Bilaga D Principer för prissättning
1. Övergripande utgångspunkt
Prissystemet för den regionala tågtrafiken ska utformas i syfte att bidra till att trafiken
fungerar som ett över linjer, operatörer och trafikslag sammanhållet system.
MÄLAB kan i avtal med trafikoperatör uppdra åt denne att själv fatta beslut om prissättning,
framförallt för produkter som inte i första hand är ämnade för arbets- och vardagsresande.
Avvägning mellan vilka beslut som ska fattas av MÄLAB eller parterna respektive
trafikoperatören ska definieras i den affärsplan som tas fram inför varje upphandling.

2. ”Mälardalstaxan”
För arbets- och vardagsresande ska MÄLAB från december 2016 inrätta ”Mälardalstaxan”,
ett sortiment av produkter som säljs och distribueras av MÄLAB under trafiksystemets
varumärke.
Mälardalstaxan ska omfatta giltighet för resenären att inom geografiskt sammanhängde
områden resa i parternas trafik som bedrivs under avtal om allmän trafik. I detta ingår både
den av MÄLAB avtalade regionala tågtrafiken och parternas övriga buss- och spårtrafik.
En part kan begära införande av giltighet för egna produkter i den trafik som upphandlas av
MÄLAB. Beslut om sådan giltighet fattas av MÄLAB. Ersättning för giltighet ska ske så att
MÄLAB får full kostnadstäckning i förhållande till om resandet skett med Mälardalstaxan
eller trafikoperatörens produkter.
a. Prissättning
För produkter i Mälardalstaxan ska prissättningen utformas utifrån nedanstående riktlinjer.
•

•

Mälardalstaxan och prissättningen av dess produkter ska bidra till att trafiken
uppfattas som ett länsövergripande och sammanhållet trafiksystem. Prissättningen
ska vidare kunna uppfattas som lättbegriplig och logisk och prisnivån i jämförbara
relationer bör vara likartad. Behov av länsvis anpassning av priserna, som innebär en
avvikelse i förhållande till prissystemets övergripande logik, ska ske genom
införande av giltighet för parternas egna produkter.
För att undvika oönskad överströmning mellan Mälardalstaxan och parternas egna
prissystem ska priset på produkterna i Mälardalstaxan som lägst vara samma som
priset för produkter i parternas trafik med motsvarande geografisk giltighet.

På övergripande nivå för hela trafiksystemet ska prissättningen eftersträva att dagens relativa
pris- och intäktsnivå upprätthålls.

b. Fördelning av intäkter från Mälardalstaxan
Resandet med produkter i Mälardalstaxan delas in i regionalt resande respektive lokalt
resande.
Med regionalt resande avses resor i den regionala tågtrafiken i en eller flera zoner samt till
den regionala tågtrafiken parallella resor i parternas övriga trafik.
9/10 av intäkterna från Mälardalstaxan ska anses vara intäkter från regionalt resande och ska
fördelas mellan linjer, linjedelsträckor och län i enlighet med Bilaga C Finansiering.
Om intäkterna från regionalt resande på en linjedelsträcka väsentligen överstiger de
förväntade intäkterna, och detta antas bero på att Mälardalstaxan nyttjas för parallella resor i
parternas övriga buss- eller spårtrafik, ska dessa merintäkter fördelas mellan berörda parter
utifrån en uppskattning av andelar av det faktiska resandet mätt som personkilometer.
Med lokalt resande avses resor i annan trafik än den regionala tågtrafiken inom en zon,
antingen som anslutningsresor till en regional resa eller som en fristående resa. En stor del av
de lokala resorna antas ske inom Stockholms län.
Av intäkterna från Mälardalstaxan ska 1/10 ses som intäkter för lokala resor.
Intäkter för lokala resor ska fördelas mellan parterna utifrån en uppskattning av andelar av
det faktiska resandet mätt som personkilometer. Inledningsvis används en schabloniserad
fördelningsnyckel baserad den fördelningsnyckel som används för fördelning av intäkter från
TiM Komplett (exklusive fördelning till X-trafik). Fördelningsnyckeln redovisas nedan.
Stockholms läns landsting

50 procent

Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

7,5 procent

Uppsala läns landsting

28 procent

Västmanlands läns landsting

9 procent

Örebro läns landsting

2 procent

Östergötlands läns landsting

3,5 procent

Efter införandet av Mälardalstaxan ska så snart som möjligt fördelningsnyckeln uppdateras
med stöd av resanderäkningar eller annan lämplig metod.

