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Sydtaxan – samarbete  

Sydtaxa:

•Kombination av taxor Sydsverige och Öresund 

på en biljett  

•Gränsavdrag 

•Gemensamma resevillkor 



Sydtaxan 2.0 - Nyheter

• 24-timmarsbiljett

• Gratis barn 0-6 år gratis

• Ny grupprabatt

• Nytt gränsavdrag tid och pris

• Ingen riktningsbestämning

• Reskassa och Duo/Familj utgår



Gränsavdrag – förslag på lösning

• Gemensam princip för gränsavdrag

• Storlek på gränsavdrag beslutas INTE av respektive län, 
utan följer den gemensamma principen.

• Möjlighet att tillämpa olika storlek på avdrag för enkelbiljett 
och periodbiljett

• Förslag 25 % för enkelbiljett och 35 % för periodbiljett.
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Progress framåt beslut 

• Info och beslut RSS Styrelse 27/9

• Region Skåne/Skånetrafiken beslut i RF klart vecka 39

• Beslut krävs för nya biljetter och rabatter i respektive län t ex 24-timmarsbiljett och 

tillsammansrabatt samt för gemensamt gränsavdrag.

• Deadline 31 mars 2019 för alla län   
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Biljettsortiment

• Enkelbiljett

• 24-timmarsbiljett – Nyhet!

• Period 30 dagar/30-dagarsbiljett

• Period 365 dagar (Skånetrafiken har ej i sitt nya system) 

• Tillägg för cykel  

• Tillägg för 1:a klass på Öresundståg 

• Ingen riktningsbestämning på biljetter – Nyhet!

• Tidsberäkning med gränsavdrag – Nyhet!

• Biljetter namnges av säljande part



Raka rabatter

1. Barn 0-6 år – Nyhet! Gratis utan begränsning i antal. Sällskap regleras i villkor.

2. Barn/Ungdom 7-19 år 

3. Student enligt branschstandard 

4. Grupp – minst 2 personer (i Skåne Tillsammansrabatt) 

• Gäller ej tillägg som cykel och 1a klass. 

Rabatter kan lämnas på hela biljettsortimentet – Nyhet!

• Utgår: Duo/Familj

• Utgår: Reskassa



Avgränsningar

• Hantering av utökning av giltighet för biljetter 

• Funktioner för utlåning av periodbiljetter
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Adderad prissättning

• Varje län bestämmer pris för sin sträcka 

• Varje län bestämmer pris även för cykel och 1:a klass – Nyhet!

• Alla delar i biljettsortimentet måste prissättas för länsöverskridande resor. 

• Varje län bestämmer rabatt för respektive rabattgrupp (kan vara 0%) – Nyhet!

• För resor till Danmark adderas Öresundstaxan från Malmö/Helsingborg

• Pris, rabatt samt gränsavdrag för respektive län adderas till en biljett i Sydtaxan



Gränsavdrag - idag

• Idag är det betydligt dyrare att åka korta resor över länsgräns 
än motsvarande resa inom ett län.

• Det finns för närvarande inget gränsavdrag för enkelbiljetter, 
eftersom detta inte varit tekniskt möjligt att införa.

• Dagens gränsrabatt beslutas individuellt av respektive län 
och justeras inte i takt med taxeförändringar.
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Gränsavdrag - uppdrag

1. Resor över länsgräns ska inte vara dyrare än motsvarande 
resa inom ett län

2. Rimlig prissättning på både enkelbiljetter och periodbiljetter
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Gränsavdrag – förslag på lösning

• Gemensam princip för gränsavdrag

• Storlek på gränsavdrag beslutas INTE av respektive län, 
utan följer den gemensamma principen.

• Möjlighet att tillämpa olika storlek på avdrag för enkelbiljett 
och periodbiljett

• Förslag 25 % för enkelbiljett och 35 % för periodbiljett.
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Gränsavdrag – exempel enkelbiljett

Gränsavdrag motsvarar 25 % av priset för den billigaste biljetten i varje 
län.

Exempel: I Skåne kostar den billigaste enkelbiljetten 25 kr. Detta ger ett 
avdrag på 25 kr * 25 % = 6,25 kr. Samma belopp oavsett biljett:
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Zon Pris Avdrag %

Liten 25 kr 6,25 kr 25 %

Mellan 50 kr 6,25 kr 13 %

Stor 100 kr 6,25 kr 6 %



Gränsavdrag – exempel periodbiljett

Gränsavdrag motsvarar 35 % av priset för den billigaste biljetten i varje 
län.

Exempel: I Skåne kostar den billigaste periodbiljetten 400 kr. Detta ger 
ett avdrag på 400 kr * 35 % = 140 kr. Samma belopp oavsett biljett:
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Zon Pris Avdrag %

Liten (småstad) 400 kr 140 kr 35 %

Mellan 830 kr 140 kr 17%

Stor 1200 kr 140 kr 12 %



Gränsavdrag - sammanfattning

• Modell som ger förutsättningar för rimlig prissättning av 
enkelbiljetter

• Förhållandevis okomplicerad att implementera

• Möjlighet att, efter överenskommelse, justera  avdragets 
storlek

• Avdragets storlek följer prisutvecklingen

• Rättvist – alla län ger avdrag i samma omfattning
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Konsekvensanalys gränsavdrag
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Blekinge Halland* Jönköping Kalmar Kronoberg Skåne

Enkel 0 0 -1 150 000 -500 000 -2 570 000 500 000

Period 0 0 -60 000 100 000 -1 115 000 -3 500 000

Total 0 0 -1 210 000 -400 000 -3 685 000 -3 000 000

Obs! Siffrorna inkluderar minskning/slopad reskassa rabatt. 
* Baseras på förändrad prismodell i Halland.



Fordonsneutralitet

Kronoberg

 Kronoberg kommer att behålla fordonsspecifika priser (gäller periodbiljetter 
ej enkelbiljetter) 

 Endast ett pris (tåg) kommer att lämnas till en biljett i Sydtaxan 2.0 
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Västtrafik  - väntar på besked vilket alternativ. Förhoppningsvis alt 2. 

1. Fullvärdig avtalspart

Västtrafik kan inte skriva under avtalet, då det innehåller för många avvikelser från 

de lokala affärsreglerna. Bl.a. aktiveringstid, gränsavdrag och rabatter.

2. Västtrafik ställer ut biljetter för delar av området

Det kan eventuellt vara möjligt för Västtrafik att ställa ut speciella biljetter med 

giltighet i en begränsad del av Västtrafiks utbud (samma som idag). Västtrafik kan 

inte lova/skriva under avtal om att de kommer att hinna utveckla detta innan 2019, 

även om ambitionen är att lyckas med detta.

3. Övriga parter ställer ut biljetter som är giltiga i Västtrafiks område

Nödlösning som ger samma möjligheter att resa som idag, men ingen möjlighet att 

validera biljetter i Västtrafiks område.
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Tillämpningar

• Utställda biljetter ska följa nationell standard (BoB) – Nyhet!

• Justering av priser får göras två gånger per år (viktigt, ur kundperspektiv, att 
vi gör samtidigt förslagsvis halvår/helår)

• Prisjusteringar ska meddelas övriga län mist 30 dagar i förväg

• Barn under 7 år får inte åka utan sällskap av annan resenär över 7 år. Detta 
hanteras i de gemensamma resevillkoren.



Gränsöverskridande resor 2020 

• Vi är beroende av varandra dvs att alla Sydlän kommer överens om gemensamt 

minimiutbud och nödvändiga affärsregler för gränsöverskridande resor i god tid innan 

gammalt biljettsystem avvecklas och nytt tas i drift. 

• Lynxgruppen (Halland, Kronoberg, Kalmar & Jönköping) utvecklar eget system. Det går 

inte att sälja länsöverskridande biljetter förrän alla inblandade har implementerat nytt 

biljettsystem enligt nya BoB-standarden. 

• Detsamma gäller vid maskinell validering. Går endast att läsa manuellt/visuellt (av 

tågvärdar och bussförare) i övergångsperiod tills alla har sitt system på plats. 

• Gamla appar kan inte stängas ner innan vi kan sälja gränsöverskridande i nya 

systemet
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Progress framåt beslut 

• Info och beslut RSS Styrelse 27/9

• Region Skåne/Skånetrafiken beslut i RF klart vecka 39

• Beslut krävs för nya biljetter och rabatter i respektive län t ex 24-timmarsbiljett 

och tillsammansrabatt samt för gemensamt gränsavdrag. 
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