
Välkommen 





Vi ska bli bäst i världen på kollektivtrafik



Detta är Skånetrafiken
• 165 miljoner resor 2017 (ca 300.000 resenärer/dag)

• Omsättning ca 5.8 miljarder kronor, 57% utgörs av biljettintäkter

• Alla bussar och tåg är Bra miljöval  

• 111 Öresundståg, snart 99 Pågatåg

• 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 Serviceresefordon

• Över 45 000 följare på 
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Om Region Skåne
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. 
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, 
kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Region Skåne 
(42 miljarder SEK, 34.000 anställda)

Sjukvård Kollektivtrafik Kultur
Regional 

utveckling



Intäkter och regionbidrag

• Vår verksamhet finansieras genom intäkter

och regionbidrag

• Kostnadstäckningsgraden 2017 var 57%

• Budget 2018 omsätter 5 841 Mkr

• Budgeterade biljettintäkter 2018 är 2 913 

MKr.

• Prognos helår 2018 efter september +25 Mkr

• Effektiviseringar 2017 med resultat +58 mkr

6Arbetsmaterial 20181012



Sustainable

 All travels is Bra miljöval certified

 All trains 100% green electricity

 All citybuses 100% fossil free

 2018 all region buses 100% fossil free

 2020 all public transport fossil free



Doubled

market share

2030 

Satisfied

customers

2025

Our goals…
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Fördubbling en linje
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A multicore region



Movie… 



A swede travels sustainable, right?? 
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Way of transportation Helsingborg

Car Buss Train Bicycle Walking Other
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Travel distance Helsingborg

Car Bus Train Bicycle Walk Other



Så reser 
vi i Skåne
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“London allocates almost 24% of its land 
area to roads and supporting 

infrastructure. In many US cities this can 
be as high as 40%.” 
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What is smart?



Electric car owners are using the car 
more than others
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Good public 

transport is 

transforming

cities into

sustainable and 

livable places. 

Cities are for 

humans, not 

cars... 



Vi ska bli bäst i världen på kollektivtrafik



Hur vet vi om vi är bäst? 



NKI Kund- ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Skånetrafiken”
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Kollektivtrafikbarometern



Vad påverkar NKI?
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Kollektivtrafikbarometern 2017. Kunder



Vad!

Ett differentierat och 
efterfrågestyrt utbud som ökar 
marknadsandel och uppnår 
basutbud till ett 
konkurrenskraftigt pris

I tid, hel, ren och 
tryggt. Alltid

Enkelhet, välanvänd tid. 
Service! Smarta produkter och 
tjänster. Välkomnande. 
Omhändertagande. Hela 
resan.   

Kundupplevelse

Attraktivt 
erbjudande

Baskvalité

A B
Resor 

Punktlighet
Kundomhändertagande vid störning



Affärsmodell



Skånetrafikens avtal 

• 25 bussavtal

• 2 tågavtal

• 16 servicereseavtal

• Totalt ca 400 avtal
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Vårt bidrag

Se till så att alla avtal som 

handlas upp har ett tydligt 

syfte och mål samt att det 

styr mot Skånetrafikens 

övergripande mål

38



39

Skånetrafikens affärs- och avtalsmodell ska;

• säkerställa en resa med den höga kvalitet som kunden efterfrågar 

• vara affärsmässigt uppbyggd och attraktiv och därmed locka 

anbudsgivare att satsa i Skåne

• utformas på så sätt att våra samverkanspartners är beroende av att 

kunderna väljer Skånetrafiken

• I hög grad bidra till intäkts- och måluppfyllelse 

Skånetrafikens affärs- och 

avtalsmodell
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Avtal, incitament, bonus och avdrag – avtalslängd, ersättning

Ansvar – fordon, planering, marknadsföring, kund, information, 

framkomlighet

Samarbete – organisation, arbetssätt, avtalsstyrning- och ledning

Baskvalitet – leveransnivåer, uppföljning och konsekvens

Varumärke – kundmöte 

Innovation och flexibilitet – förbättring, utveckling över avtalstid

Skånetrafikens affärs- och 

avtalsmodell



How exciting is public transport ?!



Add and lack of time

Train leaves in 
two minutes

Ticket machine

Loosers



”25 steps to by a 
ticket”





How to create innovation in 
a traditional transport 
authority? 



Our location

http://www.travelreport.se/2013/10/10/malmo-centralstation-tog-igar-hem-priset-future-transport-award-i-kategorin-public-transport/



Customer interaction

Testlab

Partners

Development teams
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The Malmö Express
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Facts:

• 60% dedicated lanes
• Free wifi
• 14 biogas hybrids
• 5 min regularity in 

peak hours
• 72% passenger 

increase in two years
• 1800 cars reduced 



2018-11-06 Internt 56

Suddenly it happens…
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Malmö 

2020-2021

2029-2030

2022-2023
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14 Volvo bussar på linje 7 
i Malmö 100% Grön el
Start 8 december 2018
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Malmöpendeln



Placera bild här
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Helsingborgsexpressen 
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Lund



Sveriges modernaste tågdepå
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Tågdepån i Hässleholm med kapacitet att underhålla 111 
Öresundståg. En anläggning som ger över 150 nya jobb i 
Skåne och kostar 1,5 miljarder att bygga. 
Färdigställt: 1H 2020





• Nytt avtal med Transportministeriet
• Ny affär Öresundstågen (Europas största 

tågupphandling)
• Ny depå Hässleholm klar 2020
• Uppstart nytt Tågsystem 3
• Helsingborg-Lund-Malmö-CPH-Köpenhamn

System 3 + avtal med DK
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Världens smartaste biljettsystem?!



Individual 
zones
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Customer satisfaction - Easy to by ticket!
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Roadmap nytt biljett- och 
betalsystem 

2017 2018 2019 2020

@

Lanserat

Mitt 
konto



Customer experience
Making the whole trip attractive
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Improved real time traffic information



Time to catch the train?



On board infotainment
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Attractive public transport
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Utveckling nya Skånetrafiken-appen  

Nytt! 

Lanserade den 4 april 2018 första versionen i 
Öresundstaxan:

• Enkelbiljett 

• 30-dagarsbiljett 

• Tillsammansrabatt 20% 

• Ökade sök- och resmöjligheter i hela Öresundstaxan



@trafikdirektor

linus.eriksson@skanetrafiken.se



We want to be the best in the world on public transport



Future?
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