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Mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken
Kronoberg, och Skånetrafiken, träffas följande avseende resor över länsgräns.

1

Parterna

1.1

Region Blekinge, Blekingetrafiken, organisationsnummer 222000-1321 nedan benämnd
Blekingetrafiken.

1.2

Hallandstrafiken AB, organisationsnummer 556225-2998 nedan benämnd Hallandstrafiken.

1.3

Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik, organisationsnummer 232100-0057 nedan
benämnd Jönköpings länstrafik.

1.4

Kalmar länstrafik, organisationsnummer 232100-0073 nedan benämnd Kalmar länstrafik.

1.5

Region Kronoberg, Länstrafiken Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065 nedan
benämnd Länstrafiken Kronoberg.

1.6

Region Skåne, Skånetrafiken, organisationsnummer 232100-0255 nedan benämnd
Skånetrafiken.

2

Bakgrund

2.1

3

En resa med kollektivtrafik som sträcker sig över en eller flera länsgränser ska prissättas och
ges villkor enligt en av Parterna gemensamt överenskommen taxa i detta avtal (Sydtaxan).

Giltighet

3.1

Sydtaxan tillämpas för länsöverskridande resor mellan Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge,
Kalmar, Jönköping samt den del av Danmark som omfattas av Öresundstaxan (se karta
bilaga 1).

3.2

Avtalet tillämpas från och med 2019-06-01 för all försäljning av biljetter enligt den
branschgemensamma standard för biljetter (BoB) som är framtagen och förvaltas av
Samtrafiken. Aktuell version vid detta avtals undertecknande framgår av bilaga 4 där det
också anges hur den branschgemensamma standarden för biljetter ska efterlevas.

3.3

Två eller flera parter kan tillämpa avtalet för resor mellan dessa innan avtalets giltighet
enligt ömsesidig överenskommelse mellan dessa avtalsparter.

3.4

För biljetter i andra format eller standarder än detta avtals omfattning gäller tidigare
tecknade avtal om Sydtaxan som underavtal till samarbetsavtal gällande Öresundståg.
Avtalen kan komma att tillämpas parallellt och då i olika biljettsystem för respektive
biljettformat.

4

Biljettsortiment

4.1

Följande biljettsortiment ska erbjudas inom ramen för Sydtaxan för gränsöverskridande
resor:
•
•

Enkelbiljett
Dygnsbiljett
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•
•

4.2

5

Period 30 dagar
Period 365 dagar
Respektive part äger rätten att själv namnge angivna biljetter.

Tilläggsavgifter

5.1

Tillägg för förstaklass på Öresundståg ska finnas för samtliga biljetter.

5.2

Tillägg för cykel ska finnas för enkel- och dygnsbiljett.

5.3

Inga rabatter ges på tilläggsavgifter. Priset på tillägget beräknas enskilt av respektive part.

6

Rabatter gällande resenär

6.1

Följande kategorier finns för rabatterade biljetter i Sydtaxan:
•
•
•

Barn/Ungdom från och med 7 år till och med 19 år för samtliga biljetter
Student (intyg enligt branschstandard) för samtliga biljetter
Grupprabatt för 2 personer eller fler som reser tillsammans. Grupprabatt utgår på
enkelbiljett och dygnsbiljett som köps vid samma tillfälle och för samma geografiska
område.

6.2

Parterna ansvarar självständigt för storleken på rabatten för sina sträckor. I de fall ett
enskilt län inte lämnar rabatt för någon av rabattgrupperna ovan sätts rabatten till 0 % för
delsträckan.

6.3

Medföljande barn under 7 år reser utan avgift tillsammans med betalande resenär.

7

Giltighet avseende tid och geografi

7.1

Giltighetstiden för enkelbiljetter beräknas inom respektive parts län och adderas. Ett
gränsavdrag görs av varje part för att kompensera för den längre giltighetstid som ges för
första zonen. Gränsavdraget för giltighetstiden skall beräknas enligt bilaga 3.

7.2

Giltighetstiden för dygnbiljetter är 24 timmar räknat från tidpunkten för aktivering av
biljetten, angiven i minuter.

7.3

Giltighetstiden för period 30 dagar och period 365 dagar är 30 respektive 365 dagar räknat
från aktiveringsdatum till kalenderdygnets slut, 23:59.

7.4

Samtliga biljetter har giltighet enligt biljettens angivelse dygnet runt, alla dagar, utan
begränsningar eller rabatter med avseende på tidpunkt.

7.5

Den geografiska giltigheten för en biljett beräknas inom respektive parts län och adderas.

7.6

Biljetter är giltiga för resande inom det geografiska område som anges på biljetten fritt utan
restriktioner avseende riktning.
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8

Prissättning

8.1

För resa i Sydtaxan sker en addering av de priser som gäller i respektive län.

8.2

Parterna ansvarar självständigt för prissättning av sina sträckor i den gemensamma
Sydtaxan.

8.3

I de fall det förekommer differentierad taxa beroende på försäljningskanal ska alltid ett pris
anges för samtliga biljetter. Därefter görs avdrag för rabatter.

8.4

I de fall pris anges med decimaler görs ingen avrundning.

8.5

För att åstadkomma biljettpriser, vid länsöverskridande resor, som så långt som möjligt är
jämförbara med motsvarande reslängder inom respektive parts län skall ett gränsavdrag
göras. Varje part gör ett avdrag på sin del av priset innan biljetten ställs ut.

8.6

Gränsavdrag ska göras för samtliga delar av biljettsortimentet, undantaget tillägg för cykel
samt förstaklasstillägg, enligt princip beskriven i bilaga 2.

9

Resor till och från Danmark

9.1

När resa över länsgräns går till/från Danmark via Öresundsbron adderas taxan för
respektive part samt Öresundstaxa från Malmö. Priser och rabatter för den del av resan
som avser sträckan Malmö - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.2

När resa över länsgräns går till/från Danmark via HH-leden adderas taxan för respektive part
samt Öresundstaxa från Helsingborg. Priser och rabatter för den del av resan som avser
sträckan Helsingborg - Danmark lämnas av Skånetrafiken.

9.3

För biljett som innefattar resa till Danmark utgår barn/ungdomsrabatt för resenär som är
mellan 7 till och med 15 år. För biljett utställd till Danmark gäller danska villkoren.

9.4

För resa till/från Danmark erbjuds följande biljetter och tillägg:

•
•
•

Enkelbiljett
Period 30 dagar
Tillägg för cykel

9.5

Enkelbiljett som gäller för resa till/från Danmark är alltid giltig till och med 04:00 följande
dygn. Se bilaga 3.

9.6

För biljetter som gäller för resa till/från Danmark utgår inte någon moms.

10 Övriga villkor
10.1 Köpt biljett återköps mellan parterna i detta avtal oaktat köpvilkoren mellan säljande part
och kund. Ej aktiverade biljetter återköps till fullt pris. Aktiverade period 30 dagar och
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period 365 dagar återköps för värde motsvarande antalet återstående dagar. Villkor för
återköp för kund regleras av säljande part.
10.2 Aktiveringstid för biljetter som inte aktiveras vid köp skall vara ett år. Med aktiveringstid
avses tiden mellan köptillfälle och tidpunkten då en inaktiv biljett aktiveras.
10.3 Biljetter låsta till köpande kunds mobiltelefon eller ID-bärare kan inte lånas ut eller
överlåtas till andra resenärers mobiltelefon eller ID-bärare om inte överenskommelse finns
mellan två eller flera parter.

11 Försäljningskanaler och biljettformat
11.1 För att möjliggöra försäljning och validering ska utställda biljetter använda sig av den, vid
varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för biljetter (BoB).
11.2 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall erbjuda försäljning och acceptera biljetter
enligt detta avtal.
11.3 Samtliga försäljningskanaler hos varje part skall möjliggöra försäljning och validering av
biljetter med ID-bärare såsom resekort eller annan motsvarande teknisk lösning.
11.4 Parterna skall möjliggöra validering av samtliga biljetter oavsett bärare.

12 Prisförändringar
12.1 Justering av priser i Sydtaxan får göras två gånger per kalenderår. Samtliga parter ska vara
överens om datum för dessa förändringar.
12.2 Om överenskommelse om införandedatum inta kan nås, fastställs datum för införande av
prisförändringar till den 1: e januari samt den 1:e juli.
12.3 Planerade prisjusteringar ska meddelas övriga parter minst 30 dagar i förväg.

13 Avräkning
13.1 Vid försäljning av biljett i Sydtaxan ska varje sträcka i respektive län hämtas hos respektive
part via API beskrivet i den, vid varje tillfälle gällande, branschgemensamma standard för
biljetter (BoB).
13.2 Partnerna ansvarar för att fakturering sker månadsvis till respektive säljande län för sålda
biljetter som är aktiverade. Biljetterna som sålts men inte aktiverats ingår inte den
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månadsvisa avräkningen. Fakturerat belopp ska motsvara antalet aktiverade biljetter med
avdrag för rabatter och gränsavdrag.

14 Avtalstid, ändringar och uppsägning av avtal
14.1 Detta avtal gäller tillsvidare.
14.2 Ändringar i detta avtal sker genom överenskommelse mellan samtliga avtalsparter genom
tilläggsavtal eller ändringar av detta avtal.
14.3 Avtalet kan sägas upp ensidigt av en part med 12 månaders framförhållning räknat från
nästkommande månadsskifte. Uppsägningen skall meddelas samtliga avtalsparter
skriftligen.
14.4 Avtalet hävs om mer än 50 % av avtalsparterna gemensamt kräver så. Hävningen skall
meddelas samtliga avtalsparter skriftligen.
14.5 Detta avtal, huvudavtalet, har tolkningsföreträde framför bilagor till avtalet.

15 Tvist
15.1 Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet skall avgöras av allmän
domstol. Svensk rätt skall tillämpas.
Detta avtal har upprättats i sex (6) likalydande exemplar, varav Blekingetrafiken, Hallandstrafiken,
Kalmar Länstrafik, Jönköpings länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken erhållit vardera ett.

Karlskrona 2018-___-___

Falkenberg 2018-___-___

Högsby 2018-___-___

Blekingetrafiken

Hallandstrafiken

Kalmar Länstrafik

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jönköping 2018-___-___

Växjö 2018-___-___

Hässleholm 2018-___-___
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Jönköpings Länstrafik

Länstrafiken Kronoberg

Skånetrafiken

_____________________

____________________

____________________

Namnteckning

Namnteckning

Namnteckning

_____________________

____________________

____________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

