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§ 1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna. 

§ 2. Syftet med mötet, var att diskutera det positionspapper som tagits fram av 
Kollektivtrafikutskottets tjänstemannaberedning för att göra eventuella tillägg eller avdrag från 
detta. 

§ 3. Karl-Johan Bodell och Carl-Johan Sjöberg Trafikdirektörer och myndighetschefer i Kalmar och 
Jönköping, redogjorde för upplägget och den process som föregått presentationen. Sakfrågorna har 
diskuterats mellan projektledarna och myndigheter samt trafikutskottet vid ett flertal tillfällen. Dock 
inte gemensamt utan var för sig. 

§ 4. Arbetet inkluderar både buss och tåg, men är av förklarliga skäl mer omfattande avseende 
tågtrafiken, då den är betydligt mer omfattande både i utbud och antal resenärer inom och mellan 
länen.  

En fråga som ställdes var vilka som är målgrupp för positionspapperet. Målgruppen är oss själva som 
länsplanupprättare, kollektivtrafikmyndigheter och trafikutövare samt Trafikverket i deras roll som 
infrastrukturhållare och upprättare av nationell plan för transportsystemet. 

§ 5. Positionspapperet bygger på de system som idag finns i södra Sverige och den framtida önskade 
utvecklingen av dessa till år 2040 som är den målbild som Trafikutskottet önskat. Detta innebär att 
det av förklarliga skäl även omfattar en ”uppfräschad” infrastruktur på vissa sträckor och även en ny 
infrastruktur i vissa delar. Bilderna av de olika prioriterade sträckorna påvisar ”önskade” restider 
mellan tillväxtmotorer, vilket till största delen bygger på snabbare tåg, färre stopp och bättre 
infrastruktur, men även det motsatta dvs. långsammare tåg och fler stopp, vilket innebär att fler 
system använder sig av infrastrukturen (att jämföra med dagens Öresundståg kontra Pågatåg och 
Kröståg). Målbilden är att ha flera överlagrade trafiksystem med olika trafikuppgifter som täcker hela 
södra Sverige med de kvaliteter i form av utbud och restider som krävs för att tillvarata den potential 
för tillväxt och utveckling som finns. Därtill enkelhet för resenärer omfattande trafikinformation och 
biljettsystem samt harmoniserade taxor. 

§ 6. Är infrastrukturs och kollektivtrafikens positionspapper synkade med varandra, så de inte skiljer 
sig åt i önskemålen? Enligt projektledarna, har detta genomgående gjort i arbetet. 

§ 7. TFP ska ligga till grund för positionspapperna. Har man jämfört de olika länens TFP:n? En 
systemanalys bör göras. Det finns stora skillnader i hur länen har beskrivit den gränsöverskridande 
kollektivtrafiken och infrastrukturen i respektive TFP, att få en full bild av dessa är svårt, inte minst då 
de endast sträcker sig över en 10 års period. Dock föreslog WSP de sträckningar som redogjordes vid 
mötet, efter att ha läst länens olika TFP. I dokumentet från WSP, är även hänsyn tagen till ”Sverige 
förhandlingarna”. Om en systemanalys ska göras, bör uppdraget gå till myndigheterna. 

§ 8. Hur kan vi använda WSP:s utredning vidare? Se § 7. 

§ 9. Man uppdrar åt projektledarna att sammankalla tjänstemän från infrastruktur, myndigheter 
samt direktörer till ett nytt möte i mars, Karl-Johan och Carl-Johan återkommer med datum och 
kallelse till ett sådant möte. Trafikutskottet och Infrastrukturutskottet bjuds in till ett nytt möte 
mellan utskotten i april för en avstämning innan styrelsemötet i maj. En Doodle-förfrågan skickas ut 
för att hitta tid för ett sådant möte. 



 

Gruppvisa diskussioner där frågeställningarna var syftet med positionspapperet (PP), prioriteringar 
och vad som eventuellt inte är samstämmigt med positionspapperet för infrastrukturen.  

Vilket syfte ska positionspapperet ha? 

Har vi gjort rätt prioriteringar i utkastet? 

Vilka sträckor är prioriterade i södra Sverige, om vi har en sträcka per län? 

 

Vid redovisningen från respektive grupp noterades följande: 

• Syftet är att PP ska var ett ställningstagande och ett förpliktigande mellan regionerna.  
• Man behöver definiera processen för PP i förhållande till infrastrukturplaneringens cykler. 

Klargöra vem som gör vad och när i processen. 
• Syftet är att stärka det interregionala resandet och då möta detta genom en interregional 

trafik som stödjer detta och omfattar tåg och busstrafik över länsgränser.  
• Förutom tillväxtmotorer och regionala kärnor så behöver även andra viktiga interregionala 

målpunkter som tex. stora arbetsplatser (ex IKEA Älmhult, Volvo Olofström) tas med.  
• Prioritet är att klargöra tågsystemens trafikuppgift, vad de olika tågsystemen ska uppfylla för 

funktion. 
• Även dialog med kommersiella trafikoperatörer bör ske inom ramen för det vidare arbetet.  
• Relationen till kunden vid tex. vid driftstörningar bör behandlas. Hur gör vi det enklare för 

kunden? 
• Viktiga stråk motsvarar de som identifierats och prioriterats i infrastrukturdokumenten. 
• Syfte med PP är att skapa en gemensam syn på stråken. Fokus bör ligga på 2-3 områden ex. 

knyta ihop tillväxtmotorerna. 
• För det fortsatta arbetet så behöver man samla in underlag och grunda arbetet i något 

liknande en systemanalys.  
• Saknas skrivningar kring FoU och utvecklingen inom området. 
• Analyser av potentialer i de utpekade stråken saknas. 
• En mottagare för PP är Trafikverket, vilket innebär att arbetet bör var klart när 

inriktningsplaneringen för nästa revidering av nationell plan för transportsystemet påbörjas 
(troligen under 2019). 

• Hur kan vi dra nytta av och kan samarbeta med K2?det bör nämnas. 
• För att tjäna som underlag för utbyggnad av järnvägsinfrastruktur så måste trafikering och 

turtäthet på respektive bana klargöras.  
• Syftet är att utgöra underlag för regionernas TFP om det interregionala trafikutbudet. 
• Processen för det fortsatta arbetet och nästa steg utifrån PP behöver beskrivas. 
• Saknar underlag för hur vi ser utvecklingen av resandet i stråken fram till 2040. 
• Man behöver stämma av vad som är rimligt i fråga om infrastrukturutbyggnad i stråken för 

att ha en balanserad och realistisk ambition som har förutsättningar att kunna uppnås. 
• Målgruppen för PP är även vi själva och en överenskommelse mellan oss.  
• Det krävs att man blir ganska konkret i fråga om trafikering mm. på järnvägar för att det ska 

vara underlag för diskussioner om infrastrukturinvesteringar och enighet kring prioriteringar 
av dessa. 



• PP ska lägga grunden för ett sammanhållet trafiksystem som avspeglas i ex. trafikinformation 
och hur vi möter kund. 

• Det finns en bra grund i det som tagits fram, men vi behöver även komma överens i vissa 
frågor – i slutändan förhandling. 

• Vi har bra VAD i materialet, men vi behöver även ha några svar på HUR. 
 
 
 
Summering 

Positionspapperet ska vara en överenskommelse om principer för interregionala trafiken och annan 
trafik över länsgränserna. Det ska svara på vad vi vill uppnå på en övergripande nivå och vara grund 
för ett fortsatt gemensamt arbete som ska konkretisera hur vi ska åstadkomma detta. Det behövs 
sättas delmål med olika tidshorisonter som anger stegen mot den långsiktiga målbilden 2040. I det 
fortsatta arbetet ska frågor som turutbud mm konkretiseras. 

Positionspapperet ska tjäna som grund för respektive regions trafikförsörjningsprogram i de delar 
som gäller gränsöverskridande tåg- och busstrafik. 

Positionspapperet ska vara en grund förkommande inriktningsplanering av infrastrukturen 2019/20. 

Därtill ska i eller tillsammans med positionspapperet finnas en beskrivning för det fortsatta arbetet, 
hur den fortsatta processen ser ut och vad som ska tas fram. Underlaget för Krösatågs-
upphandlingen samt likvärdigt underlag från de andra regionerna (ex. Skånes Tågstrategiska 
underlag) tillsammans med Trafikförsörjningsprogram kan utgöra grund för vidare arbete. Därutöver 
kan behov finnas av en analys som ger en bild över vad som krävs för att nå målbilden 2040. 

Projektledarna uppmanade samtliga att inkomma med förslag på hur positionspapperet ska tas 
vidare. 


