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Nytt avtal om Sydtaxa 2.0 

Förslag till beslut 

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal gällande kollektivtrafiken 
i Södra Sverige, mellan berörda län i södra Sverige och ger 
Trafikdirektören i uppdrag att underteckna detsamma.  

2. Regionfullmäktige fastställer ny prismodell för Sydtaxan 2.0 för 
länsöverskridande kollektivtrafikresor. 

3. Sydtaxan 2.0 börjar tillämpas vid försäljning av länsöverskridande 
biljetter, dock senast 15 december 2019.  

Bakgrund 

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Region Blekinge, 
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Kalmar Länstrafik, Region 
Kronoberg och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av 
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa 
– Sydtaxan. 

Sammanfattning 

 

Sydtaxan 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete för 
länsöverskridande resor i södra Sverige. I förslaget finns ett enklare 
biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av 
gränsavdrag för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter.  
Syfte för förändring av tidigare avtal var att höja gränsrabatten för att uppnå 
kostnadsneutrala resor över länsgränser mot i resor inom respektive län. 
Detta har till stor del infriats i förslaget, vid resor som passerar länsgräns blir 
det lägre kostnad för kunden. Vi är mycket nära en länsgränsoberoende 
kollektivtrafik.  
Ärendet har redovisats för styrelsen i Regionsamverkan Syd som ställer sig 
bakom föreslag till ändringar..’ 
 
I och med lansering av nya biljettsystem ges möjlighet att modernisera och 
förbättra utbud och prissättning för de länsöverskridande biljetterna. 
Förslaget om ny Sydtaxa innehåller följande delar: 
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Biljettsortiment  

Ett enkelt biljettsortiment med fyra olika biljetter: enkelbiljett, 24-
timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett.  
 

Rabatter  

Den nya Sydtaxan möjliggör raka rabatter. Det innebär att varje part kan 
välja att rabattera sin del av biljetten avseende följande rabattgrupper: barn 
under 7 år, barn/ungdom 7-19 år och student enligt nationell standard. 
Utöver detta kan rabatt även lämnas för grupper som omfattar minst två 
personer.  
 

Adderad prissättning och tidsgiltighet  

En länsöverskridande biljett har en adderad prissättning och tidsgiltighet. Det 
innebär att varje län prissätter och tidsätter sin del av biljetten inklusive 
rabatter och avdrag. Samtliga priser adderas sedan till en biljett för kunden. 
 
 

Gränsavdrag  

För att priset på de länsöverskridande biljetterna inte ska vara orimligt dyr i 
jämförelse med en biljett som bara gäller i ett län lämnar varje 
trafikhuvudman ett så kallat gränsavdrag på sitt pris. Tidigare har tekniken 
endast medgett gränsavdrag för periodbiljetter. I och med lansering av nya 
system är det möjligt att jobba med gränsavdrag även för enkelbiljetter. För 
enkelbiljetter uppgår gränsavdraget till 25 % av värdet av den billigaste 
enkelbiljetten i respektive län. För periodbiljett uppgår gränsavdraget till ett 
värde av 35 % av den billigaste periodbiljetten i respektive län.  
 

Fordonsneutralitet  

Alla biljetter som ställs ut i Sydtaxan gäller på såväl buss som tåg utan 
undantag. 
  

Nationell standard  

Biljetter som säljs i Sydtaxan 2.0 ska ställas ut enligt den nationella 
standarden Branschgemensam standard för biljetter (BoB).  
 

Västtrafik  

Även om Västtrafik inte är med i samarbetsavtalet är ambitionen att det ska 
vara möjligt att sälja biljetter till samma stationer hos Västtrafik som idag.  
 

Komponenter som utgår  

I Sydtaxan 2.0 kommer det inte längre vara möjligt att använda sig av 
Reskassa för att få rabatt på sin enkelbiljett. Det kommer inte heller att vara 
möjligt att köpa Duo/Familj-biljett, då denna ersätts av tillsammansrabatten. 
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Tidplan för lansering  

Lansering av Sydtaxan 2.0 kan komma att lanseras i olika steg. Eftersom 
Hallandstrafiken AB, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Kalmar 
Länstrafik utvecklar biljettsystem gemensamt kan försäljning av resor mellan 
dessa län (enligt Sydtaxan 2.0) komma att lanseras innan det är möjligt att 
sälja biljetter till samtliga län. 
Preliminär överenskommen säljstart för samtliga län är halvårsskiftet 2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
 
De minskade intäkter som ökat gränsavdrag innebär, är inarbetad i befintligt 
rambudget. 
 

 

Karl-Johan Bodell 
Trafikdirektör 
 

 
 

Bilagor 

1.  Avtal Sydtaxan 2.0. 
  Bilaga 1 Öresundstaxa.  
  Bilaga 2 Gränsavdrag för pris.  
  Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid.  
  Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB). 
2.  Bildspel vid föredragning av Sydtaxa 2.0, 5 sep -18. 
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