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Regionkontoret
Regional utveckling
Ann Mårtensson
Processledare kollektivtrafik

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-10-29

Diarienummer
RS180842

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Fastställande av
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Förslag till beslut
Regionstyrelsens tillväxtutskott beslutar att
- godkänna samrådsredogörelsen samt
- föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att fastställa Trafikförsörjningsprogram
2021-2025.

Sammanfattning
Föreligger förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Halland. Förslag till
trafikförsörjningsprogram 2021-2025 för Halland har arbetats fram och har varit på remiss
till kommunerna, grannregionerna, Trafikverket och andra viktiga intressenter. Underlag
och information om programmet har funnits på Region Hallands webbsida.
Remissperiod sträckte sig mellan 7 april till 7 september. 26 yttranden har inkommit.
Synpunkter från samrådssvaren har arbetats in i förslag till slutversion för
Trafikförsörjningsprogram 2021-2025.

Bakgrund
Region Halland, som är regional kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett förslag till ett
nytt trafikförsörjningsprogram för Halland som ska bidra till fortsatt utveckling i linje med
Tillväxtstrategin. Programmet beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken perioden 20212025 och med utblick mot 2040-2050.
Dialog och samarbete är centralt för att kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutveckling
och möta hallänningarnas vardagsbehov. Förslag till trafikförsörjningsprogram har
utformats på basis av: samhällsanalyser, inspel från bland andra resenärer, invånare och
efter dialoger med kommuner, regioner och andra viktiga intressenter.
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Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Resandet med kollektivtrafiken i Halland har pekat uppåt under en längre tid. Jämfört 2019
med 2010 har resandet ökat med nästan 37 procent. Under 2019 genomfördes 20 miljoner
resor med tåg och buss i Halland, vilket innebär en resandeökning på drygt 2 procent
jämfört 2018. Sett i det längre perspektivet är det framförallt tågtrafiken på Västkustbanan
samt stadsbusstrafiken som bidragit till den positiva resandeutvecklingen. Den positiva
utvecklingen tyder på att programmets principer historiskt sett har skapat förutsättningar
för en kraftig utveckling av ett hållbart resande i Halland. Kollektivtrafik är ett viktigt
verktyg för samhällsutvecklingen.
Trafikförsörjningsprogrammet ska anses vara en revidering av nuvarande program vilket
innebär att justeringar och uppdateringar har gjorts. Som en del i uppdateringen av
programmet har två kapitel tillkommit: Trafikeringsbehov tåg 2030-2050 samt Samplanering och
ansvarsfördelning. Dessa två kapitel tydliggör hur arbetet med kollektivtrafikens utveckling i
Halland ska ske på kort- och lång sikt. Ett nytt mål har tillkommit som grundas i riktningen
om att minska klimatpåverkan genom att fler väljer att resa med kollektivtrafiken.
Marknadsandelen ska vara minst 30% år 2030. (av motoriserade fordon).

Remissperioden
Förslag till trafikförsörjningsprogram för Halland 2021-2025 har skickats till berörda
intressenter. Kommunerna, grannregioner och myndigheter med fler har fått möjlighet att
lämna synpunkter. Förslag till trafikförsörjningsprogram samt underlag har funnits att på
Region Hallands webbsida. Remissperioden pågick mellan 7 april till 7 september. Några
remissinstanser begärde anstånd. Därefter har de 26 remissvaren sammanställts och en
samrådsredogörelse har tagits fram. Synpunkterna redovisade i bifogad samrådsredogörelse
har inarbetats i slutversion om de ansågs som åtgärd inom programskrivningen. Övriga
synpunkter har noterats och ett flertal kommer att beaktas i genomförandet av programmet
samt i Hallandstrafikens verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Trafikförsörjningsprogrammet kommer att ligga till grund för Hallandstrafikens årliga
Kollektivtrafikplan med tillhörande budget.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Ulrika Bertilsson
Tf regional utvecklingsdirektör
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Bilaga:
Förslag till Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Samrådsredogörelse Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Bilaga inkomna yttranden
Styrelsens/nämndens beslut delges
-

