få en lägre marknadsandel. Stråken har
getts en sammanfattande målbild men stora variationer kan förekomma inom stråken. Bland annat
så förväntas delen Malmö-Lomma, Malmö-Staffanstorp och Lund-Dalby uppnå mer än 50 %
marknadsandel även om stråken som helhet väntas få en lägre marknadsandel. Målbilderna kan
komma att justeras längre fram i stråk där ambitionsnivån ser ut att vara för högt eller lågt satt
utifrån kommunernas ambitionsnivå och den utveckling som sker i stråket på såväl regional, statlig
som kommunal nivå.

Figur 9: Målbilder per stråk. Källa: Utgångspunkten har varit utredningen ”Skånes mål för färdmedelsandelar” (2016) men
där hänsyn och justeringar gjort under projektet ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne (2017) utifrån stråkens olika
förutsättningar och potential.

11 Påstigande per invånare och år
Ett sätt att mäta potentialen till ökad marknadsandel i stråken är att studera hur användandet av
kollektivtrafiken per invånare och år ser ut i tätorterna. Ett lågt resande per invånare och år kan
indikera på en potential att öka resandet från orten. Observeras bör att ett högt antal påstigande per
år även kan indikera att många byten sker i orten. Att utläsas av kartan är att flertalet av stråken
berör orter med lågt antal påstigande per år och som därmed har en tillsynes stor potential att öka
resandet. Stråk som tycks ha en högre andel påstigande och således något lägre potential än övriga
är Malmö-Lund, Kristianstad-Ystad/Simrishamn samt Dalby-Simrishamn. Lägst är resandet och
således behovet av att öka resandet i Hofterup, Bara, Viken, Åhus och Tollarp.

Figur 10: Antal påstigande per invånare och år i tätorter med fler än 3 000 invånare. Källa: ”Ökad marknadsandel för
kollektivtrafiken i Skåne” (2015).

12 Potential för nya arbetspendlare
Genom att analysera statistik över hur många som reser i stråken idag och jämföra det med antalet
totalt antal arbetspendlare i stråket (samtliga färdmedel) 3 erhålls en kvot som kan ge en indikation
om hur potentialen är att i stråket hitta nya arbetspendlare. En låg kvot innebär att dagens
bussresande är förhållandevis litet jämfört med de som potentiellt skulle kunna arbetspendla med
buss i stråket. Dessa stråk ges således hög potential (svarta stråk i kartan). Stråk som enligt denna
analys har högst potential att hitta nya arbetspendlare är således: Örkelljunga-Helsingborg,
Ängelholm-Hässleholm, Södra Sandby-Lund, Staffanstorp-Lund, Kristianstad-Simrishamn/Ystad.
Potentialanalysen förutsätter emellertid att dagens resande till stor del består av arbetsresor vilket
inte är självklart.

Figur 11: Kvot mellan dagens resande och potentiella arbetspendlare i stråket. Källa: Modellberäkningar genomförda inom
utredningen ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017)

Antal arbetspendlare med alla färdmedel i stråket har erhållits från modellkörning över Skånes samtliga
förvärvsarbetandes resväg till arbetet med kollektivtrafik utifrån deras bostadsort och arbetsplats.
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13 Kapacitetsbrister maxtimmen 2030
En grundläggande del i stråkens utveckling är att de resenärer som förväntas resa med
kollektivtrafiken, får plats i bussarna. Varje stråks kapacitetsbehov i maxtimmen 2030 har beräknats
utifrån att dagens kapacitet är densamma men resandet utvecklas i enlighet med målbilden.
Analysen visar tydligt att så gott som samtliga stråk kommer få behov av åtgärder för att utöka
kapaciteten i maxtimman när resandet är som störst. För många stråk kan det handla om
förstärkningstrafik eller utökad turtäthet medan andra stråk även kan behöva mer kapacitetsstarka
fordon. Eftersom stråken visas som helhet kan det inom respektive stråk finnas enskilda linjer eller
sträckor med överskriden kapacitet även om stråket som helhet inte har nått kapacitetstaket.

Figur 12: Kapacitetsbehov 2030 i regionalt viktiga stråk i busstrafiken. Källa: Beräkningar av kapacitetsbehov utifrån
analyser genomförda i projektet ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017)

14 Åtgärder för utökad kapacitet 2030
Genom att jämföra kapacitetsbehovet med stråkets nuvarande turtäthet har åtgärdsbehoven i
stråken översiktligt bedömts. I stråk som i dagsläget har lägre turutbud kan ett utökat turutbud vara
en tillräcklig åtgärd. Andra stråk har redan idag så högt turutbud att fler turer inte är tillräckligt utan
endast riskerar att bussarna står i vägen för varandra. Detta är först och främst aktuellt i stråken
Malmö-Lund och Malmö-Vellinge-Näset. I dessa stråk är mycket kapacitetsstarka fordon (t ex
spårväg), alternativt nya linjer i andra sträckningar en förutsättning för att resenärerna ska få plats.
Även i ett par andra stråk riskerar kapacitetsgränsen ha nått till 2030 och åtgärder i form av mer
kapacitetsstarka bussar kan behövas. Detta gäller Helsingborg-Höganäs, Malmö-Staffanstorp-Dalby
och Staffanstorp-Lund.

Figur 13: Åtgärder för utökad kapacitet 2030. Källa: Vidare analyser av kapacitetsberäkningar genomförda inom projektet:
”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017). Antagande om utökad turtäthet upp till var femte minut har
antagits. I stråk med behov av ännu högre turtäthet utifrån kapacitetsbehov bedöms vara stråk med behov av högre
fordonskapacitet.

15 Åtgärder för utökad kapacitet 2050
Motsvarande kapacitetsanalys har gjorts för stråken 2050, förutsatt att Region Skånes antagna
färdmedelsmål för 2050 ska nås. I detta längre perspektiv tillkommer ännu fler stråk där
kapacitetsförstärkande åtgärder i form av spårvägar, ny linjer och/eller mer kapacitetsstarka bussar
kommer behövas.

Figur 14: Åtgärder för utökad kapacitet 2050. Källa: Vidare analyser av kapacitetsberäkningar genomförda inom projektet:
”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017). Antagande om utökad turtäthet upp till var femte minut har
antagits. I stråk med behov av ännu högre turtäthet utifrån kapacitetsbehov bedöms vara stråk med behov av högre
fordonskapacitet.

16 Regionbuss- stråk för stråk
1 Malmö-Lund (buss)
Syfte: Stråket syfte är att knyta ihop de två tillväxtmotorerna Malmö och Lund. Busstrafikens syfte i
stråket är främst att genom direktförbindelser till bland annat nordöstra Lund fungera som ett
komplement till tågtrafiken. I stråket trafikerar sex busslinjer där vissa är direktförbindelser mellan
tillväxtmotorerna medan andra linjer syftar till att ge resmöjligheter även för orter längs vägen.
Stråket är ett typiskt arbetspendlingsstråk vilket visar sig i låg andel fritidsresande.
Idag

Linjer som trafikerar:
Dagens resande:

130, 131, 169, 170,
171 och SKE1
16 200 påstigande

Stråkets samlade
turtäthet i högtrafik:
Helgresande:

ca varannan minut

Sommarresande:

Låg andel

Mål och
behov

Målbild marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
Kapacitetsåtgärd 2030:
Brister i basutbud:
Åtgärder
Planerade/diskuterade
och
infrastrukturåtgärder
utveckling som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Låg andel

Potential för nya
arbetspendlare:
Potentiella
arbetsresor per dag:
Restidskvot
arbetsresor:
Restidskvot
fritidsresor:
Dagens
marknadsandel:

Lägre
58 000
Medelgod
Dålig
>50 % (inkl
tåg)

>50 % (inkl tåg)
< 10 %
Nya linjer eller fordon krävs
Inga
+ Bussgata Stockholmsvägen, ny trafikplats Lund Ideon,
Ombyggnad av trafikplats Lund S kan bli positiv för
kollektivtrafiken beroende på val av utformning.
Ev. ny busslinje linje Malmö-Nordöstra Lund
•
•

•
•
•

Högt prioriterat stråk på grund av stora
resandevolymer vilket innebär att satsningar i
stråket gynnar många
Stora flöden vilket ger stor kapacitetsbrist 2030
även vid små ökningar i marknadsandel. Satsningar
krävs således på linjer i nya relationer och/eller mer
kapacitetsstarka fordon.
Fortsatt utveckling av busstrafiken som
komplement till tågtrafiken.
Bättre framkomlighet behövs för busstrafiken på
E22
Framkomlighetsåtgärder inne i Malmö och Lund
extra prioriterat

2 (Malmö-)Lund-Hörby-Kristianstad
Syfte: Stråkets syfte är i första hand att skapa resmöjligheter för i första hand de större orterna
Hörby och Tollarp. Hörby är stråkets knutpunkt där byten möjliggörs såväl mellan Skåneexpressen 1
och 2 samt till tvärgående linjer mot Höör och Sjöbo.
Idag

Mål och
behov

Linjer som trafikerar:

SKE1, SKE2 och 556

Dagens resande:

2 800 påstigande

Stråkets samlade
turtäthet i högtrafik:
Helgresande:

Var 15:e minut
(Hörby-Lund och
Hörby-Malmö)
Medel/Låg andel

Sommarresande:

Medel/Låg andel

Målbild marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
Kapacitetsåtgärd 2030:
Brister i basutbud:
Åtgärder
Planerade/diskuterade
och
infrastrukturåtgärder
utveckling som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Potential för nya
arbetspendlare:
Potentiella
arbetsresor per dag:
Restidskvot
arbetsresor:

Medel

Restidskvot
fritidsresor:
Marknadsandel
idag:

Medelgod

19 500
Medelgod

>50 % (inkl
tåg)

>50 % (inkl tåg)
< 10 % - satsningar på utökat turutbud tillräckligt
Ökad turtäthet
SKE1- Öppettider vardagkvällar, lördagar och söndagar
+ Framkomlighetsåtgärder Hörby, påfart Osbyholm,
framkomlighetsåtgärder infarten till Kristianstad
- Utbyggnad motorväg E22 (förbi Linderöd och SätarödVä)
Superbusskoncept Malmö/Lund-Kristianstad
(infrastrukturåtgärder)
•
•
•
•
•

Stråket har hög marknadsandel för tåg men
behöver öka busstrafikens marknadsandel
Stråkets potential att få fler att välja busstrafiken
bekräftas i lågt resande per invånare i stråkets orter
samt i potentialanalysen för arbetspendlare.
Flera motorvägshållplatser i stråket som ställer
högre krav på trygghet, tillgänglighet och
attraktivitet.
Framkomlighetsåtgärder i Hörby, Kristianstad, Lund
och Malmö krävs för att öka kollektivtrafikens
attraktivitet
Relativt god kapacitet i stråket som möjliggör ökat
resande genom ökat turutbud.

3 Lund-S Sandby
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orten Södra Sandby med Lund. Ett typiskt pendlingsstråk
vilket visar sig i låg andel resande på helgen och sommartid.
Idag
Linjer som trafikerar:
166, 155
Potential för nya
God
arbetspendlare:
Dagens resande:
3 600 påstigande
Potentiella
27 500
arbetsresor per dag:
Stråkets samlade
Var 10:e minut
Restidskvot
God
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Låg andel
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Låg andel
Marknadsandel
31-40 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 51-100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Mycket hög turtäthet krävs
Brister i basutbud:
Öppettider vardagar- morgon
Åtgärder
Planerade/diskuterade +
Framkomlighetsåtgärder Lund Norra. Åtgärder
och
infrastrukturåtgärder
Getingevägen i Lund som har potential att förbättra
utveckling
som kan påverka
kollektivtrafikens framkomlighet.
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Saknas
•
•

•
•
•
•

Stråket behöver ses över som helhet med
trafikering kopplat till infrastruktur.
Potentialen att få fler att välja busstrafiken
bekräftas i lågt resande per invånare i Södra
Sandby samt i potentialanalysen för
arbetspendlare.
Restidskvoten till centrala Lund bör förbättras
genom framkomlighetsåtgärder
Genom minskad restid till centrala Lund kan
stråket få en ökad betydelse även för
fritidsresande
Resandeutveckling mot målet i stråket innebär stor
kapacitetsbrist
Mycket hög turtäthet krävs 2030 och
kapacitetsbristen kan trots det uppkomma

4 Lund-Staffanstorp
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orten Staffanstorp med Lund. Stråket är ett typiskt
pendlingsstråk vilket visar sig i låg andel resande på helgen och sommartid.
Idag
Linjer som trafikerar:
166, 167
Potential för nya
God
arbetspendlare:
Dagens resande:
2 800 påstigande
Potentiella
24 400
arbetsresor per dag:
Stråkets samlade
Var 10:e minut
Restidskvot
God
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Låg andel
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Låg andel
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 51-100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Högre fordonskapacitet krävs
Brister i basutbud:
Öppettider vardagar- morgon
Åtgärder och Planerade/diskuterade +
Framkomlighetsåtgärder Lund Norra. Ombyggnad av
utveckling
infrastrukturåtgärder
trafikplats Lund S kan bli positiv för kollektivtrafiken
som kan påverka
beroende på val av utformning.
marknadsandelen:
-

Ny 2+1-väg (väg 108) skapar förbättrad framkomlighet
för biltrafiken. Ombyggnad av trafikplats Lund S kan
bli positiv för kollektivtrafiken beroende på val av
utformning.

Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråket behöver ses över som helhet med
trafikering kopplat till infrastruktur.
• Stora åtgärder krävs för att öka stråkets idag låga
marknadsandel
• Potentialen att få fler att välja busstrafiken
bekräftas i lågt resande per invånare i Staffanstorp
samt i potentialanalysen för arbetspendlare.
• Genom minskad restid till centrala Lund kan stråket
få en ökad betydelse även för fritidsresande
• Framkomlighetsåtgärder för minskad restid
• Resandeutveckling mot målet i stråket innebär stor
kapacitetsbrist
• Kapacitetsbristen 2030 kan kräva satsningar på
högre fordonskapacitet

5 Lund-Sjöbo-Simrishamn
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop sydöstra Skåne med tillväxtmotorn Lund. Eftersom såväl
Simrishamn och Tomelilla har tågförbindelse mot Malmö så utgör framförallt orterna Dalby och Sjöbo
ett stort underlag till stråket. SKE5 viktig funktion för sommarresande.
Idag
Linjer som trafikerar:
SKE5, 160, 161
Potential för nya Medel
arbetspendlare:
Dagens resande:
4 900 påstigande
Potentiella
26 700
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Simrishamn: var 60:e
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
minut
arbetsresor:
Dalby, Sjöbo: ca var 10:e
minut
Helgresande:
Medel/Låg andel
Restidskvot
God
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/Låg andel
Marknadsandel
31-40 %
idag:
Mål och
Målbild
31-40 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 10-50 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Mycket hög turtäthet krävs
Brister i basutbud:
SKE5- turutbud helgtrafik
Åtgärder
Planerade/diskuterade + Snabbare körväg i Tomelilla, förbättrad framkomlighet i
och
infrastrukturåtgärder
cirkulationsplats i Gärsnäs, framkomlighetsåtgärder i
utveckling
som kan påverka
cirkulationsplats Dalby väg 11.
marknadsandelen:
-

Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Ombyggnad av väg 11 ger framkomlighetsåtgärder för
biltrafiken

Superbusskoncept Malmö-Sjöbo-Simrishamn
•
•
•
•
•

Något lägre potential än andra stråk då det är ett
stråk med redan relativt hög marknadsandel som
passerar orter med högt resande per invånare.
SkåneExpressen 5 har viktig funktion för
sommarresande som bör bevaras och utvecklas.
Minskad restid i stråket behövs dock och gynnar
såväl målet om ökad geografisk tillgänglighet som
ökad marknadsandel
God potential att få nya arbetspendlare i stråket
men kortare restider krävs, framförallt för
arbetsresor
Mycket hög turtäthet krävs 2030 och
kapacitetsbristen kan trots det uppkomma

6 Malmö-Staffanstorp-Sjöbo
Syfte: Stråket syftar till främst till att knyta ihop Staffanstorp, Dalby och Sjöbo med tillväxtmotorn
Malmö.
Idag
Linjer som trafikerar:
SKE8, 172, 174, 175
Potential för nya Medelgod
arbetspendlare:
Dagens resande:
4 000 påstigande
Potentiella
19 800
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Dalby, Staffanstorp: ca
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
var 10:e minut
arbetsresor:
Sjöbo: ca var 20:e minut
Helgresande:
Medel/Låg andel
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/Låg andel
Marknadsandel
16-25 %,
idag:
Mål och
Målbild
31-40 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 10-50 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Högre fordonskapacitet krävs
Brister i basutbud:
Linje 174- öppettider vardag och helg
Åtgärder och Planerade/diskuterade +
Cirkulationsplats utanför Staffanstorp (bra eller dålig?)
utveckling
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
Cirkulationsplats utanför Staffanstorp (bra eller dålig?)
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Superbusskoncept Malmö-Sjöbo
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Minskade restider krävs för såväl arbetsresor som
fritidsresor i stråket
• Störst potential att öka resandet från Staffanstorp
där bussresandet idag är lågt per invånare och
marknadsandelen som lägst
• Delen Malmö-Staffanstorp behöver ses över som
helhet med trafikering kopplat till infrastruktur.
• Överlag god kapacitet i stråket men närmst Malmö
uppstår kapacitetsbehov 2030 vilket kan kräva mer
kapacitetsstarka fordon.

7 Malmö-Bara
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orten Bara med tillväxtmotorn Malmö.
Idag
Linjer som trafikerar:
142, 148 (endast
Potential för nya
Medel
begränsad
arbetspendlare:
helgtrafik)
Dagens resande:
1 500 påstigande
Potentiella
8 600
arbetsresor per dag:
Stråkets samlade
Var 15:e minut
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/hög
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande
Medel/låg
Marknadsandel idag: 16-25 %
Mål och
Målbild
31-40 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: >100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Linje 142- öppettider helger
Åtgärder och Planerade/diskuterade Saknas
utveckling
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Kraftiga åtgärder krävs i stråket för att öka
kollektivtrafikens idag låga marknadsandel
• Minskade restider krävs för alla typer av resor
• Mycket stort kapacitetsbehov till 2030 men kan
åtgärdas med ökad turtäthet
• Kapaciteten behöver öka kraftigt i stråket men kan
åtgärdas med ökat turutbud.

8 Malmö-Vellinge-Näset
Syfte: Stråkets syfte är i första hand att knyta ihop Vellinge, Höllviken och näset med tillväxtmotorn
Malmö.
Idag
Linjer som trafikerar:
100, 146, 150, 151 och 300 Potential för nya Lägre
arbetspendlare:
Dagens resande:
10 000 påstigande
Potentiella
39 500
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Vellinge: var 5:e minut
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
Falsterbo: var 10:e minut
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/hög
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/hög
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: >100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Högre fordonskapacitet nödvändig
Brister i basutbud:
Inga brister
Åtgärder och Planerade/diskuterade + Extra körfält E6 förutsatt att det blir dedikerat för
utveckling
infrastrukturåtgärder
busstrafiken, reversibelt körfält för buss söder om
som kan påverka
Höllviken, flytt av hållplatser ut till väg 100
marknadsandelen:
- Förlängda avfartssträckor väg 100, trafikplats Kungstorp
Planerade/diskuterade Superbusskoncept Malmö-Vellinge-Näset
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Högt prioriterat stråk på grund av stora
resandevolymer vilket innebär att satsningar i
stråket gynnar många
• Behov av spårvägskapacitet 2030 om stråket ska
utvecklas mot målet.
• Bevara och utveckla stråkets funktion för såväl
pendlingsresor som helg- och sommarresande
• Stora behov av restidsminskningar i stråket för
såväl arbetsresor som fritidsresor

9 Malmö-Lomma-Bjärred-Löddeköpinge-Hofterup
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orterna Lomma, Bjärred, Löddeköpinge och Hofterup med
tillväxtmotorn Malmö.
Idag
Linjer som trafikerar:
126, 132, 133, 134 och 138 Potential för nya
Medel
arbetspendlare:
Dagens resande:
4 700 påstigande
Potentiella
27 100
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Bjärred: var 10-15:e minut Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
Lomma: var 20:e minut
arbetsresor:
Hofterup: drygt var 30:e
minut
Helgresande:
Medel/hög
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/låg
Marknadsandel
26-30 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: <10 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Mycket hög turtäthet krävs
Brister i basutbud:
Linje 126-öppettider vardag och helg
Åtgärder och Planerade/diskuterade +
Bussramper i trafikplats Lomma. Ny pågatågstrafik till
utveckling
infrastrukturåtgärder
Lomma, ny hållplats i Flädie med koppling till tåget
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Pågatågstrafik Malmö-Lomma-Kävlinge
•
•
•
•
•
•

Planerad pågatågstrafik i stråket innebär stor
potential för ökad marknadsandel framförallt
Lomma-Malmö
Orter längs stråket med få påstigande per invånare
indikerar en potential i stråket
Utveckling av stråket som komplement till
tågtrafiken
Ökad tydlighet och minskade restider i stråket
behövs för kvarvarande busstrafik
Restidskvoter behöver förbättras för såväl
arbetsresor som fritidsresor vilket bör kunna
uppnås när tågtrafik öppnar i stråket
Kapacitetsbehovet 2030 visar på att mycket hög
turtäthet är nödvändig. Planerad pågatågstrafik i
stråket är därmed en välkommen åtgärd i riktning
mot stråkets målbild.

10 Lund-Lomma
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orten Lomma med tillväxtmotorn Lund. Stråket är ett typiskt
pendlingsstråk med låg andel fritidsresande.
Idag
Linjer som trafikerar:
139
Potential för nya
Lägre
arbetspendlare:
Dagens resande:
2 100 påstigande
Potentiella
6 800
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Var 10:e minut
Restidskvot
Medelgod
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/låg
Restidskvot
Medelgod
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/låg
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: >100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Mycket hög turtäthet krävs
Brister i basutbud:
Öppettider söndagar
Åtgärder
Planerade/diskuterade Saknas
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråket behöver ses över som helhet med
trafikering kopplat till infrastruktur.
• Stråket har idag en låg marknadsandel men har
med sin närhet till Lund och sitt redan goda
trafikutbud finns en potential till en hög
marknadsandel
• Kraftigt ökad marknadsandel innebär stor
resandeutveckling och ökning av turutbud krävs för
att inrymma resenärerna.
• Arbetsresandet i stråket tycks välutvecklat men
potentialen att få fler fritidsresenärer är stor
• Mycket hög turtäthet krävs 2030 och
kapacitetsbristen kan trots det uppkomma

11 Lund-Bjärred-Löddeköpinge
Syfte: Stråket syftar till främst till att knyta ihop orterna Bjärred och Löddeköpinge med
tillväxtmotorn Lund.
Idag
Linjer som trafikerar:
137
Potential för nya Lägre
arbetspendlare:
Dagens resande:
2 800 påstigande
Potentiella
11 400
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Var 10:e minut
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/hög
Restidskvot
Medelgod
fritidsresor:
Sommarresande:
Lågt
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
41-50 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 51-100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Mycket hög turtäthet krävs
Brister i basutbud:
Öppettider vardagar
Åtgärder
Planerade/diskuterade +
och
infrastrukturåtgärder
Ökad kapacitet i trafikplats Flädie
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråket behöver ses över som helhet med
trafikering kopplat till infrastruktur.
• Med sin närhet till Lund och sitt redan goda
trafikutbud finns potential till en hög
marknadsandel
• Stråkets låga påstigande i förhållande till invånare
indikerar på en potential att öka resandet i stråket
• Kraftigt ökad marknadsandel krävs
• Mycket hög turtäthet krävs 2030 och
kapacitetsbristen kan trots det uppkomma

12 Helsingborg-Bårslöv-Ekeby
Syfte: Stråket syftar till att knyta ihop orten Ekeby med tillväxtmotorn Helsingborg.
Idag
Linjer som trafikerar:
297
Potential för nya
Lägre
arbetspendlare:
Dagens resande:
1 300 påstigande
Potentiella
6 000
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
Var 30:e minut
Restidskvot
God
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/låg
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/låg
Marknadsandel
16-25%
idag:
Mål och
Målbild
31-40%
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: 10-50 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider vardag och helg
Åtgärder
Planerade/diskuterade Saknas
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråkets restidskvot till centrum behöver minska
för att öka attraktiviteten vid fritidsresor
• Behov av översyn av stråket med syfte att minska
restiderna
• Kapacitetsbehov uppstår i maxtimmen och kan
åtgärdas med högre turtäthet

13 Helsingborg-Höganäs
Syfte: Stråket syftar i första hand till att knyta ihop orterna Högnäs och Viken med tillväxtmotorn
Helsingborg. Stråket knyter också Helsingborg till den turisttäta orten Mölle.
Idag

Mål och
behov

Åtgärder
och
utveckling

Linjer som trafikerar:

220, 222

Dagens resande:

5 400 påstigande

Stråkets samlade
turtäthet i högtrafik:
Helgresande:

ca var 7:e minut

Sommarresande:

Medel/hög

Målbild
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
Kapacitetsåtgärd 2030:
Brister i basutbud:
Planerade/diskuterade
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
marknadsandelen:

41-50 %

Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Superbusskoncept Helsingborg-Höganäs.

Betydande andel

Potential för nya
arbetspendlare:
Potentiella
arbetsresor per
dag:
Restidskvot
arbetsresor:
Restidskvot
fritidsresor:
Marknadsandel
idag:

Lägre
23 500
Medelgod
God
26-30 %

51-100 %
Högre fordonskapacitet krävs
Inga brister
+
Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i Höganäs,
ny körväg med koppling Maria Station,
framkomlighetsåtgärder i Helsingborg.
Framkomlighetsåtgärder i Viken samt in- och
utfarter till Viken.
-

•
•
•

Högt prioriterat stråk på grund av stora
resandevolymer vilket innebär att satsningar i
stråket gynnar många.
Bevara och utveckla stråkets funktion för helg och
sommarresande.
Stort kapacitetsbehov 2030 vilket kräver mer
kapacitetsstarka fordon om stråket ska utvecklas i
riktning mot målet.

14 Ängelholm-Örkelljunga-Hässleholm
Syfte: Stråket syftar till att skapa en tvärförbindelse genom Skåne och koppla orten Örkelljunga till
såväl den närliggande kommunhuvudorten Ängelholm som till Hässleholm/Kristianstad. Även om
stråket möjliggör en tvärförbindelse så används det idag i första hand för kortare resor mot
Hässleholm respektive Ängelholm.
Idag
Linjer som trafikerar:
511
Potential för nya
Hög
arbetspendlare:
Dagens resande:
800 påstigande
Potentiella
5 900
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
ca var 60:e minut
Restidskvot
Medelgod
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/hög
Restidskvot
God
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/hög
Marknadsandel
< =15 %
idag:
Mål och
Målbild
26-30 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: >100%
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider vardag och helg
Åtgärder och Planerade/diskuterade Saknas
utveckling
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Volymmässigt är stråket ett av de minsta och det
med sämst turtäthet bland de regionalt viktiga
stråken
• Det tycks finnas potential att öka arbetspendlingen
i stråket
• Stråkets förhållandevis höga andel helg- och
sommarresande visar på ett behov att bevara och
utveckla stråkets funktion för fritidsresande
• Stråkets idag mycket låga marknadsandel kräver
stora insatser för att nå upp till målbilden
• En resandeutveckling mot målet innebär en mycket
stor resandeutveckling till 2030. Kapacitetsbehovet
åtgärdas genom ökad turtäthet.

15 Helsingborg-Örkelljunga
Syfte: Stråket syftar till att koppla orten Örkelljunga till tillväxtmotorn Helsingborg. Stråket kopplar
även till Markaryd genom koppling till linje 521 i Örkelljunga.
Idag
Linjer som trafikerar:
SKE10
Potential för nya
Hög
arbetspendlare:
Dagens resande:
800 påstigande
Potentiella
6 600
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
ca var 30:e minut
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Hög
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/hög
Marknadsandel
<15%
idag:
Mål och
Målbild
26-30 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030: >100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider vardag och helg
Åtgärder
Planerade/diskuterade Framkomlighetsåtgärder centrala Helsingborg
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Superbusskoncept Örkelljunga-Helsingborg
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Åtgärder krävs för att öka stråkets idag mycket låga
marknadsandel
• Stråkets målbild kan vara för högt ställd med tanke
på glappet i förhållande till dagens marknadsandel
• Goda restider för biltrafiken i stråket ger stora
utmaningar med dålig restidskvot för såväl
arbetsresor som fritidsresor i stråket. Stora
åtgärder krävs därmed för att kollektivtrafikens
attraktivitet ska öka.
• Stråket har en låg marknadsandel och potentialen
indikerar att det finns en potential att hitta fler
arbetspendlare i stråket.
• Kapacitetshöjande åtgärder i form av utökat
turutbud krävs för att rymma tillkommande
resenärer.

16 Kristianstad-Broby
Syfte: Stråket syftar till att koppla ihop Östra Göinge med tillväxtmotorn Kristianstad. Stråket går
dessutom vidare till Osby i norr där tågkoppling finns för vidare resa med tåg mot Älmhult. Stråket
möjliggör dessutom resande mellan flera större orter längs stråket.
Idag
Linjer som trafikerar:
545
Potential för nya
Lägre
arbetspendlare:
Dagens resande:
3 200 påstigande
Potentiella
14 000
arbetsresor per
dag:
Stråkets samlade
ca var 10:e minut
Restidskvot
Dålig
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/låg
Restidskvot
God
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/hög
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
31-40%
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
51-100 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider vardagar
Åtgärder
Planerade/diskuterade +
Bussgata i Broby, Kristianstadslänken etapp 3
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Superbusskoncept Kristianstad-Osby
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråkets restidskvot till centrala Kristianstad är god
men för arbetsresor är inte restiderna lika
gynnsamma
• Stråket har kapacitetsbehov redan idag och
åtgärder i utökat turutbud krävs till 2030 för att
stråket ska utvecklas i enlighet med
marknadsandelsmålet.

17 Hässleholm-Broby
Syfte: Stråket syftar till att koppla ihop Östra Göinge med tillväxtmotorerna Lund och Malmö genom
tågkoppling i knutpunkten Hässleholm. Genom koppling med linje 545 i Broby möjliggörs
resmöjligheter till Hässleholm även från Knislinge.
Idag
Linjer som trafikerar:
542
Potential för nya
Hög
arbetspendlare:
Dagens resande:
500 påstigande
Potentiella
3 900
arbetsresor per dag:
Stråkets samlade
ca var 30:e minut
Restidskvot
God
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Hög
Restidskvot
God
fritidsresor:
Sommarresande:
Medel/låg
Marknadsandel
16-25 %
idag:
Mål och
Målbild
31-40 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
<10%
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider vardag och helg
Åtgärder
Planerade/diskuterade +
Ny överfart över väg 23 med bussgata i Stoby
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Ändrad körväg via Stoby i samband med ny överfart och
trafiksatsningar i
bussgata i Stoby
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråkets goda restidskvoter och höga potential att
fånga nya arbetspendlare tyder på en potential att
locka nya resenärer till stråket
• Inga större kapacitetsbehov kan ses i stråket men
kapacitetsbehovet kan komma att öka när även
Stoby trafikeras.

18 Bromölla-Olofström
Syfte: Stråket syftar till att koppla ihop Olofström med Bromölla och genom tågkoppling i Bromölla
möjliggöra vidare resor mot Skånes tillväxtmotorer. I Olofström kopplar stråket även mot linje 562
mot Lönsboda och Älmhult. Stråket är ett tydligt pendlingsstråk med låg andel fritidsresande.
Idag
Linjer som trafikerar:
561
Potential för nya
Medel
arbetspendlare:
Dagens resande:
900 påstigande
Potentiella
4 200
arbetsresor per dag:
Stråkets samlade
ca var 30:e minut
Restidskvot
Medelgod
turtäthet i högtrafik:
arbetsresor:
Helgresande:
Medel/låg andel
Restidskvot
Dålig
fritidsresor:
Sommarresande:
Låg andel
Marknadsandel idag: 16-25 %
Mål och
Målbild
26-30 %
behov
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
<10 %
Kapacitetsåtgärd 2030: Ökad turtäthet
Brister i basutbud:
Öppettider helg
Åtgärder
Planerade/diskuterade Saknas
och
infrastrukturåtgärder
utveckling
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade Saknas
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:
• Stråket har idag låg marknadsandel och åtgärder
krävs för att locka nya resenärer
• Stråket låga restidskvot till centrum av Bromölla
om stråket ska kunna utvecklas och även få upp ett
fritidsresande
• Översyn av stråket för minskad restid och ökad
tydlighet behövs
• Stråket har relativt god kapacitet och klarar en
resandeökning mot marknadsandelsmålet med
ökad turtäthet

19 Kristianstad-Åhus
Syfte: Stråket syftar till att koppla ihop Åhus med tillväxtmotorn Kristianstad. I Kristianstad finns
dessutom möjligheten att via Skånebanan ta sig vidare till övriga tillväxtmotorer i Skåne. Betydande
helgresande och resande sommartid visar på ett stråk med tydlig betydelse även för fritidsresande.
Idag

Mål och
behov

Åtgärder och
utveckling

Linjer som trafikerar:

551

Dagens resande:

2 700 påstigande

Stråkets samlade
turtäthet i högtrafik:
Helgresande:

ca var 9:e minut

Sommarresande:

Hög andel

Målbild
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
Kapacitetsåtgärd 2030:
Brister i basutbud:
Planerade/diskuterade
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
marknadsandelen:
Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

41-50 %

Betydande andel

Potential för nya
arbetspendlare:
Potentiella
arbetsresor per dag:
Restidskvot
arbetsresor:
Restidskvot
fritidsresor:
Marknadsandel
idag:

Lägre
12 100
Dålig
Medelgod
16-25 %

>100 %
Mycket hög turtäthet krävs
Inga brister
+
-

Förbättrad framkomlighet längs 118 för biltrafiken
genom utbyggnad till 2+1-väg

•
•
•

Bevara och utveckla stråkets funktion för såväl
pendlingsresor som fritidsresor
Stråkets restidskvot behöver förbättras om
marknadsandelen ska öka
Stråkets kapacitetsbehov är stort till 2030 och
större spridning av resandet under
högtrafiktimmarna krävs för att inte ökad
fordonskapacitet ska krävas.

20 Kristianstad-Simrishamn/Ystad
Syfte: Stråket syftar till att skapa en tvärförbindelse i Skåne genom att koppla ihop Österlen med
tillväxtmotorn Kristianstad. Genom Skåneexpressen 4 kopplas den regionala kärnan Ystad ihop med
Kristianstad medan Skåneexpressen 3 möjliggör en koppling till Kristianstad även för Simrishamn. Till
funktion är dock stråket i högre grad resandet i kortare relationer, framförallt närmre Kristianstad
men även mellan och inom kommunerna på Österlen.
Idag

Mål och
behov

Åtgärder
och
utveckling

Linjer som trafikerar:

SKE3, SKE4

Dagens resande:

2 300 påstigande

Potential för nya
arbetspendlare:
Potentiella
arbetsresor per dag:
Restidskvot
arbetsresor:
Restidskvot
fritidsresor:
Marknadsandel
idag:

Hög
7 800

Stråkets samlade
turtäthet i högtrafik:
Helgresande:

Hög andel

Sommarresande:

Hög andel

Målbild
marknadsandel:
Kapacitetsbehov 2030:
Kapacitetsåtgärd 2030:
Brister i basutbud:
Planerade/diskuterade
infrastrukturåtgärder
som kan påverka
marknadsandelen:

31-40 %

Planerade/diskuterade
trafiksatsningar i
stråket:
Stråkets utveckling:

Superbusskoncept Kristianstad-Simrishamn/Ystad

Dålig
Medelgod
<=15 %

<10 %
Ökad turtäthet
SKE3 och SKE4- öppettider vardag och helg
+
Hållplats väg 9 utanför Kivik, bättre framkomlighet i
korsningen väg 9/19, Bättre framkomlighet i
Simrishamn, ny körväg i Tomelilla
-

•
•
•
•

Stort glapp mellan dagens marknadsandel och
stråkets målbild kräver stora insatser för att öka
stråkets attraktivitet
Stråket har en viktig funktion för fritidsresande
som bör bevaras och utvecklas
Minskade restider behövs för främst arbetsresor
Stråket har en relativt god kapacitet och
resandeökningen går därmed att möta med ökad
turtäthet i stråket.

17 Stadsbusstrafiken
Metod och avgränsningar
Potential och inriktning för den framtida utvecklingen av stadsbusstrafiken i Skåne har översiktligt
studerats för samtliga skånska städerna med stadsbuss. I större städer (markerade i kartan) har mer
detaljerade analyser för olika stråk genomförts.

Figur 15: Städer med stadsbusstrafik i Skåne som ingått i fördjupade analyser.

Eftersom kapacitetsanalysen har utgått från respektive stråks totala resande oavsett riktning är det
förenklade resultat som redovisas. Kapacitetsberäkningarna har därmed förenklats till att studera
linjernas totala påstigande och sittplatser under högtrafik. Eftersom resandet i stadsbuss är mer
komplext och många resenärer endast åker delsträckor ges därmed ingen absolut sanning. Samtliga
studerade linjer har dock hanterats på precis samma sätt vilket bör kunna ge en indikation på nuläge
och behov städer och linjer emellan. Varje resultat måste dock sättas i ett sammanhang och en
helhet innan rätt åtgärder kan bedömas. Viktigt att ha med sig att analyser och även presentationen
av resultaten har gjorts för varje linje som helhet. Detta innebär att hela linjen pekas ut som linje
med t ex kapacitetsbrist även om den verkliga bristen kan beröra delsträckor.
Samtlig resandestatistik kommer från Skånetrafiken men källor för respektive stad kan variera
beroende på vilken statistik som funnits tillgänglig. För Malmö utgår t ex statistiken från PASTAräkningar från 2015 medan Helsingborg har APC-beräkningar 4 som grund.

4

Automatic passenger Counting – automatiskt system ombord på fordonen som räknar resandet

Resandet i stadsbusstrafiken
Stadsbusstrafiken består av en omfattande andel av det totala bussresandet i Skåne, där Malmö
dominerar stort med över 150 000 resor varje vardagsdygn.

Figur 16: Resandet med stadsbuss i Skåne. Källa: Statistik från Skånetrafiken- bland annat PASTA-räkningar från 2015 och
APC-beräkningar från 2017. Statistiken är sammanställd i rapporten: ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne”
(2017).

Restidskvoter i större städer
Genom att i en modell analysera vilken färdväg och restid samtliga förvärvsarbetande skulle få (dörr
till dörr) har restidskvoterna vid arbetsresor för varje stadsbusslinje kunnat beräknas. Generellt är
variationen i restidskvot mellan linjer och städer stor. Landskrona och Lund sticker ut med
restidskvoter klart över medel för nästan samtliga stadsbusslinjer. Sämst restidskvoter återfinns i
Helsingborg. Eftersom restidskvoten beräknas utifrån resenärens totala restid inklusive bytesresor så
uppnår linjer med tågkoppling lättare en bra restidskvot.

Medelvärde

Figur 17: Andel potentiella arbetspendlare per stadsbusslinje som har en restidskvot till arbetet på maximalt 1,5. 5

5

Källa: Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne (MOE-Tetraplan, 2017)

Malmö

Studerade stadsbusslinjer
Dagens resande:
Dagens marknadsandel
(buss)
Målbild marknadsandel:
Linjer med mycket stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer som kan få
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med måttligt
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild:
Linjer med bäst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med sämst
restidskvot (arbetsresor):
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Planerade/diskuterade
satsningar 2024-:
Gap mellan behov och
planerade satsningar:

Generella slutsatser

6

Linje 1-8, 31-15
151 000 6 påstigande per vardag
23 %
28 % marknadsandel
Linje 8 och linje 5: Fordon med mycket hög kapacitetsbehov
behövs- t ex spårvagn eller liknande fordon med hög kapacitet
Linje 4, 3 och 6: Ökat kapacitetsbehov krävs
Linje 1,2,7, 33, 34 och 35: Ökat kapacitetsbehov kan krävas
Linje 31, 32: Ökad turtäthet krävs
Linje 2, 5, 7 och 8
Linje 6 och 31-35
MalmöExpressen linje 8
Åtgärder kopplade till Sverigeförhandlingen: Eldriven
MalmöExpressen på linje 4,5,8 och 2. Elbussar linje 3,6,9 och 10
Resultaten indikerar på gap som kräver vidare analyser:
• Räcker MalmöExpresser på linje 8 och 5 för att uppfylla
kapacitetsbehovet? Spårväg kan krävas
• Även kraftigt kapacitetsbehov på främst linje 4,3 och 6 där
det krävs att planerade åtgärder möter de kapacitetsbehov
som uppstår
• Utöver större satsningar krävs stora resurser för utökad
turtäthet
Kapacitetsbehovet i Malmö är enormt kraftigt om
marknadsandelsmålet ska uppnås. Analyserna pekar på att främst
för linjerna 8, och 5 är kapacitetsbehovet så stort 2030 att inte ens
stadsexpresser i tät trafik kommer vara tillräckligt i peaktid. Flera
linjer i Malmö har också stora utmaningar med restidskvoter som
inte är attraktiva nog för att på allvar kunna locka resenärer till
kollektivtrafiken. Gapet är mycket stort mellan planerade
satsningar som finns och de enorma kapacitetsbehov som
uppkommer om målet ska uppnås.

Uppräkning för vardagsdygn baserat på PASTA-räkningar för fem vardagar 2015

Figur 18: Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken i Malmö. ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017).

Figur 19: Översiktlig bedömning av åtgärdsbehov i stadsbusstrafiken i Malmö 2030. Källa: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (2017).

Helsingborg

Studerade stadsbusslinjer:
Dagens resande:
Dagens marknadsandel
(buss)
Målbild marknadsandel:
Linjer med bäst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med sämst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med mycket stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer som kan få
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med måttligt
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild:
Kapacitet 2030 utifrån
målbild:
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Planerade/diskuterade
satsningar 2024-:
Gap mellan behov och
planerade satsningar:

Generella slutsatser:

Linje 1-4, linje 6, linje 21-22
41 000 påstigande per vardag
16 %
28 %
Linje 8
Linje 3, 4 och 6
Saknas
Linje 1: Ökat kapacitetsbehov krävs 2030
Linje 2,3 och 4: Ökat kapacitetsbehov kan uppstå
Linje 7, 8, 21 och 22
På flertalet linjer räcker kapaciteten inte till. Störst
kapacitetsbehov på linje 1, men även linje 2 och 3 kommer kräva
stora kapacitetshöjande åtgärder.
Helsingborgsexpressen linje 1
Åtgärder kopplade till Sverigeförhandlingen:
HelsingborgsExpressen linje 2 och 3.
Resultaten indikerar på gap som kräver vidare analyser:
• Räcker kapaciteten på linje 1 med Helsingborgsexpressen?
• Utöver större satsningar krävs stora resurser för utökad
turtäthet
Överlag är restidskvoterna i Helsingborg en utmaning för att locka
nya resenärer till kollektivtrafiken. Även i Helsingborg är
kapacitetsbehovet stort på flera linjer om marknadsandelsmålet
ska uppnås. Framförallt finns ett stort behov av utökad kapacitet
på linje 1. Även övriga linjer kommer dock behöva utökad
turtäthet. Inplanerade satsningar finns som tycks följa den
förväntade resandeutvecklingen i riktning mot målet. Linje 1 bör
dock följas upp så att kapaciteten på Helsingborgsexpressen är
tillräcklig.

Figur 20: Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken i Helsingborg. Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje
kan förekomma. ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017).

Figur 21: Översiktlig bedömning av åtgärdsbehov i stadsbusstrafiken i Helsingborg 2030. Källa: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (2017). Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Lund

Studerade linjer:
Dagens resande:
Dagens marknadsandel
(buss)
Målbild marknadsandel:
Linjer med bäst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med sämst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med mycket stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer som kan få
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med måttligt
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Planerade/diskuterade
satsningar 2024-:
Gap mellan behov och
planerade satsningar:

Generella slutsatser:

Linje 1-6
36 000 påstigande per vardag
16 %
28 %
Linje 1, 2 och 4
Linje 5
Ingen
Saknas
Linje 3, 4, 6: Ökat kapacitetsbehov kan uppstå
Linje 1, 2 och 5. Ökad turtäthet krävs
Spårväg Lund införs 2020
Saknas
Resultaten indikerar på gap som kräver vidare analyser:
• Utöver spårvägen saknas kapacitetshöjande åtgärder i
Lund vilket kan komma att behövas på linje 3, 4 och 6.
• Utöver större satsningar krävs stora resurser för utökad
turtäthet
Med tanke på den planerade spårvägen i Lund kommer stora
förändringar i såväl linjestruktur som kapacitet vara på plats till
2030. Kapacitetshöjande åtgärder är också en förutsättning och
krävs i hela stadsbusstrafiken om marknadsandelsmålet ska nås.
Störst kapacitetsbehov kommer krävas på det som idag är linje 3
och 4 och 6 där någon form av mer kapacitetsstarka fordon än
dagens kan komma att krävas om målet ska uppnås. Fler satsningar
inom stadsbusstrafiken i Lund än den inplanerade spårvägen krävs
om tillkommande resenärer ska rymmas.

Figur 22: Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken i Lund. ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017). Resultaten
visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Figur 23: Översiktlig bedömning av åtgärdsbehov i stadsbusstrafiken i Lund 2030. Källa: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (2017). Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Kristianstad

Studerade linjer:
Dagens resande:
Dagens marknadsandel
(buss)
Målbild marknadsandel:
Linjer med bäst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med sämst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med mycket stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer som kan få
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med måttligt
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Gap mellan behov och
planerade satsningar:
Generella slutsatser:

1, 2, 3 och 4
13 500 påstigande per vardag
12 %
16 %
Linje 1
Linje 2
Saknas
Saknas
Saknas
Linje 1,2 3 och 4. Ökad turtäthet krävs i samtliga linjer. Störst
behov på linje 2.
Saknas
Saknas
Analysen indikerar inte på något gap avseende kapacitetsbehov
och planerade större satsningar. Däremot krävs stora resurser för
utökad turtäthet.
Även i Kristianstad kommer utökad kapacitet krävas för att
marknadsandelsmålet ska uppnås. Linje 1 körs redan idag med
större bussar och även om kapacitetsbehovet inte är så stort som i
övriga större städer kommer ökad turtäthet krävas. I ett perspektiv
bortom 2030 kommer behov finnas även av åtgärder som större
fordon framförallt på linje 2 och 4. Överlag är restidskvoterna i
stadsbusstrafiken relativt goda, framförallt på linje 1. Linje 2 är
dock i behov av åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens restid
jämfört med bil.

Figur 24: Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken i Kristianstad. ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017).
Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Figur 25: Översiktlig bedömning av åtgärdsbehov i stadsbusstrafiken i Kristianstad 2030. Källa: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (2017). Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Landskrona

Studerade linjer:
Dagens resande:
Dagens marknadsandel
(buss)
Målbild marknadsandel:
Linjer med bäst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med sämst
restidskvot (arbetsresor):
Linjer med mycket stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med stort
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer som kan få
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Linjer med måttligt
kapacitetsbehov 2030
utifrån målbild
Planerade/diskuterade
satsningar 2019-2023:
Planerade/diskuterade
satsningar 2024-:
Gap mellan behov och
planerade satsningar:
Generella slutsatser:

1, 2, 3,4 och 5
9 100 påstigande per vardag
8%
16 %
Linje 4
Linje 5
Saknas
Saknas
Saknas
Ökad turtäthet kommer att krävas på främst linje 1 och 2.
Kapacitetsbehov i maxtimmen kan dock uppstå även i övriga linjer.
Saknas
Saknas
Analysen indikerar inte på något gap avseende kapacitetsbehov
och planerade större satsningar. Däremot krävs stora resurser för
utökad turtäthet.
Marknadsandelsmålet kräver stora resandeökningar i Landskrona
vilket kommer ställa krav på ökad kapacitet, på framförallt linje 1
och 2 som kan behöva fördubbla dagens turtäthet om kapaciteten
ska vara tillräcklig. Restidskvoterna i Landskrona är klart över
medelvärdet för i princip samtliga linjer. Stadsbussarnas tydliga
koppling till tåget kan innebära ännu större kapacitetsbehov än
analysen visar.

Figur 26 Kapacitetsbehov i stadsbusstrafiken i Landskrona. ”Fördjupad stråkanalys av busstrafiken i Skåne” (2017).
Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Figur 27: Översiktlig bedömning av åtgärdsbehov i stadsbusstrafiken i Landskrona 2030. Källa: ”Fördjupad stråkanalys av
busstrafiken i Skåne” (2017). Resultaten visas linjevis och variationer inom respektive linje kan förekomma.

Mindre och medelstora orter
Även för stadsbusstrafiken i mindre och medelstora orter kommer resandet öka kraftigt om
marknadsandelsmålet ska uppnås. Eftersom volymerna av resande är betydligt mindre i dessa städer
och dagens turtäthet i många fall också relativt låg är dock ökningarna hanterbara genom utökat
turutbud i befintliga linjer. I mindre städer är många gånger inte kapacitetsbehovet den stora
utmaningen utan snarare att kunna konkurrera med de fördelar som finns för biltrafiken med
gynnsamma restider och ofta goda parkeringsmöjligheter.
Påstigande
årsmedeldygn
Dagens
marknadsandel
buss
Marknadsandel
målbild
Procentuell
resandeökning
2030

Ängelholm

Trelleborg

Hässleholm

Eslöv

Ystad

1 700

1 800

2 000

1 400

1 000

7%

10 %

6%

5%

10 %

16 %

16 %

16 %

16 %

16 %

+ 130 %

+ 65 %

168 %

224 %

182 %

Slutsatser
Sammantaget är slutsatsen att behovet av satsningar är mycket stora i såväl de regionalt viktiga
stråken för regionbuss samt i stadstrafiken om målet om 40 % marknadsandel ska uppnås 2030.
I regionbusstrafiken finns framförallt två stråk där kapacitetsbehovet är extra påtagligt och detta är
mellan Malmö-Lund samt Malmö-Vellinge-Näset. I dessa stråk visar kapacitetsanalyser att ett utökat
turutbud inte är tillräckligt för att få plats med alla resenärer utan andra åtgärder såsom nya linjer
eller mer kapacitetsstarka fordon krävs. Analyserna visar även stora behov av att öka
framkomligheten i många stråk för att kollektivtrafiken ska bli ett tillräckligt attraktivt alternativ för
de som idag väljer bilen. Det gäller framförallt många av de tyngre pendlingsstråken in mot Lund och
Malmö. Flera av de långväga regionbusslinjerna studeras redan nu i olika utredningar kopplade till
regionalt superbusskoncept och av dessa bör, av analyserna att döma, framförallt stråket MalmöVellinge-Näset prioriteras på grund av både höga resandeflöden, stort framtida kapacitetsbehov och
sämre restidskvoter. Även stråket Helsingborg-Höganäs, Malmö-Staffanstorp och Staffanstorp-Lund
kan kräva högre fordonskapacitet 2030.
Analysen lyfter dock upp flera stråk med potential som inte ingår i regionalt superbusskoncept och
där ett helhetsgrepp saknas och behöver tas både kopplat till trafikering, kapacitet, framkomlighet
och attraktivitet. Dessa stråk är framförallt:
•
•
•
•
•

S Sandby-Lund
Staffanstorp-Lund
Lund-Lomma
Lund-Bjärred
Kristianstad-Åhus

I stadsbusstrafiken kräver det uppsatta målet omfattande åtgärder i samtliga städer med stadsbuss. I
de mindre städerna är det stora resandeökningar som väntar i riktning mot målet vilket kräver stora
utbudsökningar för att inrymma tillkommande resenärer. I Malmö, Helsingborg och Lund kommer

dock inte utbudsökningar vara tillräckliga eftersom en alltför tät trafik riskerar att minska
framkomligheten då bussarna till slut står i vägen för varandra. Framförallt i Malmö visar
kapacitetsbehovet 2030 på två linjer där inte ens mer kapacitetsstarka bussar (exempelvis
Malmöexpressen) är tillräckligt. I dessa stråk kan spårväg bli nödvändigt. Längs flera linjer i såväl
Malmö, Helsingborg som Lund visar analyserna på ett kapacitetsbehov som kan kräva mer
kapacitetsstarka fordon (i nivå med Malmöexpressen). En jämförelse mellan behoven utifrån målet
och de åtgärder som finns inplanerat idag, visar på att det finns risk för ett glapp och detta trots att
ett antal nya linjer i Malmö och Helsingborg nu studeras kopplat till Sverigeförhandlingen. Störst är
gapet i Malmö där satsningar behövs i fler stråk och där de satsningar som planeras riskerar att inte
kunna möta kapacitetsbehovet.
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Bilaga 6 Bytespunkter och tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning bytespunkter- buss
Som bytespunkter för buss inräknas dels större och viktiga hållplatser med mycket resenärer men även hållplatser där flera
linjer trafikerar och där byten mellan linjer är möjliga.
Tillgänglig
Hållplatsens samtliga lägen är tillgänglighetsanpassade
Delvis tillgänglig
Ej tillgänglig

Hållplats

Ett eller flera hållplatslägen saknar tillgänglighetsanpassning
Hållplatsen saknar tillgänglighetsanpassade lägen

Tillgänglighetsanpassning Kommun

Bjuvs Station

Tillgänglig

Bjuv

Bromölla station

Tillgänglig

Bromölla

Arlöv Sockerbitstorget

Tillgänglig

Burlöv

Delvis tillgänglig

Båstad

Båstad station

Tillgänglig

Båstad

Förslövs station

Tillgänglig

Båstad

Hurva E 22

Tillgänglig

Eslöv

Eslöv Stora Torg

Tillgänglig

Eslöv

Eslövs station

Tillgänglig

Eslöv

Båstad busstation

Gårdstånga Trafikplats

Tillgänglig

Eslöv

Delvis tillgänglig

Eslöv

Helsingborg Gustav Adolfs torg

Tillgänglig

Eslöv

Helsingborg Konserthuset

Tillgänglig

Eslöv

Delvis tillgänglig

Eslöv

Helsingborg Stattena

Tillgänglig

Eslöv

Vallåkra station

Tillgänglig

Helsingborg

Maria station

Tillgänglig

Helsingborg

Ödåkra station

Tillgänglig

Helsingborg

Ramlösa station

Tillgänglig

Helsingborg

Ej tillgänglig

Helsingborg

Tillgänglig

Helsingborg

Tillgänglig

Hässleholm

Ej tillgänglig

Hässleholm

Stehags station

Helsingborg Kopparmölleplatsen

Rydebäcks station
Helsingborg C
Hässleholm C
Hästveda station
Höganäs Stadshuset

Tillgänglig

Höganäs

Viken centrum

Tillgänglig

Höganäs

Jonstorp Centrum

Tillgänglig

Höganäs

Hörby busstn

Tillgänglig

Hörby

Hörby Gamla Torg

Tillgänglig

Hörby

Höörs station

Tillgänglig

Höör

Klippans station

Tillgänglig

Klippan

Ö Ljungby E 4

Tillgänglig

Klippan

Fjälkinge station

Ej tillgänglig

Kristianstad

Kristianstad C

Tillgänglig

Kristianstad

Kristianstad Centralsjukhus

Tillgänglig

Kristianstad

Kristianstad Hästtorget

Tillgänglig

Kristianstad

Tings Nöbbelöv

Tillgänglig

Kristianstad

Åhus Glashyttan

Tillgänglig

Kristianstad
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Kävlinge station

Tillgänglig

Kävlinge

Löddeköpinge Center Syd

Tillgänglig

Kävlinge

Landskrona station

Tillgänglig

Landskrona

Landskrona Skeppsbron

Tillgänglig

Landskrona

Lomma busstn

Tillgänglig

Lomma

Tillgänglig

Lomma

Bjärred centrum
Lund Universi-tetssjukhuset
Lund Södra Tpl

Delvis tillgänglig

Lund

Tillgänglig

Lund

Delvis tillgänglig

Lund

S Sandby busstn

Tillgänglig

Lund

Lund Bankgatan

Delvis tillgänglig

Lund

Tillgänglig

Lund

Veberöd centrum

Lund Botulfsplatsen
Lund Gunnesbo station

Tillgänglig

Lund

Delvis tillgänglig

Lund

Lund Idrottsplatsen

Tillgänglig

Lund

Lund Jupitergatan

Tillgänglig

Lund

Lund LTH

Tillgänglig

Lund

Lund C

Lund Professorsgatan

Tillgänglig

Lund

Delvis tillgänglig

Lund

Lund S:t Lars Trädgård

Tillgänglig

Lund

Stångby station

Tillgänglig

Lund

Dalby busstn

Tillgänglig

Lund

Malmö C

Tillgänglig

Malmö

Malmö Hyllie

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Erikslust

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Gustav Adolfs torg

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Värnhem

Delvis tillgänglig

Malmö

Tillgänglig

Malmö

Malmö Stadshuset

Tillgänglig

Malmö

Malmö Södervärn

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Östervärn

Tillgänglig

Malmö

Malmö Limhamn Centrum

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Dalaplan

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Mobilia

Tillgänglig

Malmö

Malmö Svågertorp

Tillgänglig

Malmö

Malmö Triangeln

Tillgänglig

Malmö

Malmö Lindängen

Lund Ruben Rausings gata

Malmö Nobeltorget

Delvis tillgänglig

Malmö

Kristineberg Syd

Tillgänglig

Malmö

Malmö Rosengård

Tillgänglig

Malmö

Malmö Elisedals Industriområde

Tillgänglig

Malmö

Malmö Jägersro

Tillgänglig

Malmö

Malmö Kronprinsen

Delvis tillgänglig

Malmö

Malmö Länsstyrelsen

Tillgänglig

Malmö

Malmö Spångatan
Malmö Studentgatan
Tygelsjö Gullkragegatan

Tillgänglig

Malmö

Delvis tillgänglig

Malmö

Tillgänglig

Malmö
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Tillgänglig

Osby

Delvis tillgänglig

Osby

Rörum Knäbäckshusen

Tillgänglig

Simrishamn

Borrby busstn

Tillgänglig

Simrishamn

Simrishamns station

Delvis tillgänglig

Simrishamn

Sövdeborgskorset

Delvis tillgänglig

Sjöbo

Tillgänglig

Sjöbo

Delvis tillgänglig

Skurup

Ej tillgänglig

Skurup

Sjöbo busstn
Abbekås
Skurups station
Staffanstorp Storgatan

Tillgänglig

Staffanstorp

Teckomatorps station

Tillgänglig

Svalöv

Röstånga busstn

Ej tillgänglig

Svalöv

Billeberga station

Ej tillgänglig

Svalöv

Tågarps station

Tillgänglig

Svalöv

Svalöv centrum

Tillgänglig

Svalöv

Klågerup busstn

Tillgänglig

Svedala

Svedala station

Tillgänglig

Svedala

Brösarp bussterminal

Tillgänglig

Tomelilla

Tomelilla station

Tillgänglig

Tomelilla

Trelleborg C

Tillgänglig

Trelleborg

Höllviken centrum

Tillgänglig

Vellinge

Höllviken Ö Halörsvägen

Tillgänglig

Vellinge

Vellinge Ängar

Tillgänglig

Vellinge

Västra Ingelstads station

Tillgänglig

Vellinge

Östra Grevie station

Tillgänglig

Vellinge

Ystads station

Tillgänglig

Ystad

Åstorps station

Tillgänglig

Åstorp

Barkåkra station

Ej tillgänglig

Ängelholm

Ängelholms station

Tillgänglig

Ängelholm

Ängelholm Stortorg

Tillgänglig

Ängelholm

Örkelljunga busstn

Tillgänglig

Örkelljunga

Broby busstn

Tillgänglig

Östra Göinge

Glimåkra busstation

Tillgänglig

Östra Göinge

Hanaskog busstation

Tillgänglig

Östra Göinge

Knislinge busstn

Tillgänglig

Östra Göinge

Sibbhult busstation

Tillgänglig

Östra Göinge
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Tillgänglighetsanpassning bytespunkter- tåg
Samtliga tågstationer i Skåne räknas som bytespunkter
Tillgänglig
Delvis tillgänglig
Ej tillgänglig

Hållplats

Stationens samtliga plattformar är tillgänglighetsanpassade
Ett eller flera plattformar saknar tillgänglighetsanpassning
Stationen saknar tillgänglighetsanpassade plattformar

Tillgänglighetsanpassning Kommun

Ballingslöv

Tillgänglig

Hässleholm

Bjuvs station

Tillgänglig

Bjuvs kommun

Bjärnum station

Tillgänglig

Hässleholm

Bromölla station

Tillgänglig

Bromölla

Burlövs station

Tillgänglig

Burlövs kommun

Båstad station

Tillgänglig

Båstad

Dösjebro station

Tillgänglig

Kävlinge

Förslövs station

Tillgänglig

Båstad

Gantofta station

Tillgänglig

Helsingborg

Tillgänglig

Staffanstorp

Hjärups station
Eslövs station

Delvis tillgänglig

Eslöv

Häljarps station

Tillgänglig

Landskrona

Stehags station

Tillgänglig

Eslöv

Vallåkra station

Tillgänglig

Helsingborg

Maria station

Tillgänglig

Helsingborg

Ödåkra station

Tillgänglig

Helsingborg

Ramlösa station

Tillgänglig

Helsingborg

Rydebäcks station

Tillgänglig

Helsingborg

Helsingborg C

Tillgänglig

Helsingborg

Hässleholm C

Delvis tillgänglig

Hässleholm

Hästveda station

Tillgänglig

Hässleholm

Höörs station

Tillgänglig

Höör

Kattarps station

Tillgänglig

Helsingborg

Killebergs station

Tillgänglig

Osby

Klippans station

Tillgänglig

Klippan

Kvidinge station

Tillgänglig

Åstorp

Fjälkinge station

Tillgänglig

Kristianstad

Kristianstad C

Tillgänglig

Kristianstad

Kävlinge station

Tillgänglig

Kävlinge

Köpingebro station

Tillgänglig

Ystad

Landskrona station

Tillgänglig

Landskrona

Lund Gunnesbo station

Tillgänglig

Lund

Lund C

Tillgänglig

Lund

Lunnarps station

Tillgänglig

Tomelilla

Stångby station

Tillgänglig

Lund

Malmö C

Tillgänglig

Malmö

Malmö Hyllie

Tillgänglig

Malmö

Malmö Svågertorp

Tillgänglig

Malmö

Malmö Triangeln

Tillgänglig

Malmö

Mörarps station

Tillgänglig

Helsingborg

Osby station

Tillgänglig

Osby

Oxie station

Tillgänglig

Malmö

Perstorps station

Tillgänglig

Perstorp

Påarps station

Tillgänglig

Helsingborg
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Rydsgårds station

Tillgänglig

Skurup

Simrishamns station

Tillgänglig

Simrishamn

Skurups station

Tillgänglig

Skurup

Smedstorps station

Tillgänglig

Tomelilla

Svarte station

Tillgänglig

Ystad

Sösdala station

Tillgänglig

Hässleholm

Teckomatorps station

Tillgänglig

Svalöv

Tjörnarps station

Tillgänglig

Höör

Billeberga station

Tillgänglig

Svalöv

Tågarps station

Tillgänglig

Svalöv

Svedala station

Tillgänglig

Svedala

Tomelilla station

Tillgänglig

Tomelilla

Trelleborg C

Tillgänglig

Trelleborg

Västra Ingelstads station

Tillgänglig

Vellinge

Östra Grevie station

Tillgänglig

Vellinge

Ystads station

Tillgänglig

Ystad

Åstorps station

Tillgänglig

Åstorp

Barkåkra station

Tillgänglig

Ängelholm

Delvis tillgänglig

Ängelholm

Ängelholms station
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Bilaga 7 Kommersiell trafik
Kommersiell regional linjetrafik är sedan 2012 tillåten utan tillstånd men med
anmälningsskyldighet.
Aktuella operatörer och trafik under 2017 var enligt följande:

•
•
•
•

Flygbussarna Lund-/Malmö-Malmö Airport.
Flygbussen, Bergkvarabuss Helsingborg-Ängelholm-Ängelholms flygplats
Bus4you/Nettbuss Express Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg
Swebus Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg-Göteborg/-Stockholm
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Kommersiell
kollektivtrafik
i Skåne
Ett samlat erbjudande

Kommersiellt erbjudande
Region Skåne riktar detta erbjudande till trafikföretag som
vill bedriva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne enligt
definitionen i kollektivtrafiklagen. Ej att förväxla med interregional trafik eller annan fjärrtrafik.
Vårt arbete i Skåne tar sin utgångpunkt i att förenkla och
göra det lätt för resenärer att kunna utnyttja ett samlat utbud
av regional kollektivtrafik. Vi samverkar redan med några företag
men vill genom ett samlat erbjudande skapa tydlighet för alla
trafikföretag som överväger att starta upp regional kollektivtrafik
i Skåne. Vårt erbjudande bygger på likabehandlingsprincipen och
trafikföretagen ska uppleva att vårt angreppssätt leder till rättvis
tillgång till infrastrukturen.
Vi vill att kunderna ska uppleva att den samlade trafiken är av
hög kvalitet. Vi tror det är viktigt att alla aktörer bidrar och har
därför till detta erbjudande kopplat en prissättning för de olika
tjänsterna baserad på våra självkostnader.
Erbjudandet baseras på
• Tillträde till befintliga hållplatser, terminaler och annan
offentligt ägd infrastruktur.
• Konkurrensneutralitet – alla behandlas lika på rättvisa
grunder.
• Tydliga regler för nyttjande av anläggningar, efterlevnad
och sanktioner vid regelbrott.
• Alla överenskommelser reglerade i skriftliga avtal.
• Tidsatta överenskommelser.
• Regler för avbokning när trafiken eventuellt upphör.
• Självkostnadsprincipen för alla tjänster vi tillhandahåller.
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Erbjudande med flera valmöjligheter
Vi vill skapa flexibilitet och har därför valt att lägga erbjudandet
med flera valmöjligheter för trafikföretaget. Basutbudet ska
ge grundtrygghet för såväl kund som trafikföretag. Tilläggstjänsterna ger kunderna ett större mervärde men kräver å andra
sidan investeringar som kanske inte alla är beredda att göra
inledningsvis.

Basutbud

Hållplatser och Terminaler
Tilläggstjänst 1

Reseplaneraren
Tilläggstjänst 2

Biljettsamverkan
Tilläggstjänst 3

Nästa steg
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Basutbud

Hållplatser och terminaler
Omfattar
• Tillträde till de anläggningar för busstrafik (hållplatser/terminaler/
resecentra) som Skånetrafiken använder.
• Information på befintlig ellips/stolpe vid hållplats med linje
och destination.
• På anläggningar med informationstavlor, tilldelad yta för
trafikinformation.
Ansvar
• Trafikföretag tillhandahåller färdigt material enligt anvisningar,
alternativt Skånetrafiken tillverkar motsvarande åt trafikföretaget.
• Skånetrafiken sätter upp och tillser att material ersätts vid behov.
• Skånetrafiken ansvarar för drift och underhåll av anläggning.
• Kommun/Trafikverket sköter körvägar och mark vid anläggning,
och Skånetrafiken bevakar samtligas intresse.
• Anläggning som inte längre nyttjas av Skånetrafiken kan
trafikföretag få rätt att sköta själv.
Fördelning av platser på större anläggningar
• Uppställningsplatser för ombordstigning fördelas med hänsyn
till trafikens karaktär för att skapa bästa kundnytta och effektiva
fordonsrörelser.
• Fördelning av hållplatslägen sker utifrån utbud och störst
kundnytta = flest resande.
• Hållplatser på särskilda framkomlighetsstråk/busskörfält
förbehålls likartad trafik.
• Skånetrafiken företräder samtliga nyttjare och för dialog med
markägare, kommuner, Trafikverket med flera.
Om det uppstår kapacitetsbrist
• Skånetrafiken kallar berörda parter till dialog.
• Trafik med störst utbud har företräde.
• Skånetrafiken initierar arbetet för att öka kapaciteten.
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Tilläggstjänst 1

Reseplaneraren
Omfattar
• Tillträde till Skånetrafikens Reseplanerare.
• Visning och sökning i ett samlat erbjudande genom befintliga
digitala kanaler.
• Utmärkning av trafikföretaget
(logotyp/namn) och annan hänvisning för tydlighet mot kund
(egen information om priser och resevillkor).
• Visning av tidtabellstid i befintliga digitala informationsskyltar
på hållplatser/terminaler och andra informationspunkter.
Samlad visning av tider och hållplatser samt hållplatslägen.
• Visning av tidtabell alternativt realtid om sådan utrustning
finns installerad.
Ansvar
• Skånetrafiken ansvarar för systemet och fastställer arbetsordning.
• Skånetrafiken administrerar trafikföretagets underlag, matar in
i planeringssystem (Rebus) och säkerställer leverans för visning
till kund.
• Trafikföretag med av Skånetrafiken godkänd behörighet sköter
själv inmatning och rättning i Rebus.
• Trafikföretaget kvalitetssäkrar alltid uppgifterna i underlaget och
har det samlade ansvaret gentemot kund vid eventuella fel.
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Tilläggstjänst 2

Biljettsamverkan
Ny teknik som klarar integration
Att göra det enklare för kund att lösa sin biljett är ett viktigt
förbättringsområde som har fokus i flera sammanhang. Samtrafiken
har i samarbete med flera aktörer, såväl offentliga som kommersiella,
tagit fram en nationell standard för försäljning och validering av biljetter.
Den nya standarden används redan nu i Skånetrafikens nya biljettsystem.
Den nya standarden ger goda förutsättningar för biljettsamarbeten. När
den är implementerad fullt ut blir det möjligt att inte bara sälja sina egna,
utan även andras biljetter oavsett om biljetten ska säljas i en mobilapp
eller på någon annan typ av biljettbärare.
Den nya tekniken kommer också att göra det möjligt att koppla ihop
kollektivtrafiken med andra typer av resetjänster på en och samma biljett.
Eftersom standarden är nationell och förvaltas av branschen har vi nu de
tekniska förutsättningar vi behöver för att skapa attraktiva och hållbara
erbjudanden för framtiden.
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Tilläggstjänst 3

Nästa steg
Vi tror framtiden kan innehålla flera lösningar för kommersiell trafik.
Några vill säkert gå sin egen väg och möta kunderna i ett eget affärsupplägg. Andra, som kanske redan har en affärsrelation med oss och
därför är väl förtrogna med vårt varumärke, vill kanske se detta som
en möjlighet för egen kommersiell trafik.
Det är till alla er som vi vänder oss med detta erbjudande.
Här avser vi att utveckla idén om ett fördjupat samarbete. En integration
som skulle ske under ett gemensamt varumärke. I vårt fall blir varumärket
”Skånetrafiken” inte bara den av Region Skåne upphandlade trafiken i
form av Pågatåg, SkåneExpressen och så vidare. ”Skånetrafiken” blir även
det erbjudande som de kommersiella trafikföretagen tillför. Vi skapar ett
sammanhållande varumärke för kollektivtrafik i Skåne.
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Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor
med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen
och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap
och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

skanetrafiken.se
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Bilaga 9 Trafikavtal Skånetrafiken
Trafikavtal
Buss

Antal Budget/år Resor
fordon (mkr)
år 2017

IncitamentsTrafikföretag Avtalsslut Utveckling/på gång
avtal

Eslöv Stad o Region

13

34

857 239

Helsingborg Stad

84

237

14 793 797

incitament

Nobina

Hässleholm stad och region

12

32

887 066

incitament

Nettbuss

2022

Höganäs/Ekeby

51

139

3 700 000

incitament

Nobina

2022

Kristianstad Stad

28

76

3 527 545

incitament

Transdev

Kristianstad Södra

21

47

1 103 634

incitament

Transdev

Landskrona stad

17

49

2 437 050

incitament

Nobina

Lund stad

59

158

10 848 859

incitament

Nettbuss

Lund Väster

42

107

2 903 971

incitament

Nobina

2021

Lund Öster

57

135

3 955 885

Nobina

2022

Malmö Central

83

260

21 078 124

incitament

Nobina

2021 Elbuss

111

267

20 676 124

incitament

Nobina

2024 MalmöExpress

Malmö-Lund

55

116

4 443 090

incitament

Transdev

2026

Nordöst

34

111

1 883 158

incitament

Nobina

2021

Nya Nordväst

36

111

2 492 682

incitament

Nobina

2022

5

8

105 231

Flexbuss

2022

Simrishamn-Snurringen

19

51

695 787

Transdev

2019 Option utlöst till 2021

SkåneExpressen Hörby

23

78

1 063 797

Transdev

2026

Svalöv

16

42

337 417

Nobina

2022

Söderslätt

63

204

3 735 276

Bergkvarabuss

2021

Trelleborg Stad o region

35

74

2 008 947

Malmö Södervärn

Ringbuss

Ven
Ystad stad och region

2

4

66 279

23

73

961 928

Ängelholm-Klippan

13

38

909 670

Österlen

21

68

1 026 426

923

2519

106 498 982

Totalt

Trafikavtal
Tåg
Pågtåg
Krösatåg
Öresundståg

Antal Budget/år Resor
fordon (mkr)
år 2017

Transdev

incitament

incitament

Transdev
Nettbuss
incitament

Bergkvarabuss

incitament

Transdev

Nobina

2020 Option utlöst till 2020
2019 HelsingborgsExpressen

2020 Option utlöst till 2020
2020 Option utlöst till 2020
2024
2023 Spårvagn

2019 Option utlöst till 2019
2018 Flyttas till Landskrona stad 2018
2021
2019 Option utlöst till 2021
2022

IncitamentsTrafikföretag Avtalsslut Utveckling/på gång
avtal
2026 start dec 2018
ev 2026 start dec 2018 , överklagat och
inte avgjort i rätten
ev 2028 Detta är försenat och senaste
budet är att det blir ny
trafikstart december 2020.
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Nedan redovisas den trafik som trafikeras i Region Skånes regi 2018-05-24.

Tågtrafik
Linje
Linje 1
Linje 2
Linje 3
Linje 4a
Linje 4b
Linje 5
Linje 6
Linje 7
Linje 8
Linje 9
Linje 10

Sträcka

Trafikslag

Lund-Malmö-Köpenhamn

Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg

Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn
Helsingborg-Teckomatorp-Malmö
Kalmar-Växjö-Hässleholm-Malmö-Köpenhamn
Karlskrona-Kristianstad-Malmö-Köpenhamn
(Kristianstad)-Hässleholm-Helsingborg
Lund-Malmö-Ystad-Simrishamn
Markaryd-Hässleholm
Malmö-Köpenhamn-Helsingör
Helsingborg-Malmö-Trelleborg
Växjö-Alvesta-Hässleholm

Regionbusstrafik
Linje

Sträcka

Trafikslag

SkåneExpressen 1
SkåneExpressen 2
SkåneExpressen 3
SkåneExpressen 4
SkåneExpressen 5
SkåneExpressen 8
SkåneExpressen 10
Linje 100
Linje 101
Linje 102
Linje 108
Linje 119
Linje 122
Linje 123
Linje 126
Linje 127
Linje 132
Linje 133
Linje 134
Linje 135
Linje 137
Linje 138
Linje 139
Linje 140
Linje 141
Linje 142
Linje 143
Linje 144
Linje 145
Linje 146
Linje 148
Linje 150
Linje 151
Linje 152
Linje 153
Linje 155
Linje 157
Linje 160
Linje 161
Linje 162
Linje 165
Linje 166
Linje 172
Linje 174
Linje 175
Linje 181
Linje 182
Linje 183
Linje 184
Linje 201
Linje 209
Linje 218
Linje 219
Linje 222
Linje 223

Kristianstad-Malmö
Hörby-Lund
Kristianstad-Simrishamn
Kristianstad-Ystad
Lund-Simrishamn
Malmö-Veberöd-Sjöbo
Örkelljunga-Helsingborg
Malmö - Vellinge - Höllviken - Falsterbo
Trulstorp - Mossheddinge - Staffanstorp
Hjärup-Staffanstorp
Gårdstånga - Odarslöv - Lund
Kävlinge - St Harrie - L Harrie
Kävlinge - Löddeköpinge - Barsebäckshamn
Kävlinge - Furulund - Lund
Hänkelstorp - Löddeköpinge - Lund
Staffanstorp - Nordanå - Särslöv-Tottarp
Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö
Lomma - Alnarp - Malmö
Löddeköpinge - Bjärred - Malmö
Lomma kyrka - Lomma busstation
Bjärred - Lund
Landskrona - Löddeköpinge - Malmö
Lund - Lomma
Oxie - Svedala
Malmö - Svedala
Malmö - Bara - Klågerup
Svedala - V Kärrstorp - V Ingelstad
Östra Grevie - Anderslöv
Svedala - Trelleborg
Malmö - Vellinge - Trelleborg
Malmö - Torup
Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge
Malmö - Vellinge
Höllviken - Kämpinge - Höllviken
Svedala - Börringe- Nötesjö
Lund C- S Sandby - Harlösa
Eslöv - Flyinge
Lund - Dalby - Veberöd - Sjöbo
Torna Hällestad - Dalby - Lund
Lund - Dalby - Genarp
Lund - Klågerup - Svedala
S Sandby - Lund - Staffanstorp
Malmö C - Arlöv - Staffanstorp - Genarp
Malmö - Staffanstorp - Dalby
Malmö C - Dalby - S Sandby- Flyinge
Vellinge - Höllviken - Skegrie - Trelleborg
Skåre - Trelleborg
Anderslöv - Trelleborg
Trelleborg - Ö Klagstorp - St Beddinge
Flexlinje: Långaröd-Höganäs Centrum-Lerberget
Helsingborg - Vallåkra
Helsingborg - Landskrona
Helsingborg - Rydebäck
Mölle - Höganäs - (Helsingborg)
Arild - Höganäs

Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss

Linje 224
Linje 225
Linje 226
Linje 227
Linje 230
Linje 240
Linje 243
Linje 250
Linje 260
Linje 297
Linje 300
Linje 301
Linje 302
Linje 304
Linje 305
Linje 307
Linje 308
Linje 309
Linje 330
Linje 337
Linje 338
Linje 340
Linje 341
Linje 379
Linje 392
Linje 436
Linje Ringbuss 440
Linje Ringbuss 441
Linje Ringbuss 444
Linje Ringbuss 445
Linje Ringbuss 448
Linje 469
Linje 470
Linje 471
Linje 474
Linje 503
Linje 504
Linje 505
Linje 506
Linje 507
Linje 510
Linje 511
Linje 514
Linje 518
Linje 520
Linje 521
Linje 525
Linje 528
Linje 532
Linje 535
Linje 536
Linje 539
Linje 541
Linje 542
Linje 543
Linje 544
Linje 549

Arild - Jonstorp - (Ingelsträde) - Mjöhult - Hjälmshult
Ängelholm - Jonstorp - Höganäs
Laholm - Skottorp - Båstad
Höganäs - Ingelsträde - Mjöhult
Billesholm - Svalöv - Teckomatorp
Landskrona - Svalöv
Röstånga - Svalöv
Helsingborg - Bjuv - Billesholm - Ekeby
Ekeby - Tågarp - Landskrona
Helsingborg - Bårslöv - Ekeby
Hyllie - Vellinge - Falsterbo
Sjöbo - Ystad
Rydsgård - Skivarp
Köpingebro - Svenstorp
Skurup - Abbekås
Skurup - Skårby - Ystad
Skurup - Skivarp - Snårestad - Ystad
Veberöd - Stenberget - Skurup
Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo
Tomelilla - Ystad
Sjöbo - Lövestad - Tomelilla
Fränninge - Vollsjö - Sjöbo
Veberöd - Blentarp - Sjöbo
Vellinge - Västra Ingelstad - Östra Grevie
Ystad - Nybrostrand - Löderup - Hagestad
Eslöv - Löberöd
Ringbuss Höör - Snogeröd - Rolsberga
Ringbuss Höör - Skånes Djurpark - Höör
Ringbuss Höör - Ängsbyn
Ringbuss Höör - Orupssjukhuset - Sätofta - Jägersbo - Höör
Ringbuss Höör - Munkarp - Norra Rörum - Höör
Natur- och kulturbuss Fulltofta naturcentrum
Höör - Hörby
Hörby - Långaröd - Önneköp
Hörby - Eslöv
Förslöv - Ängelholm
Båstad - Förslöv
Torekov - Förslöv
Ängelholm - Helsingborg
Svenstorp - Munka Ljungby - Ängelholm
Ängelholm - Munka Ljungby - Klippan
Ängelholm - Örkelljunga - Hässleholm
Ängelholm - Åstorp
Klippan - Ljungbyhed - Röstånga - Stehag
(Klippan) Åstorp - Helsingborg
Markaryd - Örkelljunga
Båstad - Östra Karup
Klippan - Perstorp
Markaryd - Hässleholm
Hässleholm - Hovdala slott
Osby - Hästveda - Hässleholm
Osby - Lönsboda
Lönsboda - Sibbhult
Sibbhult - Broby - Hässleholm
Knislinge - Immeln - Arkelstorp
Fjälkestad - Kristianstad
Kristianstad - Färlöv

Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss

Linje 550
Linje 553
Linje 554
Linje 556
Linje 557
Linje 558
Linje 561
Linje 562
Linje 570
Linje 573
Linje 574
Linje 576
Linje 577
Linje 578
Linje 579
Linje 591

Vånga - Arkelstorp - Kristianstad
Kristanstad - Vittskövle
Äsphult - Kristianstad
Tollarp - Huaröd
Vånga - Barum - Fjälkinge
Kristianstad - Fjälkinge - Bromölla - Nymölla
Sölvesborg - Bromölla - Olofström
Älmhult - Lönsboda - Olofström
Ystad - Borrby - Hammenhög - Simrishamn
Simrishamn - Kivik
Vitaby - S:t Olof - Simrishamn
Simrishamn - Vallby - Hannas
Borrby - Skillinge - Brantevik - Simrishamn
Borrby - Skillinge - Gislöv - Simrishamn
Brösarp - Tomelilla
Snurringen

Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss
Regionbuss

Stadsbusstrafik
Linje

Sträcka

Trafikslag

Eslöv- Linje 2
Eslöv- Linje 3
Helsingborg- Linje 1
Helsingborg- Linje 2
Helsingborg- Linje 3
Helsingborg- Linje 4
Helsingborg- Linje 6
Helsingborg- Linje 7
Helsingborg- Linje 8
Helsingborg- Linje 10
Helsingborg- Linje 21
Helsingborg- Linje 22
Helsingborg- Linje 24
Helsingborg- Linje 25
Helsingborg- Linje 26
Helsingborg- Linje 27
Helsingborg- Linje 89
Helsingborg- Linje 91
Hässleholm- Linje 1
Hässleholm. Linje 2
Hässleholm- Linje 3
Kristianstad- Linje 1
Kristianstad- Linje 2
Kristianstad- Linje 3
Kristianstad- Linje 4
Kristianstad- Linje 22
Landskrona- Linje 1
Landskrona- Linje 2
Landskrona- Linje 3
Landskrona- Linje 4
Landskrona- Linje 5
Lund- Linje 1
Lund- Linje 2
Lund- Linje 3
Lund- Linje 4
Lund- Linje 5
Lund- Linje 6
Lund- Linje 9
Lund- Linje 20
Lund- Linje 752
Lund- Linje 753
Malmö- Linje 1
Malmö- Linje 2
Malmö- Linje 3
Malmö- Linje 4
Malmö- Linje 5
Malmö- Linje 6
Malmö- Linje 7
Malmö- Linje 8
Malmö- Linje 31
Malmö- Linje 32
Malmö- Linje 33
Malmö- Linje 34
Malmö- Linje 35
Malmö- Linje 50

Rönneberga - Stationen - Bäckdala
Stinstorget - Stationen - Fridasro
Dalhem - Helsingborg C - Högasten/Råå
Ödåkra/Berga industriområde - Helsingborg C - Ättekulla/Råå
Hjälmshult/Mariastaden - Helsingborg C - Elineberg/Humlegården
Västergård - Helsingborg C-Ramlösagården
Helsingborg C - Olympia - Helsingborg C
Brohult/Lundsbäck - Helsingborg C- Gustavslund/Långeberga
Lundsbäck - Husensjö - Helsingborg C - Sofiero - Hittarp/Domsten
Ringlinjen
Berga ind.omr. - Filbornaskolan Ö - Ramlösa station - Högasten
Väla Centrum - Berga - Helsingborg C
Humlegården- Gustavslund- Adolfsberg- Dalhem- Väla
Maria station - Ramlösa station
Tostarp - Ridhuset - Stattena - Lasarettet - Helsingborg C
Väla by - Stattena - Lasarettet - Helsingborg C
Nattbuss
Brohult - Lasarettet - Kemira - Högasten
Ljungdala - Centralen - Garnisonen/Sjörröd
Gäddastorp - Centralen - Röinge
Tormestorp - Centralen - Stoby
Gamlegården - Kristianstad C - CSK - Viby
Österäng - Kristianstad C - Vä/Öllsjö
Möllebacken - Kristianstad C - Söder
Högskolan - Kristianstad C - Norra Åsum/Snårarp
Österäng
Centrum - Stationen - Koppargården
V. Fäladen - Centrum - Guldängen
Stationen - Centrum
Borstahusen - Stationen
Borstahusen - Centrum - Handelsområdet - Stationen
Klostergården - Botulfsplatsen - Östra Torn
Värpinge by - Botulfsplatsen - Annehem
Stångby - Nöbbelöv - Botulfsplatsen - Linero
Gunnesbo - Botulfsplatsen - Norra Fäladen
Nova - Kobjer - Botulfsplatsen - Gastelyckan - Råbylund
S:t Lars - Botulfsplatsen - Östra Linero
Galjevången - Nilstorp - Botulfsplatsen - Centralen - Universitetssjukhuset
Lund C - ESS
Nattbuss Öster
Nattbuss Väster
Linje 1 - Elinelund - Jägersro - Kristineberg
Linje 2 - Kastanjegården - Västra Hamnen
Linje 3 - Ringlinjen
Linje 4 - Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp
Linje 5 - MalmöExpressen Västra Hamnen - Stenkällan
Linje 6 - Klagshamn - Bunkeflostrand - Videdal - Toftanäs
Linje 7 - Svågertorp - Ön
Linje 8 - Lindängen - Centralen - Hyllie
Linje 31 - Lindängen - Jägersro - Bulltofta - Centralen - Mellersta Hamnen
Linje 32 - Östra Hamnen - Centralen - Käglinge
Linje 33 - Ön - Värnhem
Linje 34 - Sibbarp - Värnhem - Norra Hamnen
Linje 35 - Kvarnby - Toftängen - Gustav Adolfs Torg
Linje 50 - Klagshamnsverket - Klagshamn - Pile

Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss

Malmö- Linje 51
Malmö- Linje 52
Malmö- Linje 54
Malmö- Linje 55
Malmö- Linje 56
Malmö- Linje 99
Trelleborg- Linje 1
Trelleborg- Linje 2
Trelleborg- Linje 10
Ystad- Linje 1
Ystad- Linje 2
Ystad- Linje 3
Ystad- Linje 4
Ystad- Linje 5
Ängelholm- Linje 1
Ängelholm- Linje 2
Ängelholm- Linje 3
Ängelholm- Linje 4

Linje 51 - Skumparp - Hyllie
Linje 52 - Stenkällan - Kvarnby By
Linje 54 - Gustav Adolfs torg - Katrinetorp
Linje 55 - Jägersro - Elisedal - Almåsa
Linje 56 - Lindängen - Käglinge
Linje 99 - Sjukhusbussen
Fagerängen - Centralen - Albäckshallen
Gislövs läge - Centralen - Högalid
Kyrkoköpinge - Lasarettet - Centralen
Stationen - Västra Sjöstaden
Regementet - Stationen
Stationen - Backaskolan - Stationen
Källesjö - Stationen
Stationen - Saltsjöbaden
Midgården - Stationen - Kulltorp
Vejbystrand - Skälderviken - Stationen
Stationen - Villan - Ängavången - Stationen
Stationen - Havsbaden - Sjukhuset - Stationen

Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss
Stadsbuss

Välkommen ombord på
Eslöv stadsbuss
STADSBUSSLINJER
1
2
3

1 Solkullen–Stationen–Flygstaden
2 Rönneberga–Stationen–Bäckdala
3 Stinstorget–Stationen–Fridasro

RÖNNEBERGA

2

Saxåvägen
Sextorpsvägen

Norrevångsskolan
Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Karidal Servicehus

Ej anpassad hållplats

Repslagaregatan

Vetegatan

Husarvägen

K ärråkra vårdcentral

Karlsrobadet

Palmgatan

Östra skolan

Fiskaregatan

Bergavägen

Berga

FLYGSTADEN

1

1
SOLKULLEN
Stora Torg
Tågarpsvägen

3

Enskif tesvägen

Stationen

1

Specialisthuset

Trollsjö gården

Medborgarhuset

BÄCKDALA

2
Aprikosgatan

Solhällan
K ronovägen

3

FRIDASRO

Tåbelunds
Vårdcentral

Lantmannavägen

Sturegatan

Stadshuset
Mossavägen
Kyrkogården

Sallerup

Djupadalsvägen

Hundramannavägen

2

3

STINSTORGET

Välkommen ombord på
Helsingborg stadsbuss
Väla IKEA

Frostgatan

Jupitergatan

Norrskensgatan

1
	 
1 Dalhem–Helsingborg C–Råå
2
	 
2 Ödåkra/Maria station–Helsingborg C–Ättekulla/Råå
3
	 
3 Hjälmshult/Mariastaden–Helsingborg C–Elineberg/Humlegården
4
	 
4 Västergård–Helsingborg C–Ramlösagården
6
	 
6 Kungshult–Olympia–Helsingborg C
7
	 
7 Brohult/Lundsbäck–Helsingborg C–Gustavslund/Långeberga
8
8 Lundsbäck–Husensjö–Helsingborg C–Hittarp/Domsten
22
22 Väla Centrum–Berga–Helsingborg C

10
       10
Ringlinjen: Lasarettet–Rosengården–Drottninghög–Tågaborg–
Helsingborg C–Lasarettet
21
       21
Berga ind. omr.–Filbornaskolan Ö–Ramlösa station–Högasten
24
       24
Väla centrum–Humlegården
25
       25
Maria station–Ramlösa station
26
       26 Tostarp–Ridhuset–Stattena–Lasarettet–Helsingborg C
27
       27
Väla by–Stattena–Lasarettet–Helsingborg C
84
       84
Olympia/Idrottens Hus
91
       91 Brohult–Lasarettet–Kemira–Högasten

24

Ravinen

Väla Park

Merkuriusgatan

Hagagatan

Ekslingan

26 TOSTARP

Långeberga Långeberga
Ind.omr.
(ICA)
Långeberga
Södra

27

ÖDÅKRA STATION

2

        ÖVRIGA LINJER

VÄLA CENTRUM
Väla Restaurangtorget

22

Väla Marknadsvägen
Ödåkragården

        HUVUDLINJER

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

VÄLA BY

Karbingatan

VÄSTERGÅRD

91

1
Dalhem
centrum

Skytteklubben

21

91
10

Fåglebäcksgatan

Kadettgatan N

Allerums Mosseväg

6

Ringstorsphöjden

,2
4
DROTTNINGHÖG
Minörgatan

Tågagatan

te
Norra Vallgatan

Rågångsgatan Ö

Viskgatan

Tranemansgatan

Rågångsgatan V
Svanhalsgatan

Garverigatan

Lasarettet
huvudentrén
Lasarettet
Biblioteket

Gustav
Adolfs
Torg

Kvarnstensgatan

RAMLÖSA STATION
25

Furutorpsplatsen

Elektrogatan 91
Hästhagsvägen
Öresundsgatan
Öresundskraft

[Z
Konserthuset

Rådhuset

HELSINGBORG C

6 22 26 27

Rönnowska skolan
Gustav
Adolfs
Torg

Råå centrum öster

HÖGASTEN

Biblioteket

Högastensgatan

21 Miatorp
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Elineberg

10, 25

26, 27

ot

te

t

10

Miklagårdsgatan

Elinebergsplatsen

25

Olympiaskolan

Olympia

Ramlösa brunn

Elinebergskyrkan

Mejerigatan

Mäster Jacobs gata

27

Kopparmölleplatsen

Brunnsvägen

Ystadsgatan

Haparandagatan

Lasarettet N

6,

Rådmansgatan

Majgatan

Närlunda N
Åstorpsgatan

Utgårdsgatan

Grännagatan

10

Pålsjö park

Torbornavägen N

Gravörgatan

Luntertungatan

Jönköpingsgatan

Frontgatan

25

,2

Kryddlandet Senderöd

Donationsgatan Stattena
Västra

Halalid

Do

Brytstugan

10

Maria Park

Gullandersgatan

at

Pålsjö
Östra

Bunkalundsv. V

21

Borgholmsgatan

Stabsgatan

Juelsgatan

St

KUNGSHULT

Fornminnesgatan

Bondegatan

Björkliden

na

S:ta Anna k:a
Maria Hage

DOMSTEN

Filbornaskolan

Lägervägen
Älvsborgsgatan

Fäladsgatan

Bunkalundsv. Ö

Runristargatan

Brunnsberga

10, 91

3

Torbornavägen S

HUMLEGÅRDEN

Spireagatan

Rosengården Ö

91

10

Västra Berga

Pålsjö
kyrkogård

Mariehäll

Flohemsvägen

27
6,

Tofsmesgatan

Regementsvägen

25

10

V Berga skola

Allerum kyrka

Kullens Bröd

Ättekulla

Fredriksdalsskolan

,2

Allerums skola

3

Fridas gata

21, 25

Maxi

25

MARIASTADEN

10

21

Tornhultsvägen

8

10, 21, 24

Fyrverkaregatan

MARIA STATION

Stenbrovägen 6

Bärnstensgatan

Söderköpingsgatan

LUNDSBÄCK

Garnisonsgatan
Södra
Skvadronsgatan

Hjälmshult

24

Ramlösagården

Fältarpsvägen

Stenbrovägen 34

Syréngatan

Ragnvallagården

Filbornaskolan Ö

8

Rökullagatan

3 HJÄLMSHULT

Fjärilsdalen

Ragnvalla

Gubbaparken
Stabsgatan Ö

Lindaus väg

Mangårdsgatan

Ultunagatan

91

Annerovägen

21

Dalhemsvägen N

Brohultsvägen

2

S. Hunnetorpsv.

DALHEM
24, 26, 27

7

3 GOLFBANAN

GUSTAVSLUND 7

Adolfsberg

21
BROHULT

Börje Jönssons

4 RAMLÖSAGÅRDEN

Lördagsgatan

Muskötgatan

7 LÅNGEBERGA

Nordisk Transport

Ramlösa Vatten

4

Kanongatan

Bajonettgatan

Stenbrovägen 50

Långeberga Norra

Ej anpassad hållplats

BERGA IND.OMR.

Långebergavägen

Raus Plant. Sk.

Wienergatan

Skogsgatan

91

Heden

2
Kattegattsgatan
RÅÅ

21

1

Allhelgon ak yrkan Råå Centrum

Väster

Välkommen ombord på
Hässleholm stadsbuss
Valhallsvägen
Ekegården

Norregård/T4

Sagovägen
Emblavägen

1
2

Nyckelvägen

3

Alfavägen

Mistelvägen

STADSBUSSLINJER
1 Ljungdala–Hässleholm C–Garnisonen/Sjörröd
2 Gäddastorp–Hässleholm C–Röinge
3 Tormestorp–Hässleholm C–Stoby

Siriusvägen

Bågvägen

Mäster Olofs väg

Ljungdalaskolan

Karlavägen

Norregatan

3

Vintergatan

2

Lövstigen

Västerskolan

1
Bokliden

GÄDDASTORP

Bokalyckan

Galaxvägen

LJUNGDALA

Tekniska skolan

Ekedalsvägen

Drivhusvägen

Ljungdala Center

Gärdesvägen

1 2 3

Backsläntsgatan
Bokebergsgården

HÄSSLEHOLM C

Enhörningsvägen
Stadshuset

Fisktorget

Gethornskroken
Tredje
Avenyn

Linnégatan

Tippvägen
N Kringelvägen

Värmeverksvägen

Norra Industrigatan

Sjukhuset

Borggårdsgatan
Qpoolen
Backgatan

Kyrkogården

Grönängsplan
Maglegata

Svedjemarksgatan

Hässleholmsgården

Bullerbyn
Österås

GARNISONEN

Kompanivägen
Logementsvägen

1

Hassellundsvägen

Ridskolan

Magle våtmark

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Källstorpsbacke

SJÖRRÖD

Ej anpassad hållplats

Hallavägen
Mörtvägen

Österås

Södra Kringelvägen

Sjöbrisvägen

Löjvägen

Ålvägen

Stjärnfallsvägen

Belevägen

Tormesgården
Nilla Pihlblads väg
Sandbacksvägen
Fläckebäcksvägen
TORMESTORP

Spraglerödsvägen

3

Östervärn

Barrstigen

Apelvägen

RÖINGE

2

STOBY

1

Välkommen ombord på
Kristianstad stadsbuss

GAMLEGÅRDEN
Näsby Vårdcentral
Albogatan
Göingegatan

Mellanvägen

Vemmenhögsgatan

STADSBUSSLINJER
2
3
4

22

Nosaby Kyrka

Gratia Dei

Drabantvägen

1 Gamlegården–Kristianstad C–Centralsjukhuset–Viby
2 Österäng–Kristianstad C–Vä/Öllsjö
3 Möllebacken–Kristianstad C–Söder
4 Högskolan–Kristianstad C–Norra Åsum
22 Österäng

1

Holmängsvägen

Pastorsvägen

Gamlegården centrum
Siktvägen

Löparevägen
Fröknegårdsskolan

3

Banmästarevägen

Hjärtebackes väg

Ällingavägen

4
HÖGSKOLAN

Kupolvägen

Emil Kleens väg

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Nygårdsvägen

Sjögården

Ej anpassad hållplats

Ishallen

MÖLLEBACKEN

Frans G Bengtssons väg

Elmetorpsvägen
Sommarlust
Rosengårdsvägen

Prästallén

Stridsvagnsvägen

Lyckans Höjd

Almvägen

Skulptören

22

Fredrik Bööks väg
Albert Hennings väg

ÖSTERÄNG

Parkvägen

Ö Kaserngatan

2

Hönedalsvägen

Norretullsvägen

[Z
KRISTIANSTAD C

Regionmuseet

1 2

Centralskolan

3 4
Kyrkogården

Söderportskolan
Öllsjö Skola
Fribetet

Slättängsskolan

Lägervägen
Kedjegatan

Kabelvägen

Hästtorget

Björkhemsvägen

Centralsjukhuset

Långebro

Odalkyrkan
Charlottesborg

Fyrverkaren

Vilans skola

Smiths väg

Skärdalshemmet
Lunnavägen
Skärdalsvägen

SÖDER
Yllan
Sibyllevägen

Bäckvägen
Kalvholmsvägen

Talldalsskolan
Mariehem
Backstigen
Åsumtorp
Svabiska vägen
Lottavägen

Ulahallsvägen

VÄ/ÖLLSJÖ

Hammarspyntsvägen
Hammarslundsvägen
Fågelängsvägen

Falkvägen

2

Arenan

Kvarnnäsvägen

Brötavägen

Brushanevägen

1

Erik Menveds väg

Väskolan

Backnejlikegatan

3

Annedalsvägen
Snårarp Kretsloppsparken

Wendesgymnasiet

4

NORRA ÅSUM

Björket

Grylleängsvägen

Långåkersvägen

Viby
kyrkan

VIBY

Välkommen ombord på
Landskrona stadsbuss

BORSTAHUSEN
4

Bankvägen

2

VÄSTRA FÄLADEN

5
N Fiskehamnsgatan

DROTTNINGEN

Gläntan
Tornet

Spegelgatan
Kopparhögsvägen

Skogen

Övre gatan

KOPPARGÅRDEN

Kalasgatan
Svaneholmsgatan

2

1

GULDÄNGEN

Sundgatan

Silvergården
Skogsmusgården
Karlslundstorget

Springaren
Holmgatan

Kungen

Idrottsplatsen

Lodjursgatan

STADSBUSSLINJER
Humlegränden

Exercisgatan

1
	 1
Centrum–Stationen–Koppargården
2
	 
2 Västra Fäladen–Centrum–Guldängen
3
	 
3 Stationen–Centrum
4
	 
4 Borstahusen–Stationen
5
	 
5 Borstahusen–Centrum–Handelsområdet–Stationen

Segergatan

Pilgården

Stenorsvägen
Pilåkern

Kapellvägen

Ringvägen

Sandvången

Carl XI:s väg

Rönnebergsgatan

Midhemsvägen

Öresundsgatan
STATIONEN

Sandvångsgatan

Fågelvägen

1

3

4

5

Lasarettet
Norra

Vilan

Lasarettet
Entrèn

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Suellsgatan

Vintergatan

Ej anpassad hållplats

Artillerigatan
Gjörloffsgatan
S:t Olovsgatan

Rådhustorget
Saluhallstorget
Brocksgatan

Bredgatan

Viktoriagatan

Hantverkargatan

Drottninggatan
Malmövägen Österleden Ö
Teatern
Sofia Albertina

SKEPPSBRON

5

3

1

Pumpgatan

CENTRUM

Örja

Stångby station

Välkommen ombord på
Lunds stadsbuss

3 STÅNGBY

Bärnstensvägen
Gästabudsvägen
Vallkärra by
Västratornsvägen

4

2

Fornborgen

NÖBBELÖV

GUNNESBO

Gunnesbo station

3

Annehem

Hubertusparken

Kung Oskars väg

NORRA FÄLADEN

4

N Gränsvägen

Offerkällan

Nöbbelövs torg
Gunnesbo skola

Allhelgonakyrkan

Annegården

Hubertus

Gunnesbo
Centrum

Bryggeriet

ANNEHEM

Nöbbelövs kyrkoväg

Gunnesbo Gård

Gilleskroken

Jordabalksvägen

Jägaregatan

Utsättaregränden

Värmeverket

Magistratsvägen

Oscarshem

20

Gambro

Rådhusrätten

ESS

Kämnärsvägen

Monumentet

5

Kävlingevägen

Slåttervägen
Förhandlingsvägen

Möllevångsvägen

Klosters Fälad

5

9

Stadsbibiblioteket
Lundagård

Brunnshög V
Margaretavägen

Domkyrkan

Lund C
Ideon Gateway

Smörlyckan

Sofiavägen

Scheeleparken
LTH

Qvantenborgsvägen

Bondevägen

1

3

4

2

[Z

Victoriastadion

Sofiaparken

Fjelierondellen

Företagsvägen

6

MAX IV

Baravägen

Mobilia

Lund C
Clemenstorget

ESS

Skarpskyttevägen
Delfinen

Åke Hans

LUND C

20

Nöbbelövsvägen
Alfa Laval Gunnesbo

Biskopshuset

Beslutsgränden

Sakförarevägen

Fäladstorget

NOVA

CENTRUM

John Ericssons väg

Lund C/Bantorget

Botulfsplatsen

Ole Römers väg
Annedalsvägen

Öresundsvägen

Universitetssjukhuset
Ögonkliniken

9

Vildanden
Åldermansgatan

Univ-sjukhuset
Centralblocket

Västerkyrkan
Måsvägen
Marknadsplatsen

Måsens vårdcentral

Spexarevägen

UNIVSJUKHUSET

Uardavägen

Sångarevägen

Klarinettgränden

Tunavägen

Fysiologen

Sölvegatan

Östra Torns byväg

Warholms väg

Professorsgatan

Sparta

Motorvägsbron
Fagottgränden

Excellensen

Flygelvägen

1
ÖSTRA TORN

Rallaregatan
Fasanvägen

SE CENTRUMBILD

Ministervägen

Bläckhornsvägen

2

Ernst Wigforss gata

Tingshuset

Papegojelyckan
Polishuset

Värpinge by

Värpinge gård

VÄRPINGE BY

Jöns Ols toft

Folkparken

Eka

Idrottsplatsen

Thulehemsvägen

Västertull

LINERO
Katedralskolan

STADSBUSSLINJER

Radisely

Bankgatan

1
	 1
Klostergården–Botulfsplatsen–Ö Torn
2
	 
2 Värpinge By–Botulfsplatsen–Annehem
3
	 3
Stångby–Nöbbelöv–Botulfsplatsen–Linero
4
	 4 Gunnesbo–Botulfsplatsen–Norra Fäladen
5
	 5
Nova/Kobjer–Botulfsplatsen–Råbylund
6
	 6
S:t Lars–Botulfsplatsen–Östra Linero
9
	 9
Galjevången–Botulfsplatsen–Universitetssjukhuset
20
20 ESS–Lund C

1

Esplanaden Arkivgatan

Arenan

Klostergården C

Österbo

9 GALJEVÅNGEN
Storskolevägen

Jupitergatan Vipelyckan

Fritjofs väg

Torkel Höges
gränd

Thulehem

Stampelyckan

Nordanväg
Källbyskolan

Korpvallen

KLOSTERGÅRDEN
Västanväg

Drapavägen

Galjevången

Södertull
vårdcentral

Revingegatan
Järnåkraskolan

Ruben Rausings gata

Sunnanväg
Virvelvindsvägen

Östanväg

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Sommarlovsvägen

Linegården

Kastanjegatan

Tre Högars park
Blåtungavägen

Studentlyckan

Mellanvångsvägen
Astrakanvägen

Tetra Pak
Nilstorpsvägen

Hagtornsgränden Brunngård
Päronvägen

Vikingavägen V

Arkivcentrum Syd Skiffervägen

S:t Lars parkering

S:T LARS

Björkvägen

Linero Centrum
Diakongatan

RÅBYLUND

Köket
S:t Lars

Kämpagränden

Vikingavägen Ö

Guldåkerstorget

Gullregnsvägen

Ej anpassad hållplats

6

3

Råbylund

5

Ringhornegränden

6
ÖSTRA
LINERO

Välkommen ombord på
Malmö stadsbuss

Hemsögatan

VÄSTRA
HAMNEN

34

FULLRIGGAREN

2

5

Scaniabadet

31

Turning Torso

Ön–Hyllie–Värnhem

45

34
35

Sibbarp–Värnhem–Norra hamnen

56

35
37

Kvarnby–Toftängen–Gustav Adolfs torg

67

46 var 10–30:e minut.
Går

78
831

46
7

32

34

Ribershus

T-bryggan

Sergels väg
Potatisåkern
Nordmannagatan

Skvadronsgatan
Major
Torups- Nilssons
gatan
gata

Erikslust

Hylliekroken

Förlängning som trafikeras del av dygn

Västervång

Trafikeras endast under sommartidtabell

34

Bellevue

Geijersgatan

ÖN

35

Mellanheden

Linnéskolan

4

Stranden

Västanväg

Bispgatan
Högestadsgatan

Annetorp

Sibbarps camping
34

Sibbarpsvägen

SIBBARP

33

Kalkbrottet

Victoria Park

1

Gamlegård
Hallingsgatan
Bågängsvägen
Hålsjögatan
Grönbetet
Bellevueallén
Broddastigen
Bellevuegården
Kroksbäcksparken

ELINELUND

Mellanbäck

Hyllie gård

Hammars Parkväg

Kroksbäck
Hylliebadet

Betalstationen
MALMÖ
ARENA

Bunkeflovägen

HYLLIE 8

Ängsdalsvägen
Gottorp

Ängsslätt

Stadion Anneberg

Mary Hemmings gata

6

MALMÖ
STADION

Borgmästaregården
Mobilia
Södertorp

Naffentorpsvägen

SWEDBANK
STADION

Gröndal
Konsultgatan
Blekingsborg
Fosiedal
Snödroppsgatan
Per Albins hem

Holma
Hyllierankan

Velandergatan

Hyllie Vattenpark

33

Bergdala
Lindeborgsgatan
Lindeborg
Centrum

Stenkulaskolan

Vintrievägen

Stolpalösa
Svågertorpsparken

Bennets väg
Örtagården

Rolfsgatan

35

Sevedsgården

Lönngården

Persborgstorget

Sofielund
Almtorget

Nydala

Fosie kyrka

Nornegatan

8 LINDÄNGEN
2

Höja

Fosieby

31, 33

35

Vårbo

Toftängen

Stenkälle- Husiegård
vägen

Buketten

5 STENKÄLLAN

Almgården

Jägersro Villastad

E-center
Elisedals
industriområde

Fredriksberg
Skogsholmsgatan
Slipstensgatan
Benkammen
Stenyxe- Flintyxe- Bronsskäran

Järnyxegatan

Lindängsstigen
Gånglåtsvägen

31

Borgnäs

35 TOFTÄNGEN

Ellenborgsvägen

KVARNBY

Tillysborgsvägen

Husie
kyrkoväg

Jägershill

Bronsyxegatan

Hermodsdal

Tenorgatan

6

Videdals torg

Agnesfrids Gymnasium

Professorsgatan

Almviksgången

Hallstorpsparken

1 31 JÄGERSRO

Ej anpassad hållplats

Högaholm

6

Åkvagnsgatan

Ögårdsparken
Travbanan

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Nydalatorget

Tornfalksgatan

33

Cypressvägen

Gullvik

Söderkulla

Almvik

Västra
Skrävlinge
Kastanjeplatsen

Poppelgatan

Hindby

32

Eriksfält
Helenetorpsgången

TOFTANÄS

Granbacken

VIDEDAL

Kryddgården
Rosengård
35 Thomsons
väg
Rosengård
Centrum
Ellenborg
Ramels väg

Persborg

Musikhögskolan

Vandrarhemmet

Fosieborg

SVÅGERTORP 7

4

Ulricedal

Ventilgatan

gatan

Johan Möllares väg

Oxie kyrka

gatan

KASTANJEGÅRDEN

Pilevallsvägen
Kungshögsskolan

Strandhem

Vårdhemmet
Rapsåkersvägen

Möllevägen

Hanehögaparken

Glada hörnan

Strandhgården
Oshögavången

Saffransvägen

OXIE
Fänkålsvägen
Syster Ellens stig

6
KLAGSHAMN

Nygårdsvägen

4

Annelund

Ystadsgatan

Dalslandsgatan

Risebergaparken

Kyrkogården

Dalvik

Spånehusvägen

Långhällagatan

32

Buskmätaregatan

BUNKEFLOSTRAND

Sorgenfri

Santessons
väg

Flygvärdinnan
Flygledaren

STORA
BERNSTORP

Kontorsvägen

Valdemarsro

31 BULLTOFTA

von
Lingens
Emilstorp väg

Värmlandsplan

Aktrisgatan

Vingen

Fjärilsgatan

Ollebo

Kungsliljan
Industrigatan

Nobeltorget

Falsterboplan

Kungsörnsgatan
Annestad

Celsiusgården

Dalaplan

Lorensborg

Hyllie Allé

Bunkeflostrand
Centrum

Folkets
park

Vattenverket

Håkanstorp

33

Götgatan

Södervärnsplan

34

Katrinelund

Solbacken

34

Hyllie kyrkoväg

Möllevångstorget

Tandvårdshögskolan

Karlskronaplan

Barkgatan

Södervärn

Rudbecksgatan

LIMHAMN
CENTRUM

Strandgatan

Triangeln

[Z

Själlandstorget

Disponentgatan

Stadshuset

Bellevue Park
Ärtholmsvägen

Valborgsgatan

Limhamnstorg

Sibbarp

Rosenvång

Packhusgatan

33 7

Rönneholm

Dammfri

Celsiusgatan

S:t Pauli
kyrka

Davidshall

Vattenverksvägen
Höjdrodergatan

Ellstorp

Studentgatan
Paulibron

Carl
Gustafs Malmö
väg
Opera

Fågelbacken

Djäknegatan

35

Simhallsbadet

Vilebovägen

37
46

Stadsbiblioteket

Kronprinsen

Fridhemstorget

37

33

GUSTAV
ADOLFS
TORG

Rörsjöparken

31

Östra34hamnen–Centralen–Käglinge

33
34

Öresundsparken

Beijers park

31

32
33

43

Ribersborg

Kirsebergs
torg

Segevångsbadet
Rostorp
Östra Fäladen
Segemöllegatan
Simrisbanvägen
Blåhakevägen

31

23

31

VÄRNHEM

Slussen

31

31
32

Tekniska museet

Drottningtorget

Caroli

Östervärn

Kronetorpsgatan

31

12

33 34

Sjölundaviadukten
Kirsebergsskolan
Kirsebergs
kyrka

33

31

[Z

Anna
Lindhs
plats

Universitetet

Väderögatan

Lodgatan

32

1

3 CENTRALEN

Segevång
4

Östra
Fäladsgatan

32

34

Går från tidig morgon till sen natt, som bäst var
5–10:e minut och aldrig mer sällan än var 20:e minut.
PLUSLINJER
7
Lindängen–Jägersro–Bulltofta–Centralen–
7
Mellersta
hamnen
34

Orkanen

Frihamnen

32

8

Slagthuset

Kockum fritid

n

7

Kockums

io

6

Hamncentrum
Kosterögatan

Dockan

ad

5

Stapelbäddsparken

st

3
4

32
Aspögatan
Hammargatan

Propellergatan

Is

2

ÖSTRA
HAMNEN

33

HUVUDLINJER
31
7
Elinelund–Jägersro–Kristineberg
32
34
Kastanjegården–Västra
hamnen
33
Ringlinjen
34
Bunkeflostrand–Limhamn-Segevång–Bernstorp
35
Stenkällan–
Västra hamnen
37
Klagshamn–Bunkeflostrand–Videdal–Toftanäs
46
Svågertorp–Centralen–Ön
Lindängen–Centralen–Hyllie

Blidögatan

Graniten

MELLERSTA
HAMNEN

Ubåtshallen
1

Terminalgatan

NORRA
HAMNEN

KRISTINEBERG
SYD

Hans
Winbergs
väg

1

Rönnebjersvägen

Tingdammen

Törringevägen

32 KÄGLINGE

Oxievångsskolan

Fajansvägen

Flamtegelvägen

Oxie
Centrum

Välkommen ombord på
Trelleborg stadsbuss

HÖGALID

2

10

Högalidsvägen

KYRKOKÖPINGE
Akka

STADSBUSSLINJER

Lillevång

1
	 
1 Fagerängen–Centralen–Albäckshallen
2
	 
2 Gislövs läge–Centralen–Högalid
10
10 Kyrkoköpinge–Lasarettet–Centralen

Söderslättshallen

Västervång

Liljeborgsgatan

Vannhögskolan

Skolgatan

Karbingatan

Klörupsvägen

Söderslättsgatan

Lasarettet

Bokevägen

Sockenvägen
Allmogevägen

Plommonvägen

Östra
Ringvägen
Syster Hannas väg

1
FAGERÄNGEN

Allén

Hallasvängen V

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Stortorget
Hallasvängen Ö

Ej anpassad hållplats

Hallabacken
Bäckaskolan

Möllegårdsvägen

Persåkersvägen

1

Östersjögatan

ALBÄCKSHALLEN
Drivgarnet

Krokvägen

Tommarpsvägen

Pilegränd

1

2 10
Österlid

Bryggaregatan
CENTRALEN

Nyhemsgatan

Pråmgränden

Alfågelgränd

Öster Jär

Solviksvägen

Bullerbyvägen

Sjöfararevägen

Dalabadet

Abborrevägen

Kaptensvägen

Nybostrand
GISLÖVS
LÄGE

2

Järabacksvägen

MODESHÖG

Välkommen ombord på
Ystad stadsbuss
STADSBUSSLINJER
1
2
3
3
4
5

Hedeskoga by

1 Stationen–Västra Sjöstaden
2 Regementet–Stationen
3 Stationen–Backaskolan–Stationen
3 Stationen–Åkesholm–Stationen
4 Stationen–Källesjö
5 Stationen–Saltsjöbaden

3

KÄLLESJÖ

ÅKESHOLM

4

Almelundsvägen

Åkesh allsgatan

Hästgatan

Missunnavägen
Edvinshemsskolan

Radargatan

3

Ponnygatan

BACKASKOLAN

Abrahamslund

Jägaregatan
Grönsaksg atan
Hasselgatan

Katthultsgatan
Sjögången
Vårdcentralen
Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade
Ej anpassad hållplats

Soltergatan

1
Mjölnaregatan

Gosselmans gatan

HÄLSOBACKEN

Margaretaparken

Tennisg atan

Handskmakaregatan

Skott egatan

Bruksgatan

Gustavsgatan

Bullerbygatan VÄSTRA SJÖSTADEN

3

Gamla Vattentornet

Käringgatan

Aulingatan
Komm endörs gatan

Östra Ankargatan

Edvinsh em
Erik Dahlbergg atan

K apellgatan

Giöddesgränd

Thorssons väg

Norra Promenaden

Adlercreutzgatan

Bibliote ket

Lasarettet
Ystad Arena
Österportstorg

Sirius hu set

Klostre t

2
Sektersgatan

Petrigatan

REGEMENTET

Klintehusgatan
Östra s kolan
Stortorget

Bollen

STATIONEN

Saltsjöbadsvägen

1

2

3

4

5
Ekenäsgatan

5

Idrottsplatsen

SALTSJÖBADEN

Tångvägen

2

VEJBYSTRAND

Vejbystrand C
Sandlyckevägen
Idrottsplatsen
Byavägen
Magnarps skola
Vattenverksvägen
Magnarp

Välkommen ombord på
Ängelholm stadsbuss

Björkhagsvägen
Västkustbanan
Skepparens väg
Per Skomakarens väg

Barkåkra kyrka

1

MIDGÅRDEN

Midgårdsgatan
Kobbvägen
Ryssjevägen
Skepparkroken

Barkåkra
station

Hållplats anpassad för
rörelsehindrade och synskadade

Skepparkroksvägen
Valhall Park

Kungshaga

Rebbelberga k:a

Ej anpassad hållplats

Valhallsvägen

Ymersgatan

Errarps skola
Skälderviken C

2

Mimergatan

SKÄLDERVIKEN

Stationsvägen

Hammargatan

Pilgatan

Småbåtshamnen

Verkstadsgatan

Resedavägen
Kapellgatan
HAVSBADEN

4

Luntertun
Solrosvägen

Klitterhus

Heimdallgatan

Haradalsliden

Östanvindsgatan

Krukmakaregatan

Havsbadskjollan

Polishuset
Hembygdsparken
Brisgatan
Hemvägen
Nya Torg
Bruksgatan
Parallelltrapetsen

STADSBUSSLINJER
1
	 
1 Midgården–Stationen–Kulltorp
2
	 
2 Vejbystrand–Skälderviken–Stationen
3
	 
3 Stationen–Villan–Ängavången–Stationen
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