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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny
pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Trafiknämnden beslöt vid sammanträdet den 25 september 2012 föreslå
landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa
föreslaget biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan Stockholm och
Uppsala samt tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C samt att godkänna
föreslagen samordning av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) och Upplands
Lokaltrafiks (UL) biljettregler för länsöverskridande resor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan
Stockholm och Uppsala att gälla från och med den 9 december 2012
att fastställa förslaget till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C att gälla
från och med den 9 december 2012
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för
länsöverskridande resor att gälla från och med den 9 december 2012.

Landstingsstyrelsens motivering
Stockholms län växer i rekordtakt. Varje år blir vi cirka 40 000 nya invånare i
regionen. Det är fantastiskt att så många människor väljer att bo och arbeta i
Stockholmsregionen. Det ställer dock stora krav på oss som arbetar med
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.
Samtidigt som länet växer ökar också pendlandet till och från regionen. Därför
måste vi inom Alliansen tänka både nytt och brett för att kollektivtrafiken ska
tillgodose de behov en expansiv region kräver. Den 9 december kommer
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pendeltågen att börja trafikera sträckan Älvsjö- Stockholms C- ArlandaUppsala. Det är en historisk satsning som kommer att binda samman flera
viktiga nav för arbete, boende, kommersiell verksamhet och studier. En
satsning som markant kommer att underlätta vardagen för alla de tusentals
resenärer som pendlar mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala.
Inför trafikstarten har Trafiknämndens förvaltning införskaffat 12 nya
pendeltågsfordon, utrett frågor rörande ny underhållskapacitet i depåer och
fört förhandlingar med berörda parter såsom A-train AB, Landstinget i
Uppsala län (LUL) och Stockholmståg.
Förvaltningen och LUL har kommit överens om principerna för kostnads- och
intäktsfördelning, utarbetat ett förslag till förenklade regler för resor mellan
Stockholm och Uppsala samt ett förslag till justeringar i biljettsortimentet och
priser. En stationsavgift införs också för de resenärer som åker till och från
Arlanda.
Den utökade pendeltågstrafiken till Uppsala via Arlanda kommer att trafikeras
av nuvarande pendeltågsentreprenör Stockholmståg genom ett tilläggsavtal till
det befintliga avtalet. Huvudprincipen är att samma kilometerpris och för
övrigt oförändrade villkor ska gälla jämfört med huvudavtalet.
När trafiken startar kommer Trafiknämndens förvaltning och LUL att
gemensamt svara för den nya trafiken varför en modell för kostnads- och
intäktsfördelning tagits fram. Modellen innebär i huvudsak att respektive
huvudman svarar för kostnader och behåller intäkter i förhållande till den
trafik som utförs inom respektive län. Förvaltningen och LUL är överens om
att Arlanda i modellen ska utgöra en fiktiv länsgräns.
Kostnaderna för den nya pendeltågslinjen fördelas enligt det antal
tågkilometer som körs i respektive län. Trafiknämndens förvaltning kommer
att svara för 60 procent och LUL för 40 procent av kostnaderna.
Kostnadsfördelningen innebär att LUL kommer att ersätta förvaltningen med
125 miljoner kronor per år i 2012 års prisnivå.
Sedan flera år har Trafiknämndens förvaltning och LUL ett samarbete vad
gäller biljetter för länsöverskridande resor. Sortimentet har dock en relativt
komplex struktur varför ett nytt förslag på sortiment tagits fram.
Ett extra stationstillägg för resenärer till och från Arlanda har tagits fram för
att finansiera kostnaderna för Arlandalänken och Arlanda C.
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Slutligen har ett förslag till samordning av biljettregler för det gemensamma
sortimentet tagits fram. Reglerna avser bland annat gemensam teknisk
funktionalitet, biljetter till reducerat pris, förlustgaranti samt resegaranti.
I en tid då omvärlden skakas av ekonomisk stagnation och hög arbetslöshet är
det viktigt att tänka nytt och brett för att öka Stockholmsregionens
attraktionskraft och bibehålla regionens position som Sveriges tillväxtmotor.
Därför är vi inom Alliansen stolta och glada över att kunna erbjuda de
tusentals resenärer som pendlar mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala en
effektiv, tillgänglig och kapacitetsstark kollektivtrafik i världsklass.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde
den 13 november 2012 § 229, med MP-ledamöternas reservation och
V-ledamotens särskilda uttalande. Protokollet justeras den 27 november 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
3. Förslag till biljettsortiment och priser
4. Förslag till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C
5. Förslag till samordning av biljettregler för det gemensamma sortimentet
6. Trafiknämndens protokollsutdrag den 25 september 2012 § 124,
med MP-ledamotens reservation och V-ledamotens särskilda
uttalande
7. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 september 2012

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2012-11-13

Datum för justering: 2012-11-27
Datum för anslag:
2012-11-28
--------------------------------------------------------------§ 229
Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till
Uppsala och Arlanda
LS 1209-1265
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med trafiknämndens
yttrande den 25 september 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
10 oktober 2012.
MP-ledamöterna anmälde sitt förslag i trafiknämnden som förslag även i landstingsstyrelsen (bilaga).
V-ledamoten anmälde sitt särskilda uttalande i trafiknämnden som särskilt uttalande
även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till sitt förslag i trafiknämnden.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan Stockholm
och Uppsala att gälla från och med den 9 december 2012
att fastställa förslaget till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C att gälla från och
med den 9 december 2012
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för länsöverskridande resor att gälla från och med den 9 december 2012.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag i trafiknämnden.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i trafiknämnden.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden
SLL Ekonomi och finans
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

n
Tr a f f l m ä m n d e n

Stockholms läns landsting
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TN 1209-0190

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
FÖRSLAG TILL BESLUT
2012-09-25
Ärende nr 22

Förslag till justeringar i biy ettsortiment och priser mm
med anledning av ny pendeltågstrafik till Uppsala/Arlanda
SL-taxan har stigit orimligt mycket i förhållande till KPI under de senaste åren. Det
fmns utrymme att sänka priset på månadskortet med 100 kronor för att stimulera ett
ökat resande, och att fler ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen.
F ö r s l a g till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta
att godkänna att SL slutför ovan redovisade förhandlingar avseende
pendeltågstrafiken till Uppsala samt tecknar erfoderliga kontrakt med berörda
parter.

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa biljettsortiment och -priser för resor mellan Stockholm och Uppsala
samt tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C, med utgångspunkt i förslaget till
taxor i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget för Stocldiolms läns landsting
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för
länsöverskridande resor

Stockholms iäns landsting

Trafiknämnden

VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2012-09-25
Ärende nr 22 (TN 1209-0190)

Förslag till justeringar i biljettsortimentet etc.
Naturvårdsverket fastställde i somras att verksamheten på Arlanda inte får påverka miljö och
hälsa mer än idag. Transporter till och från flygplatsen, som är länets största arbetsplats,
ökar ständigt.
I väntan på att Arlandabanan övergår i offentlig ägo så att banans kapacitet kan utnyttjas fullt
ut - kan vi snart resa till och från Arlanda/Uppsala på SL-kort, vilket är glädjande i sig men
olyckligt att tilläggsavgift behöver tas ut för av- och påstigning på dessa stationer. Det
riskerar att motverka syftet med ökat kollektivtrafikresande till Arlanda.
Vänsterpartiet anser att de Investeringar som görs i fordon och fasta anläggningar ska
bekostas genom landstingsskatten och med hjälp av statliga anslag. Bara då ges ekonomiskt
utrymme att göra nödvändiga investeringar, samtidigt som SL behåller kontrollen över
anläggningarna och trafikeringen av dem. Dessutom blir kostnaden lägre på lång sikt, jämfört
med finansiering genom OPS. Arlanda Express är ett tydligt exempel på hur en OPS-lösning
begränsar nyttan hos en kollektivtrafikanläggning.
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Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans
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Ankom
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen

Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny
pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda
Ärendebeskrivning
Trafiknämnden beslöt vid sammanträdet den 25 september 2012 föreslå
landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa
föreslaget biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan Stockholm och
Uppsala samt tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C samt att
godkänna föreslagen samordning av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) och
Upplands Lokaltrafiks (UL) biljettregler för länsöverskridande resor.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012
Förslag till biljettsortiment och priser
Förslag till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C
Förslag till samordning av biljettregler för det gemensamma sortimentet
Protokollsutdrag från trafiknämnden den 25 september 2012,
med MP-ledamotens reservation och
V-ledamotens särskilda uttalanden
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 september 2012
F ö r s l a g till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan
Stockholm och Uppsala att gälla från och med den 9 december 2012
att fastställa förslaget till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C att
gälla från och med den 9 december 2012
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för
länsöverskridande resor att gälla från och med den 9 december 2012.
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F ö r v a l t n i n g e n s f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
En ny genomgående pendeltågstrafik etableras mellan Stockholm och
Uppsala. Inför trafikstarten har SL anskaffat tolv nya pendeltågsfordon i
syfte att tillgodose det ökade kapacitetsbehovet, utrett frågor rörande ny
underhållskapacitet i depåer samt fört förhandlingar med berörda parter, i
huvudsak A-train AB, Landstinget i Uppsala län (LUL) samt Stockholmståg
KB.
SL och LUL har kommit överens om principerna för kostnads- och
intäktsfördelning, utarbetat ett förslag till förenklade regler för resor mellan
Stockholm och Uppsala samt ett förslag till justeringar i biljettsortiment
och priser.
En stationsavgift införs för de resenärer som nyttjar Arlanda C.
Den utökade pendeltågstrafiken till Uppsala trafikeras av SL:s nuvarande
pendeltågsentreprenör Stockholmståg genom ett tilläggsavtal till det
befintliga trafikavtalet. Huvudprincipen är att samma kilometerpris och för
övrigt oförändrade villkor ska gälla jämfört med huvudavtalet.
Bakgrund
Med anledning av att ny genomgående pendeltågstrafik etableras mellan
Stocldiolm och Uppsala och i syfte att förenkla nuvarande regler för resor
mellan Stockholms och Upplands län har utarbetats ett förslag till
justeringar i SL:s biljettsortiment och priser.
När SL startar pendeltågstrafiken till och från Uppsala kommer SL och LUL
gemensamt att svara för den nya trafiken varför en modell för kostnadsoch intäktsfördelning har tagits fram. Modellen innebär i huvudsak att
respektive huvudman svarar för kostnader och behåller intäkter i
förhållande till den trafik som utförs inom respektive län. SL och LUL är
överens om att Arlanda C i modellen utgör en fiktiv länsgräns.
Kostnaderna för den nya pendeltågslinjen fördelas enligt det antal
tågkilometer som körs i respektive län. SL kommer därmed att svara för 6o
procent och LUL för 40 procent av kostnaderna. Kostnadsfördelningen
innebär att LUL kommer att ersätta SL med 125 miljoner kronor per år i
prisnivå 2012.
Sedan flera år tillbaka har SL och LUL ett samarbete vad gäller biljetter för
länsöverskridande resor. Samarbetet baseras på gemensamma 30-
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dagarsbiljetter med olika zonindelningar. Sortimentet har en relativt
komplex struktur och ett nytt förslag för att förenlda och samordna
biljettreglerna har tagit fram.
Framtaget förslag innebär att det gemensamma biljettsortimentet baseras
på resenärernas resmönster och behov. Priserna av vardera länsbiljett
adderas och från det totala priset dras en rabatt enligt nedan:
•
•
•

Periodbiljetter: priset för respektive huvudmans ordinarie biljetter
minus 12 procent.
Flerresorsbiljetter: priset för respektive huvudmans ordinarie
biljetter minus 25 procent.
Enstaka biljetter: priset för respektive huvudmans ordinarie biljetter
minus 30 procent.

Biljettsortiment och priser framgår av bilaga.
Vad gäller på och avstigning på Arlanda C har SL förhandlat med A-train
om villkor för att få trafikera Arlandabanan och Arlanda C. Förhandlingen
har resulterat i en stationsavgift för varje på- och avstigande vid Arlanda C
som är över 17 år. Syftet med avgiften är att finansiera kostnaderna för
Arlandalänken och Arlanda C. Stationsavgiften belastar endast de resenärer
som nyttjar Arlanda C. Med anledning därav föreslås att nya särskilda
Arlandabiljetter för samtliga resenärer över 17 år införs.
Biljettpriser framgår av bilaga.
Slutligen har ett förslag till samordning av biljettregler för det
gemensamma sortimentet tagits fram. Reglerna avser bland annat
gemensam teknisk funktionalitet, biljetter till reducerat pris, förlustgaranti,
resegaranti med mera. Reglerna framgår av bilaga.
Överväganden
SL:s entreprenör för pendeltågstrafiken är Stockholmståg. Eftersom
pendeltågsnätet och fordonsparken utgör ett sammanhängande system är
det inte möjligt att anlita någon annan entreprenör till den utökade
pendeltågstrafiken till Uppsala varför utvidgningen av Stockholmstågs
uppdrag föreslås ske genom ett tilläggsavtal till det befintliga trafikavtalet.
Huvudprincipen är att samma kilometerpris och för övrigt oförändrade
villkor ska gälla jämfört med huvudavtalet. Kostnaden för utökningen av
Stockholmstågs uppdrag beräknas uppgå till totalt 315 miljoner kronor per
år i prisnivå 2012, varav LUL ersätter SL med 125 miljoner kronor
motsvarande 40 procent.

LS 1209-1265

Stockholms läns landsting
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-10-10

Prissättningen av Arlandabilj etter baseras på principen att den avgift som
SL kommer att ta ut från resenärerna ska täcka SL:s kostnader för
stationsavgiften.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
De ekonomiska konsekvenserna har beslcrivits ovan under rubriken
förvaltningens förslag och motivering. Sammanfattningsvis innebär
förslaget att trafikutökningen till Uppsala och Arlanda C ska vara
kostnadsneutralt ur landstingets synpunkt genom att de ökade kostnaderna
täcks av ökade intäkter.
M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Förslag till biljettsortiment och priser
30-dagarsbiljetter
UL/SL 3 0 - h e l a UL, hela SL vuxen
UL/SL 30 - UL 2, hela SL vuxen

UL-idag

SL-idag

UL+SL Minus 12% Prisförslag

UL-del

790

1990

1751

1745

1050

750

790

1540

1355

1350

658

692

1230

738

492

955

462

993

UL+SL Minus 25% Prisförslag

UL-del

780

780

405

375

244

226

UL/SL 30 - hela UL, hela SL student

840

560

1400

UL/SL 30 - UL 2, hela SL student

525

560

1085

955

UL/SL 10-res - hela UL, hela SL vuxen

695

1200

1232

Flerresorsbiljetter

SL-del

UL-idag
540

SL idag
500

1040

SL-del

UL/SL 10-res - hela UL, hela SL ungdom

324

300

624

468

470

UL/SL 10-res - hela UL, SL C vuxen

540

250

790

593

590

403

187

UL/SL 10-res - hela UL, SL C ungdom

324

150

474

356

360

245

115

390

390

203

188

234

235

122

113

UL/SL 10-res - UL 2, SL C vuxen

270

250

520

UL/SL 10-res - UL 2, SL C ungdom

162

150

312

UL/SL 10-res - UL 2, hela SL vuxen

270

500

770

578

580

204

376

UL/SL 10-res - UL 2, hela SL ungdom

162

300

462

347

350

123

227

UL+SL Minus 30% Prisförslag

UL-del

113

110

61

49

Enstaka biljetter

UL-idag

SL-idag

SL-del

UL/SL zonbilj - hela UL, hela SL vuxen

90

72

162

UL/SL zonbilj - hela UL, SL C vuxen

90

36

126

88

90

64

26

57

55

31

24

UL/SL zonbilj - UL 2, SL C vuxen

45

36

81

UL/SL zonbilj - UL 2, hela SL vuxen

45

72

117

82

80

31

49

UL/SL zonbilj - hela UL, hela SL ungdom

54

40

94

66

65

37

28

UL/SL zonbilj - hela UL, SL C ungdom

54

20

74

52

50

37

13

UL/SL zonbilj - UL 2, SL C ungdom

27

20

47

33

35

20

15

47

45

18

27

Prisförslag

UL-del

Zonbilj UL Län vuxen (säljs av SL)

60

60

-

Zonbilj SL Län vuxen (säljs av UL

60

-

60

Zonbilj UL Län ungdom (säljs av SL)

35

35

-

Zonbilj SL Län ungdom (säljs av UL)

35

-

35

UL/SL zonbilj - UL 2, hela SL ungdom

Tilläggsbiljetter

27

40

67

SL-del

Prisförslagen baseras på nu gällande prissättning och tar ingen hänsyn till eventuellt kommande prisjusteringar
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Förslag till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C
Zonbiljett ABC inkl. Arlanda

30-dagarsbiljett Arlanda

passage

-

Barn 0-7
Ungdom 7-17

110 kr

Ungdom

Arlandapassagebiljett

-

-

-

-

790 kr (varav 300 kr avser

75 kr

Arlanda passage)

18-19
125 kr

Vuxen 20-65

1090 (varav 300 kr avser

75 kr

Arlanda passage)
Reducerat pris (t.ex.

110 kr

790 (varav 300 kr avser

75 kr

Arlanda passage)

pensionär)

Av tabellen framgår att
1.

B a m 0 - 7 år reser avgiftsfritt till Arlanda C enligt SL:s regler. Ingen extra avgift utgår f ö r
av- respektive påstigning på Arlanda C.

2.

U n g d o m 7 - 1 7 år ska inneha giltig SL-biljett f ö r resa till Arlanda C. Ingen extra avgift utgår
f ö r av- respektive påstigning på Arlanda C.
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Förslag till samordning av biljettregler för det
gemensamma sortimentet
Nedan följer en översikt över de regler som föreslås samordnas.
1. S a m o r d n i n g f ö r att m ö j l i g g ö r a gemensam teknisk
funktionalitet
Anpassning av trafikdygn
UL anpassar trafikdygnet så att det överensstämmer med SL:s
trafikdygn.
1

Anpassning av förköpsregel
SL anpassar förköpsregeln så att den överensstämmer med UL:s regler;
från att förköp tillåts tidigast 15 dagar före biljettens första giltighetsdag
till att förköp kan göras 30 dagar före biljettens första giltighetsdag.
2. B a r n , u n g d o m och p e n s i o n ä r
Medföljande barn
För de gemensamma biljetterna gäller att två barn som ännu inte fyllt 7
år medföljer betalande resenär gratis.
2

Helgrabatt
För det gemensamma UL/SL-sortimentet kommer UL:s helgrabatt vara
gällande. Det innebär att under lördag och söndag samt röd helgdag
samt midsommarafton, julafton och nyårsafton får en resenär med
vuxenbiljett ta med sig två barn till och med 11 år gratis.3
Biljetter till reducerat pris
SL erbjuder idag reducerat pris till ungdomar till och med 20 år och till
pensionärer (resenärer över 65 år) och förmånstagare som kan uppvisa
Försäkringskassans intyg för förmånstagare eller
Pensionsmyndighetens pensionärsintyg.
Med reducerat pris avses hos SL en prisreduktion om cirka 40 procent i
förhållande till ordinarie pris.

Detta för att bestämma periodbiljettens exakta giltighetstid.
Observera att för lokala resor i SL-län med UL/SL-biljett gäller SL:s regler.
3 Observera att SL:s helgrabatt gäller oförändrad för lokala resor inom SL-län.
1
2
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UL erbjuder pensionärer endast rabatterat pris på UL:s årsbiljett, för det
övriga sortimentet betalar pensionärer helt pris. Med anledning av att UL
inte erbjuder rabatterat pris till pensionärer på andra biljetter än
årsbiljetter kommer de gemensamma biljetterna inte att säljas till
rabatterat pris till pensionärer eller förmånstagare (samma regel gäller idag
för det gemensamma sortimentet).
Studenter kan köpa U L / S L 30-dagarsbiljetter till rabatterat pris.
UL erbjuder endast rabatterat pris till ungdomar via försäljning direkt till
skolor. Privata kunder köper biljetter till ungdom till helt pris. UL har dock
en ambition att se över sitt erbjudande till ungdomar och ge en rabatt även
till den som privat köper ungdomsbiljett. UL:s och SL:s ambition är att
förbättra det gemensamma erbjudandet till ungdomar när UL har gjort om
sitt erbjudande till skolungdomar.
3. Exempel p å regler s o m inte b e h ö v e r harmoniseras
Förlustgaranti
SL respektive UL hanterar bara sina egna billjettbärare vid förlust. Reglerna
för förlustgaranti behöver därför inte harmoniseras.
4. Speciella regler f ö r p e n d e l t å g s t r a f i k e n till och f r å n Uppsala
Resegaranti
Vid resor med SL-biljett och länsöverskridande biljetter gäller SL:s
resegaranti och för lokala UL-resor med UL-biljett gäller UL:s resegaranti.
Cykel ombord
SL:s regler för cykel ombord gäller på hela sträckan till och från Uppsala.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 8/2012

Sammanträdesdatum
2012-09-25

Datum för justering: 2012-09-25
Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

§ 124
Förslag till justeringar i biljettsortiment och - priser m m med anledning av
ny p endeltågstrafik till Uppsala/Arlanda
(TN 1209-0190)
I ärendet förelåg skrivelse 2012-09-11frånföivaltningschefen.
YRKANDEN
1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut,
2) bifall till MP-ledamotens förslag till beslut, bilaga 1,
Ordföranden ställde proposition om yrkanden och fann att trafilaiämnden bifallit
förvaltningschefens förslag till beslut.
BESLUT
Trafiknämnden beslöt
att

godkänna att SL slutför ovan redovisade förhandlingar avseende pendeltågstrafiken
till Uppsala samt tecknar erforderliga kontrakt med berörda parter.

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

fastställa föreslaget biljettsortiment och - priser för resor mellan Stocldiolm och
Uppsala samt tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C,

att

godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för
länsöverskridande resor.

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

RESERVATIONER
MP- ledamoten reserverade sig mot beslutet.

9
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UTTALANDEN
V-ledamoten lät till protokollet anteckna särskilt uttalanden, bilaga 2.

Vid protokollet
Sara Catoni
Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
FÖRSLAG TILL BESLUT
2012-09-25
Ärende nr 22

Förslag till justeringar i biljettsortiment och priser mm
med anledning av ny pendeltågstrafik till Uppsala/Arlanda
SL-taxan har stigit orimligt mycket i förhållande till KPI under de senaste åren. Det
finns utrymme att sänka priset på månadskortet med 100 kronor för att stimulera ett
ökat resande, och att fler ska se kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen.
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att godkänna att SL slutför ovan redovisade förhandlingar avseende
pendeltågstrafiken till Uppsala samt tecknar erfoderliga kontrakt med berörda
parter.

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa biljettsortiment och -priser för resor mellan Stockholm och Uppsala
'
samt tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C, med utgångspunkt i förslaget till
taxor i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget för Stocldiolms läns landsting
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för
länsöverskridande resor

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2012-09-25
Ärende nr 22 (TN 1209-0190)

Förslag till justeringar i bifjettsortimentet etc.

Naturvårdsverket fastställde i somras att verksamheten på Arlanda inte får påverka miljö och
hälsa mer än idag. Transporter till och från flygplatsen, som är länets största arbetsplats,
ökar ständigt.
I väntan på att Arlandabanan övergår i offentlig ägo så att banans kapacitet kan utnyttjas fullt
ut - kan vi snart resa till och från Arlanda/Uppsala på SL-kort," vilket är glädjande i sig men
olyckligt att tilläggsavgift behöver tas ut för av- och påstigning på dessa stationer. Det
riskerar att motverka syftet med ökat kollektivtrafikresande till Arlanda.
Vänsterpartiet anser att de investeringar som görs i fordon och fasta anläggningar ska
bekostas genom landstingsskatten och med hjälp av statliga anslag. Bara då ges ekonomiskt
utrymme att göra nödvändiga investeringar, samtidigt som SL behåller kontrollen över
anläggningarna och trafikeringen av dem. Dessutom blir kostnaden lägre på lång sikt, jämfört
med finansiering genom OPS. Arlanda Express är ett tydligt exempel på hur en OPS-lösning
begränsar nyttan hos en kollektivtrafikanläggning.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Trafiknämnden

Identitet

Datum

TN 1209-0190

2012-09-11
Handläggare:

Johan von Schantz
08-686 3877

ÄREHDiHR

Ankom

Stockholms fäns landsting

2012 -10- 0 2

0M.Mt.IM

28M9- 2 5

Förslag till justeringar i biljettsortiment och - priser man.
med anledning av ny pendeltågstrafik till Uppsala/Arlanda
Ärendet
Med anledning av att ny, genomgående pendeltågstrafik etableras mellan Stocldiolm
och Uppsala och i syfte att förenlda nuvarande regler för resor mellan Stockholms och
Upplands län lämnas i föreliggande ärende förslag tiU justeringar i SL:s
biljettsortiment och - priser.
Vidare föreslås att SL ges i uppdrag att slutföra pågående förhandlingar och teckna
erforderliga avtal med de parter som berörs av den nya trafiken.
Bakgrund
Styrelserna i SL och Upplands Lokaltrafik AB fattade år 2009 korresponderande
beslut om att etablera och samarbeta om genomgående pendeltågstrafik mellan
Stocldiolm och Uppsala.
Trafiknämnden beslutade den 27 mars 2012, inotbäkgrund av ovanstående beslut, att
uppdra åt SL att genomföra föreslagna trafikförändringar inom pendeltågstrafiken till
tågplaneperiod 2013 ined trafikstart den 9 december 2012 samt att hos Trafikverket,
som är infrastruldmförvaltare för statens järnvägsnät, ansöka om erforderliga
tåglägen (TN 1203-0061).
Inför trafikstarten har SL bland annat anskaffat tolv (12) nya pendeltågsfordon av
typen X60föratt tillgodose det ökade kapacitetsbehovet, utrett behovet av ny
underhållskapacitet i depåer samt fört förhandlingar med de parter som berörs av den
nya trafiken, i huvudsak
o

A-train AB ("A-train") avseende kapacitetstilldelning på den s.k.
Arlandalänken,

o

Landstinget i Uppsala län ("LUL") avseende samarbete om trafik och
biljettsortiment, samt

o

Stockholmståg KB ("Stockholmståg") avseende trafikdrift.
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Nedan redogörs översiktligt för de avtal som behöver ingas mellan SL och nämnda
parter för att trafiken till och M n Uppsala skall kunna starta.
Trafikeringsavtal och ramavtal med A-train
A-Train har byggt och driver såsom infrastrukturförvaltare Arlandalänken, en
koncessionsbaserad järnväg från Skävstaby (strax norr om Upplands Väsby) via
Arlanda till Myrbacken (strax söder om Knivsta) inklusive stationen Arlanda C.
Koncessionen innebär att A-train givits ensamrätt att organisera persontrafik mellan
bland annat Arlanda C och Stockholm C inklusive mellanliggande stationer. För att SL
ska kunna trafikera Arlandalänken till och från Uppsala krävs att A-train gör avsteg
från denna ensamrätt.
Upplåtelse av spårkapacitet till SL sker genom ett s.k.
trafikeringsavtal. Ett trafikeringsavtal är obligatoriskt enligt
järnvägslagen (2004:519) och ingås för en (1)
tågplaneperiod som alltid varar ett (1) år i taget.
Därutöver avser SL och A-train att ingå ett s.k. ramavtal
enligt järnvägslagen innebärande att SL ges rätt att
trafikera Arlandalänken under en längre period än en (1)
tågplaneperiod, i förevarande fall fem (5) år. Avtalet
kominer att reglera grundläggande förutsättningar och
villkor för SL:s nyttjande av Arlandalänken, däribland
avgifterna.

Figur, Trafikering au stambanan/ostkustbanan
Stockholm-Uppsala-Gävle

på sträckan

samt Arlandalänken med SL:s

pendeltåg, UL:s Upptåg och övriga tåg från och med december

2012.
Blå linje: SL pendeltåg
Röd linje; UL Upptåg
Grå linje: Övriga tåg
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Kostnad
De avgifter A-train avser att ta ut för nyttjandet av Arlandalänken är dels en spåravgift
relaterad till vikten på det antal tåg som trafikerar banan, dels en stationsavgift, vilken
avses att tas ut i förhållande till det antal resenärer som stiger av och på vid Arlanda C.
Syftet med avgifterna är att finansiera de långsiktiga kapitalkostnaderna för byggandet
och driften av Arlandalänken och Arlanda C. Stationsavgiften utgör den största delen av
den totala ersättningen till A-train.
Intäkterna från stationsavgiften kommer att variera över tiden beroende på
resandeunderlaget. För att minimera A-trains risker ar därför stationsavgiften
konstruerad så att den kommer att höjas om resandeunderlaget tre år efter ramavtalets
ikraftträdande är lägre än den prognos som ligger till grund för avgiftssättningen. På
motsvarande sätt kommer den att sänkas vid en resandeutveckling över prognos.
Höjningen eller sänkningen av avgiften sker gradvis i förhållande till prognosawikelsens
storlek.
Stationsavgiften de tre första åren av ramavtalsperioden, det vill säga, tågplaneperioderna
T13 - T15, är fast och uppgår till följande belopp.
•
•
•

T13:63 kr per av- eller påstigning
T14: 68 kr per av- eller påstigning
T15:73 kr per av- eller påstigning

SL avser att erbjuda resenärerna en 30-dagarsbiljett som inkluderar stationsavgiften
för fritt antal av- respektive påstigningar på Arlanda C. För denna biljett kommer Atrain att debitera stationsavgiften i form av ett rabatterat och fast tillägg om 270 kr per
såld biljett.
Kostnaden för stationsavgiften föreslås, i enlighet med vad som gäller idag för den
befintliga trafiken med Upptågen, direkt flyttas över till de resenärer som stiger av och
på vid Arlanda C. Inriktningen är att den avgift som SL kommer att ta ut från
resenärerna skall täcka SLts kostnader för stationsavgiften.
Samverkansavtal med L U L
Trafikeringen med de s.k. Upptågen mellan Upplands Väsby och Uppsala kommer att
upphora nar SL startar pendeltågstrafiken till och från Uppsala. SL och LUL, som
driver trafik under varumärket Upplands Lokaltrafik ("UL"), kommer gemensamt att
svara för den nya trafiken, varför en modell för kostnads- och intäktsfördelning har
tagits fram, Modellen bygger på den modell som gäller idag mellan parterna för
trafiken med Upptågen. Modellen innebär i huvudsak att respektive huvudman svarar
för kostnader och behåller intäkter i förhållande till den trafik som utförs inom
respektive län. SL och LUL är överens om att Arlanda C i modellen ska föreslås utgöra
en fiktiv länsgräns.
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Kostnad
Kostnaderna för den nya pendeltågslinjen fördelas enligt det antal tågkilometer som
körs i respektive län. I enlighet med idag gällande upplägg för Upptågen föreslås
därmed SL svara för 60 procent och LUL för 40 procent av kostnaderna.
Ovanstående kostnadsfördelning innebär att LUL kommer att ersätta SL med 125
miljoner kronor per år (prisnivå 2012).
T i l l ä g g s a v t a l till trafikavtalet med S t o c k h o l m s t å g
SL:s entreprenör i pendeltågstrafiken är Stockholmståg. I uppdraget ingår trafikering
av pendeltågsnätet, underhåll av fordon och stationstjänster. Pendeltågstrafiken till
Uppsala med den nya sträckningen mellan Älvsjö och Uppsala innebär en utbyggnad
av SL:s pendeltågssystem. Eftersom pendeltågsnätet och fordonsparken utgör ett
sammanhängande system är det inte möjligt att anlita någon annan entreprenör än
Stockholmståg till den nya trafiken. Någon upphandling av en ny entreprenör är
således inte aktuell och den utvidgning av Stockholmtågs uppdrag som nu sker
föreslås därför ske genom ett tilläggsavtal till det befintliga trafikavtalet med
Stockholmståg.
Kostnad
Enligt offert från Stockholmståg gäller samma kilometerpris för den nu tillkommande
sträckan som för övriga pendeltågstrafiken. Huvudprincipen är alltså att det är
oförändrade villkor som ska gälla jämfört med huvudavtalet. Endast några marginella
avvikelser gentemot huvudavtalet är aktuella och dessa kommer att sliitförliandlas och
omfattas av ovan nämnt tilläggsavtal till trafikavtalet med Stockholmståg.
Något utökat åtagande för Stockholmståg vad gäller stationstjänster till följd av den
nya Uppsalatrafiken kommer inte heller att bli aktuellt eftersom de nu tillkommande
stationerna - Knivsta, Arlanda C och Uppsala C - drivs av andra huvudman än SL.
Kostnaden för utökningen av Stockholmstågs trafikuppdrag beräknas uppgå till totalt
315 mnkr per år (prisnivå 2012). En del av dessa kostnader kommer LUL att svara för
enligt vad som angetts ovan.
F ö r s l a g p å delegering
Ovan redovisade avtal är sammantagna av sådant ekonomiskt värde att avtalen måste
godkännas av trafiknämnden. SL föreslås ges i uppdrag att slutföra förhandlingarna
avseende pendeltågstrafiken till Uppsala samt att underteckna erforderliga kontrakt
med berörda parter.
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Behov av justeringar i biljettsortimentet
SL och LUL har sedanfleraår tillbaka ett biljettsamarbete för länsöverskridande resor.
Biljettsamarbetet baseras på gemensamma 30-dagarsbiljetter med olika
zonindelningar.
Det har framkommit att biljettsortimentet behöver justeras till att bättre passa
resenärernas faktiska resmönster och behov. Även den nya pendeltågstrafiken till
Uppsala föranleder vissa justeringar i sortimentet. Det idag gällande sortimentet har
en relativt komplex struktur och det föreslås därför att principer fastställs för att
förenkla och samordna biljettreglerna.
SL och LUL har i samarbete tagit fram ett förslag till förbättrat gemensamt
biljettsortiment som bygger på tre olika resenärskategorier:
«
»
•

pendlare
då- och-då-resenärer och
sällanresenärer.

F ö r s l a g p å nytt bnjettsortiment och -priser
Det gemensamma biljettsortimentet baseras på resenärernas resmönster och behov.
Priserna av vardera länsbiljett adderas och från det totala priset dras en rabatt enligt
nedanstående förslag:
•

Periodbiljetter: Priset för respektive huvudinans ordinarie biljetter minus 12
procent.
1

e

Flerresorsbiljetter: Priset för respektive huvudmans ordinarie biljetter minus
25 procent.

•

Enstaka biljetter: Priset för respektive huvudmans ordinarie biljetter minus 30
procent.
8

Framtida eventuella prisjusteringar bör i möjligaste mån samordnas tidsmässigt med
kollektivtrafiknämnden i Uppsala län för att undvika flera prisjusteringar under en
kort period.

»Följer dagens prissättningförgemensamma periodbiljetter.
30 procent väljs för att priserna ska vara konkurrenskraftiga mot SJ:s biljettpriser pa sträckan
Stockholm - Uppsala,
it

6
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priser*
UL-ldag

SL-ldug UL+SL Minus 12% Pilsförslag UL-dcl

SL-del

»745

IO50

695

790

1200

»990

UL/SL 30 - UL 2, hela SL vuxen

750

790

1540

1355

1350

658

692

UL/SL 30 - hela UL, hela SL student

840

560

1400

1232

1230

738

492

UL/SL 30 - UL 2, hela SL student

B25 _ .

560

1085

955

055

462

993

SL idag UL+SL Minus 25% Prisförslag UL-dcl

SL-del

Flerresorsbiljetter

UL-idag
540

500

1040

780

780

405

375

UL/SL 10-res - hela UL, hela SL ungdom

3?4

300

624

468

470

244

226

UL/SL 10-res - hela UL, SL C vuxen

540

250

790

593

590

403

I87

245

115
188

UL/SL 10-res - hela UL, hela SL vuxen

UL/SL 10-res - hela UL» SLCungdom

324

150

474

356

360

UL/SL 10-res - UL 2, SL C vuxen

270

250

520

390

390

203

UL/SL 10-res - UL 2, SL Cuiiitdom

162

150

312

234

835

122

113

580

204

376

350

12»

227

Prlsftivslag UL-del

SL-del

UL/SL 10-rcs - UL 2, hela SL vuxen

270

500

770

S78

UL/SL 10-res - UL 2, hela SL .ungdom

I62

300

462

347

Enstaka biljetter

UL-ldag

SL-idag UL+SL

Minus
90%

UL/SL zonbill - hela UL, hela SL vuxen

90

72

162

113

110

61

49

UL/SL zonbili - hela UL. SL C vuxen

90

36

126

88

00

64

S6

UL/SL zonbili - UL 2, SL Cvuxen

45

86

81

57

55

31

24

80

31

49

37

28
13

UL/SL zonbili - UL 2, hela SL vuxen

45

72

117

82

UL/SL zonbill - hela UL, hela SL ungdom

54

40

94

06

65

UL/SL zonbili - hela UL, SL G ungdom

54

20

74

52

5Q

37

UL/SL zonbili - UL 2. SL C ungdom

27

20

47

33

35

20

15

UL/SL zonbili - UL 2, hela SL ungdom

27

40 ..

6

7

47

45

18

27

Prisförslag UL-dcl

SL-del

60

60

Tilläggsbiijetter
Zonbili UL Lan vuxen (sälis av SL)

60

Zonbili SL Lan Mixen (sälis av UL

60

-

Zonbilj UL Lan ungdom (sälis avSL)

35

35

Zonbili SL Län u iiKdom (sälis av UL)

35

3 Prisförslagen baseras på nu gällande prissättning och tar ingen hänsyn till eventuellt
kommande prisjusteringai'.
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Biljetter för på- och avstigning på Arlanda C
SL har som framgår ovan förhandlat om villkor för att få trafikera Arlandabanan och
Ai-landa C. Förhandlingen har resulterat i en stationsavgift för varje på- och avstigande
vid Arlanda C som är över 17 år. Som ovan nämnts föreslås att stationsavgiften ska
belasta endast de resenärer som nyttjar Arlanda C. Det finns därför ett behov av att
införa nya, särskilda Arlandabiljetter för samtliga resenärer över 17 är.
Följande biljetter för på- och avstigning på Arlanda C föreslås.
»

Zonbiljett ABC inklusive Manda passage
Biljetten berättigar till enkel resa i zon A, B och C och inkluderar av- respektive
påstigning på Arlanda C.

e

30 dagarsbiljett Ai-landa
Biljetten berättigar till resa i zon A, B och C under 30 dagar och inkluderar fritt
antal av- respektive påstigningar på Manda C.

Zonbiljetten ABC inklusive Manda passage och 30-dagarsbiljetten Manda föreslås
således erbjudas som en kombinationsbiljett som inkluderar både resa och Manda
passage.
•

Manda-passagebiljett
De resenärer som innehar annan SL-biljett, t.ex. ordinarie 30 dagarsbiljett eller
sms-biljett, föreslås i stället få möjlighet att komplettera sin biljett med en
separat Manda-passagebiljett som berättigar till av- respektive påstigning på
Manda C.

Följande prissättning föreslås:
ZonbttjettABC
inld. Arlanda
passage
Barn 0-7
Ungdom 7-17
Ungdom
18-19
Vuxen 20-65

110 kr

125 kr

30dagarsbiljett
Arlanda

Arlandapassagebiljett

-

-

790 kr (varav
300 kr avser
Manda passage)
1090 (varav 300
kr avser Manda
passage)

75 kr

75 ki'

Stockholms läns landsting

liokr

Reducerat
pris (t.ex.
pensionär)
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790 (varav 300
kr avser Arlanda
passage)

75 kr

Av tabellen framgår att
•

Barn 0 - 7 år reser avgiftsfritt till Arlanda C enligt SL:s regler. Ingen extra
avgift utgår för av- respektive påstigning på Arlanda C.

«

Ungdom 7-17 år ska inneha giltig SL-biljett för resa till Arlanda C. Ingen extra
avgift utgår för av- respektive påstigning på Arlanda C.

F ö r s l a g till samordning av biljettregler f ö r det gemensamma
sortimentet
Nedan följer en översikt över de regler som föreslås samordnas.
Samordning
•

for att möjliggöra

gemensam

teknisk

funktionalitet

Anpassning av trafikdygn
UL anpassar trafikdygnet så att det överensstämmer med SL:s.
trafikdygn.
4

•

Anpassning av förköpsregel
SL anpassar förköpsregeln så att den Överensstämmer med UL:s regler; från att
förköp tillåts tidigast 15 dagar före biljettens första giltighetsdag till att förköp
kan göras 30 dagar före biljettens första giltighetsdag.

Bat*n. unadom
«

och

pensionär

Medföljande barn
För de gemensamma biljetterna gäller att två barn som ännu inte fyllt 7 år
medföljer betalande resenär gratis.*
5

o

Helgrabatt
För det gemensamma UL/SL-sortimentet kommer UL:s helgrabatt vara
gällande, Det innebär att under lördag och söndag samt röd helgdag samt

4 Dettaföratt bestämma periodbiljettens exakta giltighetstid.
5 Observera attförlokala resor i SLrlän med UL/SL-biljett gäller SL:s regler.

Stockholms läns landsting
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midsommarafton, julafton och nyårsafton får en resenär med vuxenbiljett ta
med sig två barn till och med 11 år gratis.
6

•

Biljetter till reducerat pris
SL erbjuder idag reducerat pris till ungdomar till och med 20 år och till
pensionärer (resenärer över 65 år) och förmånstagare som kan uppvisa
Försäkringskassans intyg för förmånstagare eller Pensionsmyndighetens
pensionärsintyg.
Med reducerat pris avses hos SL en prisreduktion om cirka 40 procent i
förhållande till ordinarie pris.
UL erbjuder pensionärer endast rabatterat pris på UL:s årsbiljett, för det övriga
sortimentet betalar pensionärer helt pris. Med anledning av att UL inte
erbjuder rabatterat pris till pensionärer på andra biljetter än årsbiljetter
kommer de gemensamma biljetterna inte att säljas till rabatterat pris till
pensionärer eller förmånstagare (samma regel gäller idag för det gemensamma
sortimentet).
Studenter kan köpa UL/SL 30-dagarsbiljetter till rabatterat pris.
UL erbjuder endast rabatterat pris till ungdomar via försäljning direkt till
skolor. Privata kunder köper bujetter till ungdom till helt pris. UL har dock en
ambition att se över sitt erbjudande till ungdomar och ge en rabatt aven till den
som privat köper ungdomsbiljett. UL:s och SL:s ambition är att förbättra det
gemensamma erbjudandet till ungdomar när UL har gjort om sitt erbjudande
till skolungdomar.

Exempel
•

på regler som inte behöver

harmoniseras

Förlustgaranti

SL respektive UL hanterar bara sina egna billjettbärare vid förlust. Reglerna för
förlustgaranti behöver därför inte harmoniseras.
Speciella
•

regler för vendeltågstrafiken

till och från

Uppsala

Resegaranti
Vid resor med SL-biljett och länsöverskridande biljetter gäller SL:s resegaranti
och för lokala UL-resor med UL-biljett gäller UL:s resegaranti.

6

Observera att SL:s helguabatt gäller oförändrad fdr lokala resor inom SL-län.
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o

Cykel ombord
SL:s regler för cykel ombord gäller på hela sträckan till och från Uppsala.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
aff

godkänna att SL slutför ovan redovisade förhandlingar avseende
pendeltågstrafiken till Uppsala samt tecknar erforderliga kontrakt med berörda
parter.

Trafiknämnden föreslås besluta föreslå landstingsstyrelsen atf föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

fastställa föreslaget biljettsortiment och -priser för resor mellan Stockholm och
Uppsala samt tillägg for på- och avstigning vid Arlanda C, .

att

godkänna föreslagen samordning av SL:s och \JUs biljettregler för
länsöverskridande resor.

Chef projekt och upphandling

