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Referat
VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar
som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Denna
studie är en delstudie inom uppdraget som syftar till att identifiera goda exempel på lösningar.
Ytterligare ett syfte är att studera de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete med att identifiera
lösningar som är både attraktiva för resenärer och ekonomiskt effektiva. För att besvara studiens syften
används tre empiriska källor: enkätstudie riktad till regionala kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer
med tjänstemän på fyra regionala kollektivtrafikmyndigheter samt en studie av lösningar och projekt
som har bedrivits och bedrivs i Sverige. I intervjustudien ska följande frågor besvaras:
1. Vilka utmaningar och förutsättningar för kollektivtrafik på landsbygd har de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna? Vilka förutsättningar har de för att lösa eventuella problem?
2. Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna några strategier för att bedriva kollektivtrafik
på landsbygd? I så fall, hur ser strategierna ut?
3. Hur går den organisatoriska och ekonomiska samordningen av olika transportformer till?
Resultaten visar att landsbygden ofta underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen. Satsningar görs där
man kan attrahera många resenärer. Knappa ekonomiska resurser resulterar i att tätortstrafik prioriteras
medan höga kostnader och låg finansieringsgrad är orsaker till att projekt som har testats tvingas att
lägga ned. Den anropsstyrda trafiken kan bli bättre. Idag används till exempel digitala lösningar i
mycket liten omfattning. I samåkningsprojekt visas att intresset för samåkning har varit lågt. För att
öka tillgängligheten på landsbygd behöver kombinerade tjänster för service såsom inköp, postservice
och sjukvård och olika former av mobilitetstjänster införas.
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Abstract
On behalf of the Swedish government, VTI has the commission to implement a study on effective and
innovative solutions that can enhance people’s willingness and ability to use public transport in rural
areas in Sweden. This part-study aims to identify good practises. A further aim is to study the regional
public transport authorities’ work to identify solutions that are both attractive to travellers and
economically effective. Three empirical sources are used: a survey directed to regional public
transport authorities, interviews with officials at regional public transport authorities, and a study of
projects and solutions in Sweden. In the interview study, three questions will be answered:
1. What challenges and preconditions do the regional public transport authorities have
concerning public transport in rural areas? What sources do they have to solve eventual
problems?
2. Do the regional public transport authorities have any strategies to conduct public transport in
rural areas? If so, what are the strategies?
3. How does the organisational and economic coordination of different forms of transport work?
The results show that urban areas are often underprioritized in public transport planning. Scarce
economical resources result in prioritizing urban transport and high costs and low funding are reasons
why projects must end. There is still much to be done regarding demand-responsive transport, for
example, digital solutions are so far used to a very little extent. It has also been shown that the interest
in car-sharing has been weak. To increase accessibility in rural areas, a combination of services needs
to be introduced such as shopping, postal services and healthcare as well as mobility services.
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Förord
Denna rapport är en delstudie inom VTI:s regeringsuppdrag att genomföra en studie om effektiva och
innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på
landsbygd (Regeringsbeslut, 2016). Uppdraget har delats in i fyra delstudier. Denna delstudie,
Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd – det pågående arbetet i Sverige, bidrar till att beskriva
nuläget samt lyfta upp goda exempel på effektiva och innovativa lösningar inom kollektivtrafikområdet i Sverige. Andra delstudier inom ramen för uppdraget bidrar till en internationell omvärldsanalys samt ger en fördjupad kunskap om landsbygders olika förutsättningar när det gäller resande och
kollektivtrafik, samt kvinnors och mäns möjligheter att resa med kollektivtrafik. Uppdraget ska
redovisas i en slutrapport senast den 30 november 2017.
Projektledare för studien har varit Jessica Berg. Roger Pyddoke har utformat enkäter riktade till
Regionala kollektivtrafikmyndigheter. Karin Thoresson har varit behjälplig i utformningen av
intervjuguiden. Hanna Lindgren har analyserat enkätsvaren. Jessica Berg och Hanna Lindgren har
tillsammans arbetat med insamling och inläsning, (där också Roger Pyddoke har varit behjälplig),
samt intervjuer, analys och rapportskrivning. Samtliga arbetar på VTI.
Författarna vill tacka samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter för deltagande i enkätstudien och
särskilt tack till de tjänstemän som har intervjuats. Ett stort tack till Robert Hrelja, VTI, som har
granskat manuset och gett värdefulla synpunkter i samband med vetenskaplig granskning.
Linköping, oktober 2017

Jessica Berg
Projektledare
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Kvalitetsgranskning
Granskningsseminarium har genomförts 6 oktober 2017 där Robert Hrelja var lektör. Hanna Lindgren
och Jessica Berg har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias
Haraldsson har, enligt överenskommelse med forskningschef Åsa Aretun, därefter granskat och
godkänt publikationen för publicering 12 oktober 2017. De slutsatser och rekommendationer som
uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Review seminar was carried out on 6 October 2017 where Robert Hrelja reviewed and commented on
the report. Hanna Lindgren and Jessica Berg have made alterations to the final manuscript of the
report. The research director Mattias Haraldsson examined and approved the report for publication on
12 October 2017, as agreed with research director Åsa Aretun. The conclusions and recommendations
expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd – det pågående arbetet i Sverige
av Hanna Lindgren (VTI) och Jessica Berg (VTI)

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar
som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Denna
studie är en delstudie inom uppdraget. Det övergripande syftet är att identifiera goda exempel på
lösningar för kollektivtrafik i svenska landsbygder. Ytterligare ett syfte är att studera de regionala
kollektivtrafikmyndigheternas arbete med att identifiera lösningar som är både attraktiva för resenärer
och ekonomiskt effektiva.
För att besvara studiens syften används tre empiriska källor: enkätstudie riktad till regionala
kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer med tjänstemän på regionala kollektivtrafikmyndigheter samt
en studie av lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i Sverige. I intervjustudien ska
följande frågor besvaras:
1. Vilka utmaningar och förutsättningar för kollektivtrafik på landsbygd har de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna? Vilka förutsättningar har de för att lösa eventuella problem?
2. Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna några strategier för att bedriva kollektivtrafik
på landsbygd? I så fall, hur ser strategierna ut?
3. Hur går den organisatoriska och ekonomiska samordningen av olika transportformer till?
Resultatet från enkätundersökningen visar att arbetet med kollektivtrafik på landsbygd kännetecknas
av att tillhandahålla en tillgänglighet vid liten efterfrågan. Regionala kollektivtrafikmyndigheter
arbetar med samordning av skolskjuts och linjetrafik, anropsstyrd trafik och samåkning. Flera regioner
har arbetat med att stimulera olika samåkningsprojekt, med varierande resultat. Nedläggning av trafik
är ett exempel på en strategi för att minska kostnaderna och lägga resurser där det finns underlag.
Tjänstemän från fyra regionala kollektivtrafikmyndigheter har intervjuats: Halland, Skåne,
Västerbotten och Östergötland. De fyra valdes på basis av att de representerar olika typer av
geografiska områden och för att de har olika erfarenheter av arbete med landsbygdstrafik. Resultatet
beskriver strategier, prioriteringar, uppdrag och skyldigheter, service och utbud, möjligheter och
hinder för att försörja landsbygden med kollektivtrafik. Strategier för ökat resande innebär att göra
kollektivtrafiken mer attraktiv genom turtäthet, raka linjer och erbjuda gratis resande för äldre. Flera
arbetar med att möjliggöra kombinerad mobilitet genom att tillgängliggöra starka stråk med gång,
cykel och bil. De arbetar också med att marknadsföra trafiken via sociala medier och att erbjuda
prova-på-kort. Kopplat till strategier är kunskapen om resenärer och potentiella resenärers behov för
att kunna välja ut vilka strategier som kan vara mest effektiva.
Resurser för att tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd skiljer sig åt mellan länen. Geografiska
förutsättningar innebär att orter är placerade på ett sätt som underlättar upptagning. Organisatoriska
resurser handlar om att små organisationer har korta beslutsvägar samt att planerare, utförare och
beställningscentral sitter i samma byggnad vilket gör det lätt att kontakta varandra. Ytterligare en
resurs är att skolelever utgör ett resenärsunderlag.
Flera har mål om kostnadstäckningsgrad vilket innebär att stadstrafiken prioriteras på bekostnad av
landsbygdstrafik. Uppdrag att utveckla regionen förefaller vara centralt där målen kan vara att så
många som möjligt ska ha hög tillgänglighet och att kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling och minskad bilanvändning i städerna.

VTI rapport 950

9

Dokumentstudien visar att olika former av samordning av trafikformer har testats såsom att skolskjuts
öppnas för allmänheten, samordning av färdtjänst och sjukresor, samordning av resor för flera grupper
och att flexa mellan fasta tidtabeller och anropsstyrd trafik beroende på efterfrågan och tillgång till
fordon under dygnet. Den visar också hur nya digitala lösningar kan förenkla planering av resor för
närtrafikresenärer samt ger exempel på samåkningslösningar. Koordination mellan trafikoperatörer
och gemensam beställningscentral är viktiga förutsättningar för att det ska fungera. De problem som
nämns är farhågan att kostnaderna blir för höga ju fler som använder anropsstyrd trafik och att
samordning av skolskjuts och allmän kollektivtrafik kan leda till kapacitetsproblem eftersom många
vill resa under samma tider på morgnarna.
Sammanfattningsvis visar resultaten att landsbygden ofta underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen.
Satsningar görs där man kan attrahera många resenärer. Knappa ekonomiska resurser resulterar i att
tätortstrafik prioriteras. Höga kostnader och låg finansieringsgrad är också orsaker till att projekt som
har testats tvingas att lägga ned. Å andra sidan saknas det i stor utsträckning tillförlitliga uppföljningar
av de olika försök som gjorts med samordning och samåkning. Det finns förhoppningar om lösningar
som skulle kunna öka resandet med kollektivtrafik på landsbygd. Problemet med dessa förhoppningar
på framtiden är att de inte kan attrahera resenärer att resa med kollektivtrafik idag och att de inte har
lett till några specifika satsningar på landsbygdstrafiken. Det finns mycket kvar att arbeta med för att
den anropsstyrda trafiken ska kunna tillgodose behovet av mobilitet. Idag finns det flera
begränsningar; bland annat att digitala lösningar, där det går att söka, boka och betala sin resa med
anropsstyrd trafik, än så länge används i mycket liten omfattning. I samåkningsprojekt visas att
intresset för samåkning har varit lågt. Människors vilja att samåka är en stor utmaning och även
personella resurser för att uppmuntra fler att samåka. För att öka tillgängligheten på landsbygd
behöver kombinerade tjänster för service såsom inköp, postservice och sjukvård och olika former av
mobilitetstjänster införas.
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Summary
Public transport solutions in rural areas- the current work in Sweden.
by Hanna Lindgren (VTI) and Jessica Berg (VTI)

On behalf of the Swedish government, VTI has the commission to implement a study on effective and
innovative solutions that can enhance people’s willingness and ability to use public transport in rural
areas in Sweden. This study is part of the commission and aims to identify good practises of public
transport in rural areas in Sweden. A further aim is to study the regional public transport authorities’
work to identify solutions that are both attractive to travellers and economically effective.
To answer the aims, three empirical sources are used: a survey directed to regional public transport
authorities, interviews with officials at regional public transport authorities, and a study of projects and
solutions that have been carried out or are currently conducted in Sweden. In the interview study, three
questions will be answered:
1. What challenges and preconditions do the regional public transport authorities have
concerning public transport in rural areas? What sources do they have to solve eventual
problems?
2. Do the regional public transport authorities have any strategies to conduct public transport in
rural areas? If so, what are the strategies?
3. How does the organisational and economic coordination of different forms of transport work?
The results of the survey show that providing public transport in rural areas is all about providing
access when demand is low. The public transport authorities coordinate school buses and public
transport, demand-responsive transport and car-sharing. Several regions have worked with stimulating
different car-sharing projects, with varying results. To close traffic is one strategy to reduce costs and
use monetary resources in areas with high demand.
Officials from four regional public transport authorities have been interviewed: Halland, Skåne,
Västerbotten and Östergötland. The four were chosen because they represent different geographical
areas and because they have different experiences of working with rural transport. The results describe
strategies, priorities, assignments and obligations, services and supplies, opportunities and restrictions
to provide public transport in rural areas. Strategies to increase travel are about making public
transport more attractive through frequent services, straighten out lines and to offer free travel for
older people. Several regions work to enable combined mobility by making high-demand routes
accessible by walking, biking and by car. They also work with marketing transport through social
media and by offering free trial periods. Connected to strategies is knowledge about travellers and
potential travellers’ needs to know which strategies that are the most effective.
Resources to provide public transport in rural areas differ between the regions. Geographical
preconditions mean that towns are situated in a way that facilitates uptake. Organisational resources
concern short decision-making paths in small organisations, and that planners, providers and central
booking services are situated in the same building, making it easy to contact each other. Another
resource is that schoolchildren constitute the basis of travellers.
The regions have goals concerning coverage of cost, which means that urban transport is prioritized at
the expense of rural transport. Assignments concerning regional development is central, why
objectives are to provide access to public transport for as many people as possible and that public
transport should contribute to sustainable societal development and to reduce car use in cities.
VTI rapport 950
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The document study shows that coordination of different forms of transport have been tested such as
making school buses available to the public, coordination of special transportation services and patient
transport services, coordination of transport for different groups of passengers, and alternate between
fixed timetables and demand-responsive transport depending on demand and access to vehicles during
the day. It also shows how new digital solutions can facilitate planning for demand-responsive
transport and examples of car-sharing projects. Coordination between operators and shared booking
services were important conditions. The problems mentioned are the fear of costs becoming too high
when more people use demand-responsive transport, and that coordination of school buses and public
transport can lead to capacity problems, due to morning rush hours.
In summary, the results show that urban areas are often underprioritized in public transport planning.
Investments are made where it can attract many people. Scarce economical resources result in
prioritizing urban transport. High costs and low funding are also reasons why projects must end. On
the other side, there is a lack of reliable evaluations of coordination and car-sharing projects. There are
hopes of solutions that might increase the use of public transport in rural areas. The problem with
hopes of the future is that they cannot attract people to use public transport today and that they have
not led to any specific investments in rural transport. There is much left to work with for the demandresponsive transport traffic to meet the need for mobility. There are currently several limitations. For
example, digital solutions that enable searching, booking and paying a trip with demand-responsive
transport, has been used so far to a little extent. It has been shown that the interest in car-sharing has
been weak. Peoples willingness as well as personal resources to encourage people to car-sharing is a
great challenge. To increase accessibility in rural areas, a combination of different types of services
needs to be introduced such as shopping, postal services and healthcare as well as different forms of
mobility services need to be introduced.
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1.

Inledning

VTI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar
som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygd
(Regeringsbeslut, 2016). Föreliggande studie är en delstudie inom uppdraget som bidrar till att
beskriva nuläget samt lyfta upp goda exempel på lösningar inom kollektivtrafikområdet i Sverige.
I såväl Sverige som i andra länder syns en minskning av resor med kollektivtrafik på landsbygd
(OECD/ITF, 2015). Att bedriva kollektivtrafik på landsbygden är svårt då områden är glest befolkade
och de flesta hushåll använder bil i mycket hög utsträckning. På landsbygd är kollektivtrafik ofta ett
komplement till bilen eller en säkerhetslösning för de tillfällen man inte kan ta bilen (Trafikanalys,
2014). Men det finns människor som är beroende av en fungerande kollektivtrafik för att de ska kunna
arbeta och studera (Berg och Ihlström, 2017; Wollin Elhouar och Hansen, 2011). Det är en utmaning
att utveckla kollektivtrafik som är anpassad till olika gruppers behov av mobilitet samtidigt som det
inte får kosta för mycket.
I Sverige såväl som i andra länder har flera försök gjorts för att finna optimala lösningar för
landsbygdstrafiken (Börjesson, 2010; OECD/ITF, 2015). Anropsstyrd trafik är en vanligt
förekommande lösning vilken kan organiseras på olika sätt; genom fasta eller flexibla tidtabeller, fasta
eller flexibla linjedragningar, men ofta genom att resor måste beställas en tid i förväg (Berg och
Thoresson, 2017). Samordning mellan olika former av samhällsbetalda resor såsom allmän
kollektivtrafik, anropsstyrd trafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har också prövats, med mer eller
mindre lyckade resultat. I utredningen ”Kollektivtrafik med människan i centrum” bedömer
kommittén att för att behovet av resor för arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter ska
tillgodoses, behövs fem dubbelturer per dag, även i glesbygd (SOU 2013:67). Enligt kommittén krävs
då samordning av olika trafikformer och anropsstyrd trafik. Det finns svårigheter med anropsstyrd
trafik och samordningslösningar. Dels sätter lagar och regler gränser för hur ansvar mellan
myndigheter och utförare kan fördelas och vilka möjligheter till etablering och konkurrens för privata
utförare som finns. Dels försvåras arbetet av faktorer som har med finansiering och bemanning att
göra, vilket leder till att olika trafikformer fortsätter att ledas och planeras var för sig (Trafikanalys,
2014; Börjesson, 2010). Vidare finns det brister i uppföljning av projekt som har genomförts. Det
saknas uppgifter som kan bedöma om lösningarna sparar pengar och i vilken mån lösningar har kunnat
tillgodose resenärernas behov. I ett gemensamt projekt mellan Hallands, Blekinge, Kalmar,
Jönköpings och Kronobergs län, var målet att hitta nya lösningar för kollektivtrafik på landsbygd
(Paulsson & Johansson, 2014). Tidigt upptäckte man dock att det inte gick att hitta en enskild metod
som skulle fungera överallt, eftersom länen och kommunerna är så olika. Det finns således ett behov
av att finna goda exempel på lösningar som kan attrahera resenärer samtidigt som de är ekonomiskt
effektiva och som är anpassade till lokala förutsättningar. Denna studie ska bidra till att hitta goda
exempel genom att studera regionala kollektivtrafikmyndigheters arbete med att tillgodose
landsbygder med kollektivtrafik samt studera lösningar runtom i Sverige som både är attraktiva för
resenärer och ekonomiskt effektiva.
I en rapport om internationella erfarenheter av kollektivtrafik på landsbygd betonas att begreppet
kollektivtrafik måste få en ny innebörd och även inkludera olika typer av bilpooler och liknande
lösningar med personbil (OECD/ITF, 2015). I dag finns det stora förhoppningar på att digitaliserade
lösningar och kombinationer av transporttjänster såsom kollektivtrafik, hyrbil, bildelning, cykelpool
och taxi ska lösa mycket av problemen med privatbilism, såväl i städer som på landsbygd (Holmberg
m.fl. 2016). Det är främst i städer som en kombination av sådana tjänster finns idag. I landsbygder
skiljer sig förutsättningarna för dessa väsentligt med avseende på att kundunderlaget är mycket mindre
än i städer samt att tillgänglighet till tjänster är sämre. Exempelvis så körs särskild kollektivtrafik med
taxi i många landsbygder (Trafikanalys, 2014). Däremot är det idag få taxibolag som vill verka för
privatresor i vissa landsbygder (SOU, 2016:86).
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En del i VTI:s uppdrag handlar om att studera lösningar som är effektiva och innovativa
(Regeringsbeslut, 2016). Det finns därför anledning att tydliggöra vad dessa begrepp innefattar och
hur de tolkas i denna studie. Lösningar som är effektiva tolkas som att de kan tillhandahålla
kollektivtrafik till en så låg kostnad som möjligt, för så många resenärer som möjligt och på så kort
restid som möjligt. Innebörden av effektivitet kommer också vara en empirisk fråga, beroende på vad
enkätsvar, intervjuer och dokument visar.
Det finns flera beskrivningar av vad en innovation är men i huvudsak innebär det följande (SOU
2010:74):
•

en ny produkt, tjänst eller process, ny organisation av verksamheter eller nya marknader,
alternativt nya kundbehov

•

en innovation kopplad till nyttiggörande, innehåller något nytt eller bygger på gamla
kunskaper som används på ett nytt och innovativt sätt

•

en innovation finns först när lösningen nått ut till marknaden eller skapar upplevd nytta i
brukarledet.

En tolkning i denna studie är således att lösningar som samåkning eller anropsstyrd trafik som har
funnits mycket länge kan definieras som en innovation om den t.ex. kopplas till nya digitala lösningar
och når fler och nya grupper av användare. Olika lösningar kan ha olika stark genomslagskraft
beroende på exempelvis en landsbygds geografiska, demografiska och sociala förutsättningar, och hur
utbudet av andra transporter ser ut. Marknaden kan också vara mer eller mindre mogen beroende på
andra faktorer i samhället. Även små förändringar av en lösning skulle kunna få ny genomslagskraft.
Vad som kan anses vara innovativt i denna studie får således det empiriska materialet avgöra.
Denna studie kommer att beakta lösningar som inkluderar nya former av mobilitet och kollektiva
transporter, både som kan anses vara nydanande eller gamla lösningar som får ny genomslagskraft
med exempelvis digital teknik.
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2.

Syfte

Det övergripande syftet är att identifiera goda exempel på lösningar för kollektivtrafik i svenska
landsbygder som både är attraktiva för resenärer och ekonomiskt effektiva. Ytterligare ett syfte är att
studera de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete för att tillhandahålla kollektivtrafik på
landsbygd. För att besvara studiens syften används tre empiriska källor: enkätstudie riktad till
regionala kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer med tjänstemän på regionala
kollektivtrafikmyndigheter samt en studie av lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i
Sverige. I intervjustudien ska följande frågor besvaras:
1. Vilka utmaningar och förutsättningar för kollektivtrafik på landsbygd har de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna? Vilka förutsättningar har de för att lösa eventuella problem?
2. Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna några strategier för att bedriva kollektivtrafik
på landsbygd? I så fall, hur ser strategierna ut?
3. Hur går den organisatoriska och ekonomiska samordningen av olika transportformer till?

2.1.

Avgränsningar

Studien gör inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller projekt som pågår eller har genomförts.
Kollektivtrafik och alternativa lösningar i andra länder än Sverige beaktas inte.

2.2.

Disposition

Efter det inledande kapitlet (kapitel 1) och beskrivning av studiens syfte beskrivs metoderna i de tre
delstudierna i kapitel 3. Kapitel 4–6 beskriver resultatet uppdelat på delstudierna. I sista kapitlet,
kapitel 7, diskuteras och sammanfattas resultaten.
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3.

Metod

För att besvara studiens syften har tre empiriska angreppssätt valts: en enkätstudie riktad till de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, intervjuer med tjänstemän från fyra utvalda regionala
kollektivtrafikmyndigheter samt en dokumentstudie där avslutade och pågående projekt eller arbeten
som syftar till att förbättra kollektivtrafik på landsbygd har sökts och beskrivs. Alla de tre metoderna
bidrar i olika utsträckning till att kartlägga och finna olika initiativ, projekt och lösningar respektive
kollektivtrafikmyndigheternas arbete, med att göra kollektivtrafik på landsbygd attraktiv för resenärer
men också ekonomiskt effektiv.

3.1.

Enkätstudie

För att ta reda på hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) arbetar med kollektivtrafik på
landsbygd skickades en enkät ut till samtliga 21 RKM med syftet att
”…söka exempel på nya lösningar för att möjliggöra ökad användning av kollektivtrafik i
landsbygd och för att göra den ekonomiskt effektiv. Med nya menar vi lösningar som
introducerats de senaste fem åren. En utveckling som kan väntas ske parallellt med att
nya lösningar utvecklas är att utbudet i landsbygdslinjer minskas eller läggs ned.”
Vidare specificerades följande:
1. VTI vill gärna ha exempel på nya trafikformer med ovan nämnda syfte. Det kan t.ex. vara
samordning av linjetrafik och skolskjutsar, anropsstyrd trafik eller närtrafik.
2. VTI är också intresserade av beslutsunderlag och dokumenterad uppföljning som kan visa hur
den nya lösningen lett till ökat resande eller lägre kostnader. Om dokumentation saknas men
kan åstadkommas genom att regelbunden insamling och registrering av data om påstigande,
kostnader eller intäkter sker vill vi gärna veta det också.
3. VTI önskar också ta del av exempel på linjer där trafiken minskats eller lagts ner under de
senaste fem åren.
Det gavs även ett förslag till hur ett svar skulle kunna konstrueras (se hela enkäten i Bilaga 1) men i
övrigt gavs möjligheter att svara fritt på frågorna då det inte fanns en enkätmall som skulle fyllas i.
Enkäten skickades ut via e-post till alla 21 RKM den första november 2016. Det första utskicket
genererade sju svar. En påminnelse skickades ut den 15 februari 2017. Några e-postadressater
ändrades dock, då vissa mejladresser i det första utskicket tillhörde de regionala kollektivtrafikbolagen
istället för ansvarig myndighet (även om dessa ibland kan vara samma). Efter påminnelsen kom
ytterligare tre svar vilket alltså resulterade i att vi i slutändan fått svar från 10 av 21 regionala
kollektivtrafikmyndigheter eller en organisation kopplad till RKM. Dessa var: Region Blekinge
(RKM), Region Gotland (RKM), Region Halland (RKM), Skånetrafiken (förvaltningen i RKM Region
Skåne), Stockholms läns landsting (RKM), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
(RKM), UL (förvaltningen i RKM Region Uppsala), Region Värmland (RKM), Region Västerbotten
(RKM) och Västtrafik (RKM Västra Götalandsregionens trafikbolag).
Svaren som kom från kollektivtrafikmyndigheterna skiftade i omfattning och några valde att istället
för att ge exempel på lösningar som introducerats de senaste fem åren, redogöra för hur de arbetar med
kollektivtrafik på landsbygd generellt, oberoende när i tid de har börjat arbeta med de olika
lösningarna. Andra svaranden begränsade sina svar till att omfatta vad de gjort de senaste fem åren. I
analysen tas ingen hänsyn till hur gamla de så kallade lösningarna är, utan i resultaten, som presenteras
i kapitel 4, redogörs för de olika exemplen som lyfts fram i enkätsvaren och som är relevanta för
uppdraget. Resultaten kan påverkas av vilken tjänsteman som svarar och i vilken organisation
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tjänstemannen arbetar, om hen till exempel har en strategisk eller operativ roll. Förutsättningarna att
bedriva kollektivtrafik på landsbygd kan påverkas av geografi och demografi. Men frågorna i enkäten
handlar snarare om vad som faktiskt görs i de olika regionerna, snarare än varför, vilket kan göra den
geografiska spridningen av svarande regioner mindre betydelsefull.

3.2.

Intervjustudie

Urval
Intervjuer med regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har genomförts för att få en djupare
förståelse för hur de arbetar som inte enkäterna kunde ge svar på. Fyra RKM valdes ut till intervju:
Halland, Skåne, Västerbotten och Östergötland. De valdes ut för att de dels representerar olika
geografiska områden och för att de har olika erfarenheter av arbete med landsbygdstrafik.
Östergötland valdes därför att de under 2016 hade gjort en omfattande linjekartläggning som
resulterade i ett antal nedlagda linjer på landsbygd vilket fick stor uppmärksamhet i media. Halland
valdes ut därför att de tidigare hade varit med i ett projekt för att hitta nya lösningar och metoder för
kollektivtrafik på landsbygd tillsammans med flera andra RKM, och förväntades därför ha erfarenheter
och idéer som kunde vara värdefulla för denna studie. Skåne valdes ut därför att deras svar i enkäten
indikerade att de upplevde svårigheter med samordning. Västerbotten valdes för att de är en
glesbygdsregion.
I Skåne (Skånetrafiken) och Östergötland (Östgötatrafiken) intervjuades en tjänsteman från respektive
organisation. I Halland genomfördes en gruppintervju med en tjänsteman från Region Halland och två
tjänstemän från Hallandstrafiken. I Västerbotten genomfördes enskilda intervjuer med tre tjänstemän
varav en representant från Västerbottens läns landsting och två från Region Västerbotten (RKM).
Nedan följer en kort beskrivning av varje region och hur de organiserar kollektivtrafiken, såsom
beskrivet i deras trafikförsörjningsprogram.
Region Halland
Region Halland är en region som utöver sin landstingsfunktion har ett utökat ansvar för regional
utveckling. Region Halland, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, har det politiska och
ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i Halland. Region Halland ansvarar för
färdtjänst och riksfärdtjänst i de kommuner som överlämnat uppgiften till Region Halland, dvs. alla
kommuner förutom Kungsbacka. Tillämpningsanvisningarna och egenavgifterna för färdtjänsten
beslutas av respektive kommun. Region Halland har som mål att sjukresor och färdtjänst i möjligaste
mån ska ske med den allmänna kollektivtrafiken, annars att resorna ska samordnas när så är möjligt.
Alla kommuner i länet har överlåtit upphandling och samordning av skolskjuts till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Kommunerna finansierar färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Region
Halland finansierar sjukresorna (Region Halland, 2016).
Kollektivtrafikbolaget Hallandstrafik AB - helägt av Region Halland – upphandlar och samordnar den
regionala kollektivtrafiken på uppdrag av Region Halland. Enligt trafikförsörjningsprogrammet sker
samarbetet med kommunerna på politisk nivå regelbundet genom kommunberedningen som ges
möjlighet att lämna synpunkter på planering, genomförande och utvärdering av kollektivtrafiken, samt
på mer operativ basis vid framtagandet av den årliga Kollektivtrafikplanen (Region Halland, 2016).
Region Skåne
Region Skåne har, precis som Halland, utökat ansvar för regional utveckling. Region Skåne är dels
den regionala kollektivtrafikmyndigheten och dels utförare. Regionfullmäktige är kollektivtrafikmyndighet och det organ som fastställer det årliga regionala trafikförsörjningsprogrammet där behov
och mål för den regionala kollektivtrafiken beskrivs. Trafikförsörjningsprogrammet utgår från det
regionala utvecklingsprogrammet/den regionala utvecklingsstrategin. Regionfullmäktige tar beslut om
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särskilt strategiskt viktiga frågor samt tar årliga beslut om verksamhetsplan och budget (Region Skåne,
2016a).
För hanterandet av kollektivtrafiken ansvarar två nämnder: den regionala utvecklingsnämnden och
kollektivtrafiknämnden. Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet inklusive ekonomiska ramar, samt fattar beslut om allmän trafikplikt. Kollektivtrafiknämndens verksamhetsområde utförs av deras förvaltning Skånetrafiken. Deras ansvar är att bistå
den regionala utvecklingsnämnden i arbetet att ta fram trafikförsörjningsprogrammet och verkställa
det. Skånetrafiken ansvarar för att utveckla både den skattesubventionerade och kommersiella trafiken
och samordnar gemensamma frågor som rör biljetter och hållplatser mm. (Region Skåne, 2016a).
Region Skåne erbjuder kommunerna en samordning av färdtjänst och riksfärdtjänst med sjukresorna
vilket innebär att regionen tar över ansvaret för kommunernas färdtjänst, inklusive myndighetsutövningen. De färdtjänstberättigade i de 23 skånska kommuner som överlåtit ansvaret till Region
Skåne får då friheten att resa i hela Skåne. Då dessa trafikformer, inklusive den anropsstyrda trafiken
närtrafik, är ekonomiskt krävande så finns det skäl att samordna dem. Även om skolskjutsen är ett
kommunalt ansvar, så söker man även samordning med denna (Region Skåne, 2016b).
Region Västerbotten
Region Västerbotten är ett regionförbund, det vill säga ett kommunalförbund med ansvar för regional
utveckling. I Västerbotten ligger planering av och budget för kollektivtrafiken i huvudsak hos
kommunerna (den inomkommunala trafiken) och hos Västerbottens läns landsting (för mellankommunal trafik) (Region Västerbotten, 2016). Kommunerna och landstinget beställer kollektivtrafik
hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten, vilken är Region Västerbotten. RKM tar vid behov
beslut om trafikplikt och ger Länstrafiken uppdraget att upphandla eller göra justeringar inom
befintligt avtal. Trafikförsörjningsprogrammet behöver således förhålla sig till kommunernas och
landstingets planer. Trafikförsörjningsprogrammet har flera funktioner; en av dem är att vara en
övergripande strategi som tar avstamp i kommunernas och landstingets kollektivtrafikplaner eller
motsvarande”. Kommuner och landsting beställer och finansierar, så besluten tas framförallt av
kommun och landsting snarare än RKM. Stadstrafiken i Umeå upphandlas av Länstrafiken, men drivs
under varumärket Ultra. Skellefteås stadstrafik utförs av det kommunala bussbolaget Skelleftebuss.
Ringbilar (anropsstyrd trafik) beställs i huvudsak av kommuner, men även landstinget har ringbilslinjer. De beställs via landstingets beställningscentral Reseservice. Upphandlingen av ringbilarna
samordnas med sjukresor och i vissa delar av länet med färdtjänst och riksfärdtjänst (Region
Västerbotten, 2016).
Region Östergötland
Region Östergötland är en region såsom Halland och Skåne. Efter överenskommelse med länets
kommuner har regionen tagit rollen som regional kollektivtrafikmyndighet.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller mål och strategisk inriktning för all regional kollektivtrafik,
och med trafikförsörjningsprogrammet som grund beslutas om allmän trafikplikt för det behov som
kommersiella aktörer inte har något intresse av att bedriva (Region Östergötland, 2016). Region
Östergötland har gett AB Östgötatrafiken, som är helägt av regionen, i uppdrag att upphandla,
organisera och samordna den avtalade trafiken.
I Östergötland har åtta kommuner lämnat över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till RKM och
sex av dessa har även lämnat över ansvaret för skolskjutstrafiken. Men ingen av kommunerna har
överlåtit myndighetsutövningen för färdtjänst till RKM (Region Östergötland, 2016). Målsättningen är
att en resa i den särskilda kollektivtrafiken så långt som möjligt ska samordnas med andra resor och
enligt trafikförsörjningsprogrammet underlättas det av att trafiken upphandlas gemensamt och att
resorna beställs genom Östgötatrafikens beställningscentral samt att reglerna är gemensamma för
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länsfärdtjänsten och den kommunala färdtjänsten som överlåtits till RKM. Trafikförsörjningsprogrammet nämner inte sjukresor, men enligt 1177 Vårdguiden beställs sjukresor via
Östgötatrafikens beställningscentral (1177 Vårdguiden, 2017).
Genomförande och analys
För att besvara syfte och tillhörande frågor berörde intervjuerna frågor om hur de arbetar med
kollektivtrafik på landsbygd och eventuella strategier, hur ansvaret för olika trafikformer är uppdelat,
medborgardialog och kunskap om resenärerna och deras behov, hur samordning mellan trafikformer
ser ut, upplevda hinder och möjligheter gällande samarbete, finansiering, juridik, organisation, politik
samt lösningar som de har testat, hur dessa genomfördes och dess resultat. En semistrukturerad
intervjuguide användes (bilaga 2). Intervjuerna pågick i ungefär en till två timmar. Intervjuerna
spelades in i samtycke med de intervjuade. Samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke till att
publicera vilken region som har intervjuats. Intervjuerna har transkriberats, lästs igenom och kodats.
Kodningsprocessen bestod i att en av författarna delade upp intervjupersonernas utsagor i olika teman
beroende på vad de handlade om. Detta resulterade i ett antal preliminära huvudkategorier och
underkategorier. Efter detta arbetade båda författarna tillsammans med slutkodningen av materialet
vilket mynnade ut i ett antal huvudkategorier och underkategorier, och de presenteras i kapitel 5.

3.3.

Dokumentstudie

Denna del består av en sammanställning av lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i
Sverige. Det gäller såväl olika trafikformer och särskilda satsningar som tekniska lösningar. Det
empiriska materialet består av rapporter från exempelvis kommuner och konsulter som har beskrivit
genomförande och resultat från olika projekt, samt hemsidor som presenterar olika typer av lösningar
och projekt. Källorna har hittats genom sökningar via internet och VTI:s nationella biblioteksdatabas,
samt har kommit till vår kännedom genom mailkontakt och telefonsamtal från företag och
organisationer som har kontaktat VTI i syfte att berätta om deras arbete. Ambitionen har varit att titta
brett på vad som görs eller har gjorts oavsett hur detta har dokumenterats. Materialet har lästs igenom
av båda författarna. Innehållet har sedan organiserats utifrån vilken typ av lösning som beskrivs.
Sammanställningen presenteras i kapitel 6.
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4.

Resultat från enkätstudien

Resultaten från enkätstudien presenteras under rubriker som kan sägas representera olika arbetssätt
eller lösningskategorier som respondenterna beskrivit. I texten sammanfattas vad regionerna svarat
och först i slutet av kapitlet presenteras författarnas egna sammanfattande iakttagelser.
Totalt svarade 10 av 21 RKM (eller tillhörande organisation) på enkäten. Några regioner kommer att
vara mer förekommande i resultaten, vilket beror på att de gett fler exempel eller gett mer utfyllande
svar.1 Det betyder inte nödvändigtvis att de regioner som förekommer oftare arbetar mer eller bättre
med kollektivtrafik på landsbygd.

4.1.

Samordning av skolskjuts och linjetrafik

Skolskjuts tillhör den särskilda kollektivtrafiken och det är kommunerna som har myndighetsansvaret
att tillhandahålla skolskjuts till dess grundskolelever. I vissa fall tillhandahåller kommuner skolskjuts
när det inte finns linjetrafik, i andra fall går dessa parallellt. Samordning mellan kommun och RKM
om skolskjuts kan göras på olika sätt, t.ex. genom att öppna upp skolskjutsen för allmänheten eller att
låta linjetrafiken anpassa sina avgångstider till skolornas start- och sluttider.
I Halland gjordes 2010 en stor upphandling där de särskilda persontransporterna upphandlades
samtidigt som den allmänna kollektivtrafiken, på uppdrag av de halländska kommunerna och Region
Halland. Detta innebar, enligt Halland, att bättre samordning möjliggjordes. Exempelvis de så kallade
linje-skol-paketen som ingick i upphandlingen där skolskjutsar linjelades, öppnades upp och gjordes
sökbara i reseplaneraren för resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. Fördelar som nämns är att
kostnaderna kan hållas nere, bland annat då det finns en volym på produktion så att en rimlig
driftskostnad kan uppnås, inklusive kostnader för administration och depå. Ibland kan ett och samma
fordon först köras som skolskjuts och sedan övergå att köras för den allmänna kollektivtrafiken.
Kostnaderna fördelas också på olika kostnadsbärare och minskade också, jämfört om kostnadsbärarna
hade upphandlat trafiken var för sig.
Gotland har arbetat i mindre omfattning med att samordna först och främst avgångstider för bättre
samordning mellan allmän kollektivtrafik och skolskjuts.
Samtliga kommuner i Sörmland har överlåtit vissa uppgifter för den särskilda kollektivtrafiken, såsom
för färdtjänst, sjukresor och i vissa områden för skolskjuts, till kollektivtrafikmyndigheten.
I Västerbotten är skolskjuts till stor del samordnad med linjetrafik sedan många år. Samordnad upphandling har utövats i Västerbotten inberäknande linjetrafik och skolskjutsar för länets kommuner
sedan mitten av 90-talet. Ett medvetet arbete har bedrivits i länet för att samordna de olika trafikformerna. Under 2016 har cirka 11 000 elever (inklusive gymnasium) så kallat skolkort, med vilket
eleverna reser till och från skolan i den allmänna kollektivtrafiken. Nackdelen med samordningen –
som enligt Västerbotten dock är helt nödvändig för att det överhuvudtaget ska finnas allmän
kollektivtrafik i många kommuner - är att tidtabellerna sällan passar för arbetspendling utgående från
en 8 timmars arbetsdag. I Västerbotten har man istället gått åt andra hållet på vissa ställen, dvs. att
man lagt ned den allmänna kollektivtrafiken och börjat med renodlad skolskjuts istället.
I Västra Götaland menar man att samordning av linjetrafik och skolskjutsar är svårt att få till och att
lösningarna ser olika ut i olika delar av regionen. Grundläggande är att skoltrafiken kör på uppdrag av
kommunen. I vissa kommuner har man dock öppnat turerna för allmänheten. På vissa håll har man
gjort försök att komplettera skoltrafiken med linjetrafik i de fallen när skolornas tider ligger så att

1

Skåne förekommer inte i texten trots att de svarade på enkäten. Anledningen är ett mycket kort svar om
problem med samordning. Detta gav dock anledning till att de blev förfrågade om att delta i intervjustudien som
presenteras i kapitel 5.
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skolskjutsen avgår senare än vad som är praktiskt för arbetspendlare. Detta menar dock Västra
Götaland är svårt att få till i praktiken och är mycket kostsamt. I de kommuner där skoltrafiken är
öppen för alla har emellertid vissa linjer gjorts anropsstyrda under skollov, alltså att de kan beställas
senast en timme innan avfärd. Det började som ett pilotprojekt som sedan blivit permanent på flera
håll.
I Värmland har lokal linjetrafik med låg beläggning övergått till renodlad skoltrafik.
Blekinge har under 2016 inrättat en ny båtlinje för pendling och skolresor mellan Sturkö och
Karlskrona. Samtidigt linjelades en skolskjutstur så att anslutning till båtlinjen till Karlskrona gjordes
möjlig för andra än skolbarn.

4.2.

Anropsstyrd trafik

Anropsstyrd trafik förknippas framförallt med färdtjänst och sjukresor. Färdtjänst är ett kommunalt
ansvar medan sjukvårdshuvudmannen (landsting eller region) ansvarar för sjukresor. Anropsstyrd
trafik kan utföras på olika sätt, men det handlar om att resenären beställer transport, antingen till
dörren eller till exempel en hållplats nära hemmet. På olika håll används anropsstyrd trafik även för
resenärer som inte nödvändigtvis har särskilda behov, men som inte har god tillgång till linjetrafik.
Då kategoriseras den som allmän kollektivtrafik. Den kan antingen vara linje- och tidtabellslagd men
åker bara på beställning, eller beställas för att hämta upp resenären vid en särskild adress.
I Halland används den anropsstyrda trafiken i den ordinarie utvecklingen av kollektivtrafiken sedan
några år tillbaka. Den anropsstyrda trafiken har som primär uppgift att serva färdtjänst och sjukresor
men används också för att köra kollektivtrafik där det finns en låg beläggningsgrad på turer i den
linjelagda kollektivtrafiken. Halland gör årligen en översyn av linjerna och beläggningen kontrolleras
på tur- och hållplatsnivå. Är beläggningen låg kan turerna bli anropsstyrda och utföras med mindre
fordon, stå kvar i tidtabellen och vara sökbar i reseplaneraren, men måste beställas minst en timme
före avgångstid. Börjar den anropsstyrda trafiken användas i hög grad igen kan den återgå till att
utföras med buss. Sådana exempel finns.
Halland har även närtrafik som är till för dem som saknar tillgång till allmän kollektivtrafik, vilket
man gör om man bor mer än två kilometer till närmaste busshållplats och/eller har mer än en timme till
närmaste tur. Då kan man ringa och beställa en transport från sin adress och den utförs av ett mindre
fordon. Närtrafiken tar resenären till närmsta, av Hallandstrafiken bestämd, serviceort med affär och
möjlighet att ta sig vidare med allmän kollektivtrafik. Närtrafiken är tillgänglig mellan kl. 8.00 och
17.00 och en resenär tillåts genomföra 20 resor per månad.
Halland betonar att samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik underlättas av att
Hallandstrafiken är en liten organisation och att beställningscentralen befinner sig i samma hus vilket
ytterligare underlättar samordning och flexibilitet mellan olika trafikslag, fordon och avtal. De anser
att det största problemet med närtrafik är att det är svårt att bedöma efterfrågan och därmed kostnaden
för det som erbjuds.
Även Västra Götaland har anropsstyrd trafik som de kallar närtrafik. Sedan den 11 december 2016 har
alla kommuner (förutom Tjörn) närtrafik som kan beställas för att resa från landsbygd till tätort och
vice versa. Kunden ringer och beställer sin resa och anger ett tidsintervall och resorna samordnas då
med andra som vill åka ungefär samma tid. I samband med att närtrafik infördes i hela regionen
avslutades också ett pilotprojekt som hade pågått sedan 2014 i tio kommuner. Syftet med detta
pilotprojekt var att under tre år undersöka hur närtrafiken kunde utvecklas genom nya tjänster, såsom
att resa över länsgränser och möjlighet att passa vissa tidtabellagda turer för vidare resande. Inom
projektet gjordes också marknadsföringsinsatser för att öka kännedomen om närtrafiken eftersom få
känner till den. Resultaten från pilotprojektet ska användas för Västtrafiks fortsatta arbete med att
utveckla resmöjligheterna på landsbygden och hur den anropsstyrda trafiken kan samordnas bättre
med den övriga trafiken.
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RKM i Västerbotten har tillsammans med landstinget och några kommuner under några års tid arbetat
med en ny modell som utvecklar vad de kallar ringbilstrafiken. Anledningen till det fördjupade
samarbetet var att ringbilstrafiken som finns har utnyttjats väldigt lite. Förslaget innebär kortfattat att
ringbilar med olika funktion får mer träffande benämningar, t.ex. att transit från en tågstation till
tätorten har ett särskilt namn medan en anropsstyrd förlängning av ordinarie linjetrafik heter något
annat. Åsele kommun har för närvarande ingen inomkommunal linjetrafik, utan allt är ringbilstrafik.
Västerbotten tror att anropsstyrd trafik kommer att vara ett viktigt sätt att erbjuda trafikutbud där det är
låga resandevolymer åtminstone en stor del av året. Västerbotten lyfter problematiken med att det är
höga kostnader per beställning vilket gör att det blir en avvägning mellan att ha ett utbud som fyller en
funktion och är efterfrågat av resenärerna, men som heller inte riskerar att användas för dagligt
resande. Det behöver alltså vara ett utbud som man inte behöver tveka att informera om, för det är ju
viktigt att den tänkta målgruppen får kännedom om trafiken. Västerbotten ger exempel på trafik i
länet:
Robertsfors kommun har en nattringbil, som går att beställa från Sävar (en ort utanför
Umeå dit det går nattbuss) vidare till Robertsfors. Den är lite nyttjad, oklart hur brett
kommunen informerat om den. I Vindelns kommun har man provat på en ringbil till och
från en fritidsgård för att underlätta för ungdomar att ta sig dit. Den var inte heller
mycket nyttjad.
I Sörmland finns diskussioner och förslag om omvandling till anropsstyrda turer på linjer med låg
kostnadstäckning och/eller lågt resande.
I Uppsala startades anropsstyrd trafik i två fall 2016. I det ena fallet gjorde man kvälls- och helgtrafik
anropsstyrd på en linje på grund av lågt resande. Syftet var att få en mer kostnadseffektiv lösning. I det
andra fallet drogs en linje om till en ny väg och hamnade utanför en by. Byborna kan genom den
anropsstyrda trafiken få anslutning till den omdragna busslinjen. Syftet med omdragningen var att
förbättra för huvuddelen av befintliga och potentiella resenärer. I bägge fallen är turerna tidtabellagda,
men kör endast om beställda minst två timmar i förväg.
Region Värmland tog fram ett förslag till vad de kallade närtrafik 2014 som man beslutade att inte
genomföra. I förslaget var syftet att
/…/ alla värmlänningar ska ha ett minsta grundläggande utbud av kollektivtrafik för
serviceresor. Med serviceresor menas bland annat resor för kommunal service och
myndighetsservice, apotek, bank, matbutik med mera. Det ska även kunna medge
anslutning till annan allmän kollektivtrafik.
Stockholm informerar att inga nya former för kollektivtrafik på landsbygd införts de senaste fem åren
inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet. Översiktlig har man dock studerat utökad
anropsstyrd trafik med såväl buss som mindre fordon, både längs fasta linjesträckningar och inom
avgränsade områden utan fast linjesträckning. Dock finns inget inriktningsbeslut i dagsläget. Den
befintliga anropsstyrda trafiken är sparsam och förekommer, i de fall den finns, oftast som en del av en
linjesträckning.

4.3.

Samåkning

Samåkning fanns inte som exempel på lösning i enkäten som skickades ut. RKM har inget ansvar att
stimulera samåkning, men några regioner har valt att berätta om deras arbete med detta.
Region Halland medfinansierar Västra Götalandsregionens projekt- och kompetensplattform Hållbart
resande i väst. Medfinansieringen innebär att Halland får ta del av det som erbjuds inom projektet.
Möjligheterna utreds att i projektform erbjuda och stimulera samåkning som ett komplement till den
allmänna kollektivtrafiken i de mer glesbebyggda delarna av Halland.
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I Västra Götaland kunde ideella organisationer och kommuner mellan 2013–2015 ansöka om 50 %
medfinansiering från en plattform för alternativa och innovativa lösningar för ökad tillgänglighet på
lands- och skärgårdsbygd. Detta resulterade i två samåkningsprojekt som finns kvar än idag utan
särskild finansiering från plattformen. Dock var intresset för att medverka till en början större, men det
visade sig att kommuner och föreningar hade svårt att komma med egna förslag på lösningar.
Regionen drog lärdom av att de i större grad bör förbereda projektidéer för att underlätta införandet.
Projektet Hållbart resande i väst arbetar således genom att erbjuda ett paket av olika projekt som finns
att välja mellan.
I Västerbotten fanns långt gångna planer om att söka pengar för att investera i motorvärmarplatser vid
utvalda busshållplatser som lämpar sig för samåkning. Av olika anledningar, bland andra brist på
finansiering, blev det inget av förslaget.

4.4.

Nedläggning av trafik

Nedläggning av trafik kan gälla enskilda turer eller hela linjer.
Halland har en grundläggande princip om att resebehoven ska styra utvecklingen av utbud. Den årliga
översynen av beläggningen används för att säkerställa att resurserna används där de gör störst nytta.
Turer med låg beläggning ifrågasätts, men nästa steg är att göra den anropsstyrd och Halland nämner
inte att de lagt ner några linjer.
I Sörmland gjordes en trafiköversyn och en trafikomläggning 2011–12 då de fokuserade på att göra
trafiken mer effektiv och attraktiv för främst arbetspendlare utmed de större stråken i länet. Efter det
rätade man ut, slog ihop eller drog in linjer.
I Västra Götaland gjordes 2013 ett omfattande arbete med att se över linjer med lågt resande. För att
avgöra vilka linjer som skulle ingå i översynen användes riktvärdet på åtta resor eller färre och en
kostnadstäckningsgrad under 33 %. Därefter granskades hur resandet fördelades över dygnet.
Översynen resulterade i att ett antal linjer togs bort eller att specifika turer med lägst antal resor
gjordes anropsstyrda. En viktig del i deras bedömning var att se vad som är ett grundläggande utbud
för att tillgodose en samhällsnytta, och vad som är ett utbud baserat på ett behov för många som reser
samma sträcka under samma tider på dygnet.
Anledningen till att det var just 2013 neddragningarna gjordes var stora sparkrav från
Kollektivtrafiknämnden. Efterföljande år har satsningar varit möjligt och vissa fall har
några linjer införts på nytt, men framför allt har satsningar gjorts i stadstrafik och
prioriterade stråk i regionen där det finns potential för ökat resande. Närtrafik har också
införts etappvis i hela regionen för att utgöra ett grundutbud på landsbygden.
I Västerbotten har nedläggning av allmän kollektivtrafik skett i Storumans kommun och Norsjö
kommun. Där har man istället skolskjuts. Även i Åsele kommun gjordes den inomkommunala
linjetrafiken om till skolskjuts men införde samtidigt också områdesringbilar (anropsstyrd trafik).
I Stockholm har ca 35 landsbygdslinjer minskat i utbud eller lagts ner de senaste fem åren.
Uppsala har reducerat eller lagt ner ett antal linjer de senaste fem åren, på grund av lågt resande. I
några fall har linjer reducerats från att ha ett grundutbud under dagen till att enbart täcka behovet att
resa till och från skolan. I de flesta fall har reduktionen skett där det har funnits andra alternativa sätt
att resa med kollektivtrafik för huvuddelen av resenärerna.
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4.5.

Övrigt

Nedan lyfts exempel som inte passar under rubrikerna ovan men som bör lyftas fram.
Halland menar att deras sätt att upphandla, att göra en stor upphandling för hela länet men med mindre
avtalspaket, lämpar sig väl för mindre operatörer på landsbygden. Därmed säkras samhällsservice och
det bidrar till att ett antal arbetstillfällen kan behållas på landsbygden, då mindre buss- och taxiföretag
kan verka på sin ort. Vidare menar Halland att fördelen med att ha tillgång till alla trafikslag och
fordonsslag inom samma organisation är just att ha möjligheten att alternera mellan olika fordon
beroende på efterfrågan.
Västerbotten vill testa en transportlösning utifrån besöksnäringens behov som också kan vara till nytta
för lokalbefolkningen. De finner det dock svårt att hitta projektmedfinansiering för att prova trafikera
ny trafik. Detta eftersom nationella medel och EU-medel inte kan användas till trafik, endast till fasta
konstruktioner, projektpersonal, information etc.
Inte heller regeringens satsning på kollektivtrafik i landsbygd … kunde användas till att
köra buss, utan endast till Trafikverkets investeringar i t.ex. hållplatser.

4.6.

Sammanfattning av enkätstudien

Resultatet ovan är en sammanställning men också ett urval från enkätsvaren. De svar som anses vara
särskilt intressanta för uppdraget lyfts fram. Utöver exempel på olika nya trafikformer med syftet att
möjliggöra ökad användning av kollektivtrafik och för att göra den mer ekonomiskt effektiv, så skulle
det även vara intressant att ta del av beslutsunderlag och dokumenterad uppföljning som kan visa hur
den nya lösningen lett till ökat resande eller lägre kostnader. Den informationen har dock kommit in i
mycket liten omfattning, och i de fall den har det så har informationen varit för knapp för att kunna
tolkas. Detta innebär att de presenterade resultaten framförallt är en förteckning av olika former av
landsbygdstrafik, men säger ingenting om huruvida de är ekonomiskt effektiva eller om de har
förbättrat möjligheterna att resa med kollektivtrafik på landsbygd, eller ökat resandet. Respondenterna
kan dock själva ha en uppfattning om deras sätt att arbeta är bra eller gör skillnad, vilket kan märkas i
texten då vissa värdeord används (t.ex. ”bättre utbud”, ”underlättar flexibilitet”, osv.).
RKM har även tolkat frågorna olika. Några har svarat fritt och berättat om flera projekt som de har,
med andra syften än att öka resande. Gemensamt för många av de som har svarat är att arbetet med
kollektivtrafik på landsbygd främst har fokus på tillgänglighet, alltså hur man tillhandahåller
kollektivtrafik överhuvudtaget när efterfrågan är så låg att linjetrafik med buss inte är motiverat,
framförallt ur ett kostnadsperspektiv. I enkäten efterfrågas exempel på nya lösningar. Begränsningen
av begreppet ”nya” till de senaste fem åren visade sig vara problematisk då några svarade att de inte
gjort något nytt de senaste fem åren, men ändå nämnde att enkätens exempel på lösningar var något de
gjort tidigare, fast beskrev inte hur. Några RKM valde att bortse från femårsbegränsningen, och
nämnde lösningar som använts under en lång tid men ändå är oprövade på andra håll. Avslutningsvis
kan sägas att många frågor som ställdes i enkäten är obesvarade, men resulterade i en översikt av hur
man arbetar med kollektivtrafik på landsbygd i olika svenska regioner.
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5.

Resultat av intervjustudie

Följande kapitel redovisar innehållet från intervjuer med tjänstemän från fyra län. I de fall då det har
betydelse för kontexten nämns regionen vid dess länsnamn (Halland, Skåne, Västerbotten,
Östergötland) men huruvida personen som är intervjuad arbetar på ett kollektivtrafikbolag, en region
eller ett landsting specificeras inte för att personen inte ska kunna identifieras.

5.1.

Strategier för ökat resande

För att få fler människor att resa måste kollektivtrafiken bli ett reellt alternativ till bilen, menar flera.
De strategier som de nämner för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är att erbjuda bättre alternativ
till fler människor såsom att ha hög turtäthet, att räta ut linjer så att det går fortare och att satsa på
starka stråk, där järnvägen är något som alla intervjuade betonar har en stor roll att spela. Skåne har
dragit lärdom av att starta upp nya järnvägslinjer och samtidigt direkt dra bort den parallella
busslinjen. Eftersom många då fick längre till järnvägsstationen jämfört med sin busshållplats så
slutade några att åka med kollektivtrafiken. Lärdomen för Skåne var att låta bussen och tåget gå
parallellt ett tag så att resenärerna själva hinner hitta sina nya resvägar.
På några håll i region Halland är resorna under lågtrafik gratis för personer över till exempel 70 eller
75 år.
Flera nämner att de arbetar med uträtning av linjer och satsning på ”starka stråk”, vilket ligger nära
konceptet ”hela resan”. Tanken är att främja kombinerad mobilitet genom att resenärer ska kunna gå,
cykla eller åka bil till en hållplats eller knutpunkt och där byta till kollektivtrafik. Den kombinerade
resans tid skulle på så sätt kunna bli kortare än om resenären enbart använder sig av ett enskilt
färdmedel. För att det ska vara möjligt att byta färdmedel vid en knutpunkt så behöver infrastrukturen
vara anpassad så att resenären kan låsa fast sin cykel eller parkera bilen vid bytespunkten samt att ta
sig dit och uppehålla sig tryggt och säkert. Hur kombinerad mobilitet ska ordnas är dock inte enkelt att
svara på, till exempel hur enstaka resenärer ska fångas upp och hur samordning ska ske. Halland
menar att upptagningsområdena till stråken kan göras större genom exempelvis större knutpunkter dit
man kan ta bilen, men även att elcyklar kan förstora upptagningsområdena. Tillgång till wi-fi vid
knutpunkterna är också en tanke de har. Halland menar att alla intressenter – regionen, kommuner och
Trafikverket – ska arbeta tillsammans med att bygga noder för starka stråk. Skåne har plockat bort en
del busshållplatser på sina stråk men säger att de inte alltid har tänkt på säker cykelförvaring eller
parkering och menar att man måste införa samma tänk för busstrafiken som vid järnvägsstationer.
I Västerbotten är hållplatserna prioriterade och man försöker identifiera de hållplatser som har många
resenärer och behov av upprustning. I glesare landsbygder är det framförallt skolbarn som använder
hållplatser och då är det ofta fluktuation i barnkullar. Västerbotten har försökt hitta flexibla och
billigare sätt att jobba med hållplatserna då de är dyra med tanke på att de bara används i några år. Att
göra hållplatser och gång- och cykelvägar säkra är viktigt men samtidigt kostsamt. Vindskydd är en
komfortfråga som kan vara särskilt viktig i ett kallare klimat. Realtidsinformation skulle kunna
underlätta för landsbygdsbor som bor utefter busslinjer där det kan vara stora variationer i punktlighet.
Marknadsföring kan användas rent strategiskt för att få fler resenärer, men också för att uppmärksamma förändringar eller på andra sätt lyfta kollektivtrafiken. Marknadsföring sker allt mer på sociala
medier. Då riktar sig RKM framförallt gentemot grupper där man ser att det finns en potential till
överflyttning, till exempel genom att personer får åka gratis under ett par veckor. Det kan gälla
nyinflyttade, eller som i Östergötland där man gav prova-på-kort till anställda på ett nyöppnat
centrallager. Både Halland och Skåne nämner att operatörerna har incitamentskontrakt som gör att de
blir delaktiga i kampanjer för att öka resandet, eftersom de också tjänar på detta. Halland menar också
att de som kör bussar på landsbygden ofta har en lokal anknytning vilket gör att informationen sprids
ifall det skulle börja köra en ny buss där.
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5.2.

Kunskapsunderlag för strategier och förändringar

Kopplat till strategier är vilket underlag som finns för att kunna välja ut vilka strategier som kan vara
mest effektiva. Här kommer kunskapen om resenärer och potentiella resenärers behov in. Regionerna
har framförallt information om deras befintliga kunder, vilka de lättare når genom kundundersökningar. Den data som används är resvaneundersökningar, årliga kundundersökningar och kollektivtrafikbarometern. Att få kunskap om de som inte använder kollektivtrafiken och vilka de potentiella
resenärerna är beskrivs som svårare men en kunskap som efterfrågas.
Dialog och kommunikation till medborgare sker på olika sätt och i olika utsträckning. En menar att
medborgarna engagerar sig först när hållplatsen försvinner och att det är svårt att engagera sig i saker
som ska hända 2035. I Västerbotten kommer synpunkter oftast in via länstrafikbolaget. I vissa fall när
de arbetar med trafiken i ett visst område genomförs enkätundersökningar. I Östergötland sker regelrätt medborgardialog endast för skärgårdstrafiken, annars på reaktion på till exempel nedläggningar.
De använder sociala medier vid tabellförändringar och får goda idéer från medborgare både vid
dialoger och kundärenden.
En region upplevde att det inte finns nätverk för strateger, snarare för chefer och politiker, och inte
heller nätverk för just kollektivtrafik på landsbygd, men att Svensk kollektivtrafik har nätverk för
särskild kollektivtrafik. En annan region tittar mest på hur andra städer och andra länder löser
stadstrafiken. En region berättade ett de mest söker kunskap inom de områden som kan generera
många resenärer och alltså inte landsbygdstrafik. Skåne inhämtar kunskap från Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2.

5.3.

Resurser för att tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd

Regionerna har olika förutsättningar för att tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd. En tydlig
utmaning eller tillgång är geografin. Västerbotten har, med sitt glest befolkade inland som blir glesare
och där det är väldigt långa avstånd, en kollektivtrafik som framförallt transporterar skolelever då de
är en grupp som ska transporteras mellan två kommuner vissa tider. Arbetspendlare utgör mycket
sällan en större grupp som behöver åka mellan två mindre kommuner och ligger därmed inte till grund
för kollektivt resande. Halland har en flerkärnig ortstruktur utefter kusten som har mycket god
kollektivtrafikförsörjning med framförallt tåg. Till orterna vid kusten går kollektivtrafikstråk från
Hallands inland och runt 80 procent av befolkningen har max en kilometer till närmsta hållplats vid ett
stråk med 12 dubbelturer per dag. Även Skåne har en flerkärnig ortsstruktur med några tillväxtmotorer. Region Skånes mål är att 91,5 procent av skåningarna ska erbjudas minst tio dagliga turer till
någon av dessa tillväxtmotorer inom en timme.
I Halland framhåller man sin lilla organisation som en fördel och resurs. Beställningscentralen ligger i
samma hus som Hallandstrafiken och de framhåller även den nära relationen mellan RKM och
Hallandstrafiken. Det är få kommuner att samarbeta med och det är lätt att kontakta sina motsvarande
kollegor. Närheten till politiken underlättar också då lederna mellan högsta politiska ledningen och
driften är få. Att ha den särskilda kollektivtrafiken och den allmänna kollektivtrafiken i samma hus
menar de är en grundförutsättning för att kunna samutnyttja trafiken på olika sätt. Fokus ligger på de
lägsta kostnaderna för samhället, snarare än vem som är kostnadsbärare. Halland förklarar:
Eftersom vi har ansvaret för färdtjänst och sjukresor så har vi redan en god geografisk
täckning, vilket innebär att vi kan erbjuda närtrafik och anropsstyrd linjetrafik hyfsat
kostnadseffektivt.
Skolbarn och skolungdomar utgör ofta basen för kollektivtrafik på landsbygderna och regionerna har
olika syn på huruvida de kan vara en resurs. I Halland utgör ofta gymnasieeleverna underlaget för
linjer utanför stråken och då ses de som vilka kollektivtrafikresenärer som helst. När det gäller de
yngre eleverna så är det i samarbete med kommunerna huruvida man avgör var man kan linjelägga
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skolskjutsarna eller eventuellt öppna själva skolskjutsarna för allmänna kollektivtrafikresenärer. I
Skåne har det gjorts utredningar om linjeläggning av skolskjutsar där kommunerna i så fall köper till
den tjänsten. I Östergötland har man lagt ner linjer som har mestadels skolbarn som resenärer,
eftersom det är kommunens ansvar att ordna skolskjuts. I Västerbotten är huvuddelen av trafiken i
inlandet som finansieras av landstinget uppbyggt kring skolresorna. Fler allmänna linjer blir dock rena
skolskjutsar om underlaget är så pass litet. Det är en avvägning mellan att hålla linjerna öppna och att
låta kommunerna anpassa utbudet efter det faktiska underlaget.

5.4.

Förbättringar av kollektivtrafikens service och utbud

Anropsstyrd trafik används där befolkningsunderlaget och/eller efterfrågan är så låg att linjetrafik
kostnadsmässigt inte anses befogad. I Västerbotten har konceptet Ringbilar införts på olika orter, men
den är hittills inte särskilt efterfrågad och många känner inte till dem. Tjänstemannen i Västerbotten
menar att ringbilar skulle behöva anpassas till reella behov men samtidigt vill man att den inte används
till dagligt resande eftersom kostnaderna blir för höga, menar de. Det är således en balansgång mellan
att folk ska veta att den finns men inte använda den för mycket. Försök har gjorts med ringbil till en
fritidsgård och även nattrafik där en ringbil har anslutit till en nattbuss. Det finns även långväga
anropsstyrd trafik som landstinget tillhandahåller dvs. över kommungränser och mellan
kommuncentra, exempelvis anropsstyrd trafik som ansluter till tåg till Umeå. I Halland kan en reguljär
linje bli anropsstyrd om den har för få resenärer. Det innebär att den är sökbar i reseplaneraren och ska
bokas i förväg. Beroende på vilket avtal som ligger till grund för den anropsstyrda linjetrafiken kan
ökat resande leda till ganska snabb övergång till reguljär linjetrafik (inom ett par månader).
Närtrafiken i Halland bokas till en adress och kör resenären till närmaste serviceort där man kan åka
vidare med allmän kollektivtrafik. En tjänsteman menar att den anropsstyrda linjetrafiken är mer
transparent än närtrafiken, eftersom den följer en tidtabell. I närtrafiken önskar man en tid, men den
kan förskjutas beroende på den samordnade färdtjänsten och sjukresor. Östergötland införde 2016
samma regler i hela länet gällande närtrafiken. Oavsett var man är i länet gäller att det ska vara minst 2
kilometer till närmsta hållplats och även tider och kostnad är lika i hela länet. Upplägget med närtrafik
är att utnyttja lediga resurser på dagtid.

5.5.

Uppdrag och skyldigheter

Denna kategori berör skyldigheter som tjänstemännen anser att de har i sitt arbete med kollektivtrafik i
allmänhet och på landsbygd i synnerhet. Det kan speglas av i vilken organisation de sitter i och vilken
ansvarsfördelning som finns mellan organisationerna i respektive region.
Östergötland betonar att regionens uppdrag, det vill säga den politiska viljan, är avgörande för vad de
satsar på. Det finns tankar kring att utveckla kollektivtrafik på landsbygd, men att det inte finns
konkreta uppdrag från regionen att arbeta med dem. Skåne uttrycker det som att politiken bestämmer
vad som ska göras och ”vi bestämmer hur”, medan Västerbotten pratar om att alltid backa tillbaka för
att se vad politiken vill och vad det finns för finansieringsvilja. Halland menar att politikerna är
engagerade i framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet, men att det är järnvägsfrågorna som står
högst upp på dagordningen.
Alla har en samsyn kring grundproblematiken; att det är kostsamt med kollektivtrafik på landsbygd.
Detta kommer till uttryck på olika sätt. De kan handla om den politiska viljan, att man gör som
politiken bestämt. Halland har inte antagit fördubblingsmålet därför att de ansåg att kostnaden var för
hög. De ställer sig tveksamma till att fördubblingsmålet var politiskt förankrat, utan att det snarare var
branschens mål. De menar att det är viktigare att samordna för att minska de totala
samhällskostnaderna än fundera på vem som är kostnadsbärare.
Östergötland menar att om skattekostnaderna för kollektivtrafiken inte ska öka och priserna inte ska
höjas, så måste kostnaderna för trafiken dras ned. Liknande resonemang för Skåne som förklarar att
sjukvårdsbehoven begränsar utrymmet för kollektivtrafiken. Östergötland menar att hänsyn måste tas
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till att kollektivtrafiken är en skattefinansierad tjänst och kan inte sträckas hur långt som helst för att
lösa enskildas individers transportbehov. I Östergötland gjordes en omfattande kartläggning 2016 som
innebar att linjer som hade en kostnadstäckning på under 20 procent skulle ses över. Det resulterade i
nedläggning av 28 linjer under 2016 och 2017. I Östergötland är målet att ha en 50 procentig
kostnadstäckning istället för ca 40 procent (som vid tiden för intervjun).
För Västerbotten är kollektivtrafik en regional utvecklingsfråga. De menar att så många som möjligt
ska ha en hög tillgänglighet till arbetet och huvudmålsättningarna är miljö och tillgänglighet.
Kollektivtrafiken spelar också roll i att lindra bostadsbristen så att fler ska kunna bo på landsbygden.
Busslinjer ska också gynna både invånare och besöksnäring då turister kan hjälpa till att bygga upp ett
resandeunderlag. Vidare kan Bussgods bidra till att det finns en bärighet i trafiken mer än den som
kommer från personintäkter. I Halland har målen i TFP ändrats så att istället för att ha som mål att öka
trafiken och resandet med ett visst antal procent så ska den bidra till en hållbar samhällsutveckling i
regionen.
I Östergötland menar man att pendeltåget är en framgångssaga som leder till regional utveckling. Om
kollektivtrafiken blir ett alternativ till bilen gynnas såväl kunder som kommuner och stadsplaneringen
eftersom trängsel i städerna minskar. Fokus ligger dock på tätorter snarare än på landsbygd.
I intervjuerna framkommer det att det finns ett socialt ansvar att erbjuda en grundnivå av
samhällsservice till alla. Västerbotten menar att barn ska kunna resa självständigt. Svårigheterna
uppstår när det är enstaka individers behov som ska mötas. De vill gärna att det ska finnas anropsstyrd
trafik på kvällen så att ungdomar kan ta sig till aktiviteter och fritidsgården, men det är svårt med
finansiering.
I Halland finns en upphandlingspolicy att värna små- och medelstora företag. De menar att olika
operatörer passar för olika områden; i tätort ska man attrahera resenärer men i glesare områden med
längre avstånd och relativt få resenärer är det mjuka värden man arbetar med. Ett exempel på när det
var fördelaktigt att vara en liten organisation var när ett asylboende öppnades och de snabbt kunde
hitta en lösning. I detta fall gällde det en anropsstyrd linje som kunde bli reguljär igen.
I Östergötland handlar det sociala ansvaret om att kollektivtrafiken ska gynna så många som möjligt.
Deras mål är att öka kollektivtrafikens marknadsandel och då måste huvudsyftet med verksamheten
vara att använda bussarna där det är många som reser. De förklarar att generellt sätt har de inte ansvar
för den enskilde individens eller familjens transportbehov. Men vid speciella tillfällen, när till exempel
asylboenden öppnades, förstärktes vissa linjer.

5.6.

Samordning och samarbete

Skolskjuts och allmän kollektivtrafik
Huruvida skolskjutsen och den allmänna kollektivtrafiken samordnas skiljer sig mellan regionerna. I
Västerbotten kan skolskjutsar kan vara en del av den allmänna kollektivtrafiken, men i praktiken är det
mest skolbarn som åker. Ett problem med linjeläggning av skolskjutsar som Skåne beskriver är att
kommunerna vill ha samma starttid för skolorna, vilket gör att det inte finns bussar så att det räcker.
Om skolorna har olika starttider för eleverna på morgonen skulle det underlätta för kollektivtrafikplaneringen. Likande resonemang förs i Östergötland. Det skulle spara många miljoner menar de.
Flera Hallandskommuner har överlåtit upphandling och samordning av skolskjutsar till
Hallandstrafiken. I samarbete med kommunerna analyseras möjligheten att kunna samordna
skoltrafiken med den allmänna kollektivtrafiken vilket har resulterat i att några skolskjutsar har
linjelagts och några har öppnats upp för allmänna kollektivtrafikresenärer. I Östergötland låter en
kommun sina gymnasieelever att åka med skolskjutsen, framförallt på eftermiddagarna då det finns
flera avgångar och det är lite mer glest mellan dem. På morgonen är det svårare då alla börjar
samtidigt och bussarna är fulla av grundskoleelever.
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Färdtjänst, sjukresor och närtrafik
Gällande färdtjänst och sjukresor samordnas även det på olika sätt i regionerna. I Västerbotten har
några kommuner lagt färdtjänsten på beställningscentralen Reseservice som drivs av landstinget. De
försöker jobba fram en gemensam central för särskild kollektivtrafik och allmän anropsstyrd trafik,
men alla kommuner är inte med i Reseservice. De vill kunna kombinera olika samhällsbetalda resor på
ett bättre sätt och undvika att taxibolag tar betalt två gånger för samma transport, dvs. en kostnad för
sjukresa och en för färdtjänst fast resenärerna åkte i samma bil.
I Skåne samordnas färdtjänst och sjukresor med närtrafiken då det är samma entreprenörer som kör.
Sjuktransport- och färdtjänstresenärer kan få samåka, men närtrafiksresenärer samåker inte med de
andra grupperna. Därför ligger närtrafikens körtider när det inte sker så mycket av särskilda persontransporter. Alla kommuner har inte överlåtit färdtjänsten till Region Skåne och då kan resorna inte
samordnas med närtrafik eller sjukresor. I Region Halland har alla kommuner utom en överlåtit
huvudmannaskapet för färdtjänst till Region Halland, som i sin tur har lagt ansvaret på
Hallandstrafiken likt sjukresor. Sjukresor och färdtjänst samplaneras tillsammans med närtrafik och
samåkning sker mellan alla tre grupper.
Mellan Norrlandslänen finns ett stort samarbete; resenären ska kunna åka på samma biljett i hela länet
och köpa biljett för resor över länsgränsen. Det finns också ett samarbete med Trafikverket för att
kunna upphandla flygtransfer mellan Arvidsjaur flygplats och Sorsele. Detta har ökat tillgängligheten,
menar de intervjuade tjänstemännen.
Flera svårigheter och begräsningar med samordning beskrivs. Dels är ansvaret mellan olika
trafikformer väldigt uppdelat och organisationer är uppbundna vid gamla strukturer och svåra att
förändra. En tjänsteman beskriver att förändringsförslag som kan riskera arbetstillfällen i kommuner
kan upplevas som hot vilket leder till en ovilja att förändra. Om de ekonomiska vinsterna med
samordning inte är tydliga så kan tjänstemän ställa sig tveksamma till det, förklarar en av de
intervjuade. Det finns en farhåga att stå utan taxiförsörjning och att samarbete kan innebära att
förutsättningarna för lokala entreprenörer försämras. Västerbotten menar att det blir färre och färre
invånare i inlandet vilket innebär sämre förutsättningar för taxi.
En tjänsteman beskriver att en tänkbar svårighet med samordning av färdtjänst och allmän
kollektivtrafik är att man måste veta att platsen i en färdtjänstbuss som upptas av en allmän
kollektivtrafikresenär inte tränger ut en berättigad särskild kollektivtrafikresenär. En anledning till att
Östergötland inte har löst samordningsfrågan är att politikerna inte har gett det uppdraget. Men
Östergötland hoppas på att nästa generations betalsystem ska kunna lösa problemen med att
kombinera den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.
Slutligen beskriver flera att organisationerna är slimmade vilket gör att man har begränsat med tid för
att lösa samordningsproblemen.

5.7.

Förbättringar för kollektivtrafik i städerna sker på landsbygdens
bekostnad

Det finns en mer eller mindre tydlig konflikt mellan att satsa på kollektivtrafik i tätorter och på
landsbygder. Dels handlar det om målen om marknadsandelar och kostnadstäckning2.

2

Marknadsandelar gäller storlek på marknadsandel som kollektivtrafiken ska ha och kostnadstäckningsgraden
handlar om hur stor andel av kollektivtrafiken, per linje eller totalt, som ska finansieras av intäkter från brukarna.
Nära kopplat är ”fördubblingsmålet” som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik (2017) har antagit
vilket handlar om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel till 2030 och att fördubbla resandet till 2020,
bägge jämfört med 2006 (Lindblom, et al., 2016). Fördubblingsmålet gäller branschen i sin helhet, men RKM
förhåller sig till dessa på olika sätt.
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Östergötland resonerar kring att utrymmet för att satsa på kollektivtrafik står på tre ben:
skattefinansiering, biljettintäkter och kostnader. Ökad skattefinansiering ses inte som en möjlig väg
medan biljettintäkterna kan öka genom att öka antalet resenärer. För att få resurser till att erbjuda en
bättre kollektivtrafik i tätorterna, måste resurser flyttas från områden där bussen har väldigt få
resenärer. Landsbygden har därför låg prioritet.
Halland har ett mål på en kostnadstäckning om 60 procent från biljettintäkter, men på enskilda linjer
finns ett mål om en kostnadstäckning på minst 30 procent, eller i snitt fyra resenärer per tur. Om
resenärssnittet eller kostnadstäckningen ligger under dessa mål så ses de över. Halland menar att de är
tydliga i sitt trafikförsörjningsprogram att resurserna ska läggas i stråken där man ska kunna
arbetspendla och att om inte kollektivtrafiken används så ska den omprövas. De poängterar samtidigt
att om det finns bra kostnadstäckning på de linjer som har ett bra resandeunderlag möjliggör det att
bära upp de linjer som har ett sämre underlag.

5.8.

Svårigheter med att förbättra kollektivtrafik på landsbygd

Flera tjänstemän nämner personella resurser som en begränsning för att arbeta med nya idéer och
lösningar. Halland, som i övrigt upplever sin lilla organisation som möjliggörande, menar också att de
är så slimmade att det ofta finns endast litet utrymme för att arbeta med nya samarbeten och projekt. I
små organisationer tenderar också kunskapen att bli personbunden, även bland politiker.
Eftersom skolbarn- och ungdomar ofta utgör basen av kollektivtrafikresenärerna på landsbygderna så
blir samordning av skolskjutsar ofta föremål för diskussion. Skåne talar om att kommunerna inte alltid
är medvetna om nackdelarna när de efterfrågar linjeläggning av skolskjutsar, vilket ju att de inte längre
är skolskjutsar, utan barnen ses som vilken kollektivtrafikresenär som helst. Barnens säkerhet kan då
inte längre garanteras, eftersom busschaufförerna inte längre kan stanna på andra ställen än hållplatser
eller se till att barnen säkert kommer över en väg. I Västerbotten, där det kan vara fluktuationer i
barnkullar i mindre byar, slits man med att det kostar väldigt mycket att rusta upp hållplatser som
kanske bara kommer att användas i några få år. Man försöker hitta flexibla lösningar på detta.
Upphandling, regler och byråkrati uppfattas som hinder för att utveckla kollektivtrafiken på
landsbygderna. En del av detta är svårigheterna att samordna eftersom huvudmannaskapet ligger på
olika förvaltningsnivåer.
Hur Trafikverket får använda medel för regeringsuppdraget om kollektivtrafik på landsbygd beskrivs
som oflexibelt och oklokt eftersom de medlen endast ska gå till infrastruktur. Det framkommer att
trafikering ibland är ett bättre verktyg för att få till resande genom att fördubbla turtätheterna istället
för att bygga ut vägen. En förbättrad hållplats leder förmodligen inte till mer resande, menar en.
Pengarna skulle också kunna användas till att testa nya linjer, t.ex. projekt som kan vara både
lokalbefolkningen och turistnäringen till del. Det betonas att utan resursförstärkning kan inte
kommuner och landsting satsa mycket mer på landsbygd.
En tjänsteman menar att det vid upphandling av ny trafik måste finnas tydliga förutsättningar och
förutsägbara paket som ska upphandlas; ju fler osäkra variabler, desto mer höjer entreprenörerna
priserna eftersom de måste ta höjd för osäkerheten. Att garantera volymer gör systemet stelbent med
andra ord.
I Halland upplever man att deras sätt att upphandla är fördelaktigt ur ett landsbygdsperspektiv, det vill
säga att den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken upphandlas gemensamt och samtidigt i ett
paket men med mindre avtalsområden, vilket tillåter mindre entreprenörer att verka på sin lokala ort
och att det blir möjligt att samordna fordon mellan den särskilda och allmänna kollektivtrafiken.
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5.9.

Dagens begränsningar-morgondagens tekniska möjligheter

Regionerna ser potential i teknikutvecklingen för att kunna samordna bättre och effektivare. Ofta finns
tekniken redan, men de sitter fast i avtal för tekniska lösningar som till exempel betalningssystem eller
bussdata (brist på tillgång till realtidsinfo). På längre sikt nämns att förarlösa fordon kan möjliggöra en
helt annan mobilitet för dem i landsbygderna som inte kan köra bil. En tjänsteman för tankar om
mobilitet som en tjänst där förarlösa fordon kan vara en del i att privatpersoners konsumtion kan
flyttas från egen bil till taxi, kollektivtrafik och cykel.
Tekniska lösningar som sammankopplar beställningscentralen med den anropsstyrda trafiken till de
reguljära linjerna så att man i en och samma bokning kan söka och betala hela resan efterfrågas,
liksom att kunna hitta tomma platser i till exempel en färdtjänstbil. Där den organisatoriska
samordningen inte är på plats önskar man också att en teknisk lösning ska möjliggöra att ta olika betalt
beroende på vilken organisation som har huvudmannaskapet för trafiken. Generellt önskas betalsystem
som förare oberoende av fordon kan ha tillgängligt, så att till exempel en taxichaufför som kör
anropsstyrd trafik kan läsa av periodkort. Flera upplever att ens egna organisation inte har den digitala
mognaden som krävs, men vet att tekniken finns. Att man är fast i gammalmodiga strukturer upplevs
bland vissa som ett hinder för att utnyttja vad tekniken kan erbjuda.

5.10. Sammanfattning av intervjuerna
Intervjuerna visar att landsbygder underprioriteras. Det finns flera anledningar till detta: Dels menar
tjänstemännen att de har i uppdrag från politiken att minska antalet bilar i tätorterna genom att få över
fler resenärer till kollektivtrafik. Därför prioriteras linjer i tätorterna. De menar också att pga.
begränsade finansiella resurser måste kollektivtrafiken finnas där resenärerna finns, annars blir det för
dyrt. Uppdraget att utveckla regionen förefaller således vara centralt där så många som möjligt ska ha
hög tillgänglighet och att kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och minskad
bilanvändning i städerna. Ytterligare ett skäl till att landsbygder underprioriteras är att det anses vara
svårt att bedriva kollektivtrafik på landsbygd utan att det blir för kostsamt pga. det låga antalet
potentiella resenärer. De saknar fakta och kunskap om vilken effekt olika lösningar får.
Ett sätt att tillhandahålla kollektivtrafik för personer på landsbygd är genom att möjliggöra bra
parkeringar för cykel och bil vid hållplatser eller noder för starka stråk, vilket beskrivs som en lösning
de ser positivt på. I flera områden är dock dessa planer fortfarande i sin linda. Utbyggnad av starka
stråk och att räta ut linjer kan dock få konsekvenser för dem som bor för långt ifrån stråken. Vissa
regioner har sett över möjligheterna att samordna skolskjuts och allmän linjetrafik. Exempel på
svårigheter med detta är att barnens säkerhet kan försämras, att det blir trångt på bussarna under
morgontid och fluktuation i barnkullar vilket får konsekvenser för den långsiktiga planeringen.
Olika former av anropsstyrd trafik finns på många håll vilket uppfattats vara en bra lösning för
områden med låg efterfrågan. Samtidigt vill man inte att den används för mycket eftersom kostnaderna
blir för höga. Regionernas geografiska, demografiska och organisatoriska förutsättningar skiljer sig åt
för möjligheten att tillhandahålla kollektivtrafik för så många landsbygder som möjligt och att skaffa
sig ny kunskap. Den egna arbetsbördan påverkar också.
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6.

Resultat av dokumentstudie

Dokumentstudien syftar till att visa exempel på lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i
Sverige. En del av dessa projekt är avslutade och har utretts vilket innebär att några lyckade projekt
övergått i ordinarie verksamhet medan några lagts ned om de inte var lyckade. Om en del projekt finns
ingen information huruvida de blivit en del av verksamheten, eller om de avslutats och i så fall varför.
Andra projekt som beskrivs kan vara att testa en ny teknisk lösning som skulle kunna underlätta
arbetet med till exempel samordning. Författarna gör ingen ansats till att utvärdera om projekten är
lyckosamma eller om det är värt att upprepa dem, utan hänvisar läsaren till källorna för vidare
kunskap.

6.1.

Samordning av olika trafikformer

Kuxaprojektet
Kuxaprojektet i Ockelbo startade 1994 med förberedelser och trafiken sattes igång i augusti 1995
(Börjesson, 2000). Syftet med projektet var att ge invånarna ett totalt bättre utbud genom att samordna
linjetrafik, skolskjuts, och färdtjänsten till en enda trafiklösning. Större delen av den skolskjuts som
tidigare hade gjorts med taxi och särskilda skolskjutsturer med buss gjordes om till busslinjer som alla
kunde åka med, vilket innebar att även resandet med färdtjänst minskade. I projektets första etapp
1995–1997 så fördubblades antalet turer per dag och bytesmöjligheterna till regionaltrafiken blev
bättre. Trafiken var avgiftsfri för alla; den idén växte fram när man insåg att kostnaden för att ta betalt
av så få resenärer skulle bli lika stor eller större än intäkterna. Samtidigt gjordes också en förenkling
av tidtabeller, utveckling av linjekartor, ökad delaktighet i trafiken hos förare och trivsel bland
resenärer samt anpassning av skoltider för att passa den regionala busstrafiken. Resultatet blev fler
avgångar per dag och ökat resande utan att kommunens kostnader ökade (Börjesson, 2000).
Kuxabussarna är hösten 2017 fortfarande avgiftsfria (Ockelbo kommun, 2017).
Plustrafiken på Gotland
Plustrafiken på Gotland var en del av EU-projektet ARTS3 och syftet var att öppna upp och öka
tillgången till kollektivtrafik för boende i glesbygd på Gotland, men också att ekonomiskt effektivisera
trafiken (Gottfridsson, 2010). En och samma förvaltning inom kommunen tog ett samlat
organisatoriskt ansvar för färdtjänst-, sjukresor och kompletteringstrafik. Ett antal planeringsproblem
vid samordningen av trafiken uppkommer då flera olika entreprenörer bedriver trafiken. Utifrån
resultatet betonas vikten av koordination mellan olika trafikentreprenörerna i de upphandlingar av
trafik som görs och att resornas beställs och samordnas via en gemensam beställningscentral.
(Plustrafiken har numera bytt namn till Närtrafiken).
Byabussen i Ystad
2001 genomförde Skånetrafiken en trafiköversyn i Ystad och man föreslog en trafik som skulle vara
uppbyggd kring grundskoleskjutsar, men som skulle vara anropsstyrd för allmänna kollektivtrafikresenärer. Eftersom skoltrafiken åker till byarna med grundskolor, och dessa byar låg längs med
kollektivtrafikstråk, skulle man sedan kunna åka vidare med den ordinarie linjetrafiken. Trafiken, som
startade 2002, såg dock inte ut som tänkt i förstudien. 2004, när Trivectors rapport skrevs, var
Byabussen en utvecklad närtrafik, men gick parallellt med skolskjuts, svaga busslinjer, färdtjänst och
sjukresor. Enligt Trivector var samordningen minimal och Byabussen innebar en utbudsökning som

ARTS – Actions on the Integration of Rural Transport Services, https://trimis.ec.europa.eu/project/actionsintegration-rural-transport-services
3
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även ledde till högre kostnader (Trivector, 2005). Projektet lades ned sommaren 2008 på grund av
minskat kundunderlag (Gottfridsson, 2010).
SIS-tekniks pilotprojekt i Kalmar län
SIS-teknik står för Samordnade Informationssystem och syftar till att använda neutrala gränssnitt för
att koppla samman existerande tekniska moduler och databaser för att kunna integrera anropsstyrd
trafiks tekniska system och motsvarande system hos allmän kollektivtrafik (se www.samtrafiken.se.).
Ett pilotprojekt testades i Kalmar län i juni 2017 (Samtrafiken, 2017). Förhoppningen är att metoden
som används i projektet ska bidra till ett genombrott när det gäller att binda ihop linjelagd trafik och
anropsstyrd trafik på andra håll i Sverige. Initialt (steg A) gjordes närtrafiken sökbar från datorer och
smarta telefoner i Kalmar länstrafiks databas, via appen MobiTime4. Det blev möjligt för resenärer att
hitta förslag på resor som innehöll både närtrafik och allmän linjelagd trafik. Då användaren anger
start- och slutpunkt för en önskad resa som ligger inom ett närtrafikområde så presenteras även förslag
på resor där närtrafik ingår. Resenären ska tydligt se att resan behöver förbokas och hur beställningscentralen kan kontaktas. Detta steg är i drift idag. Ett gränssnitt baserat på SIS-teknik har sedan lagts
in för att göra det möjligt att boka närtrafik automatiskt. I steg B och C ska resenären kunna boka och
visera resan direkt via appen samt få realtidsinformation om avvikelser och inställda turer, information
som även buss- och taxiförare ska få. Steg B och C ska vara klara under hösten 2017.
Projektet Glitter
Försöken inom projektet Glitter genomfördes i Götene och Vara kommun mellan åren 2001–2003 med
syftet att använda kollektivtrafiken på landsbygd mer effektivt (Gottfridsson, 2010). Projektet innehöll
fyra delmoment: (1) skolskjutsar öppnades för allmänheten och samordnades med linjetrafik,
(2) linjetrafik med lite underlag gjordes om till anropsstyrda turer, (3) utökad icke linjebunden
anropsstyrdtrafik samlades under konceptnamnet ”Närtrafik”, (4) automatiska bokningsfunktioner
utvecklades för den anropsstyrda trafiken. Resultaten, enligt Gottfridsson, var att närtrafiken ökade
antalet resande med kollektivtrafiken i Vara och Götene, men att den inte kom att nyttjas i förväntad
omfattning och inte heller förändrades resvanor eller attityder till kollektivtrafiken. Gottfridsson
redovisar inte några kostnadsresultat. De problem som identifierades var att avgångar som redan har
hög beläggning av skolelever också är de tider då övriga resenärer önskar resa med skoltrafiken vilket
riskerar att leda till kapacitetsproblem. Oavsett utformning måste exempelvis anropsstyrdtrafik och
linjetrafik vara integrerade med varandra och resenären måste se det som ett sammanhängande
koncept. Det handlar då om såväl trafikinformation som taxor och biljettsystem.
Visingsöbussen Öasvängen
Initiativet kom från tjänstemän på Jönköpings länstrafik och Jönköpings kommun då kostnaden för de
samhällsbetalda resorna sköt i höjden samtidigt som det inte fanns någon bra allmän kollektivtrafik;
man ville få ett bättre utbud till samma kostnad (Trivector, 2011). Visingsöbussen startade 2005: en
linjelagd anropsstyrd buss som samordnar vanlig kollektivtrafik med skolskjuts, färdtjänst- och
sjukresor, med tio turer på vardagar5. Bussen måste beställas via en beställningscentral senast en
timme före avresa. På sommaren körs turerna enligt linjetabell och behöver inte förbokas.
Målgrupperna är alla resenärer inklusive turister och inpendlare. Dels finns det fasta hållplatser men
också möjlighet att vinka till bussen och kliva på var som helst. Trivector gjorde 2011 en utvärdering
av bussen som visade att det finns en väl etablerad och nära kontakt mellan kommuner och
Länstrafiken i Jönköping som har bidragit till framgången med bussen (Trivector, 2011). Resultatet,

4

MobiTime är en plattform för att distribuera reseinformation och att sälja biljetter till kollektivtrafikens
resenärer (se www.infospread.se)
5

Se http://www.jlt.se/resande/linjer/l126.
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enligt Trivector, blev att man lyckades förbättra utbudet för ungefär samma kostnad som innan 2005.
Resandet har minskat mellan 2006 och 2010 och beror mycket på variationen i antalet turister och
antalet elever.

6.2.

Samåkning

Mobilsamåkning
Mobilsamåkning Sweden AB startade som ett bygdeinitiativ i Tolg i Småland då man ville förenkla
samåkning på landsbygder (Mobilsamåkning, 2015). Initiativtagarna gjorde det mot bakgrunden att
bilar ofta körde halvtomma, bussarna gick sällan eller passade inte bygdebornas tidsönskemål, det var
för vissa långt till hållplatserna och man såg att det gick att spara pengar genom samåkning. Till detta
kom ett miljöengagemang och en önskan om att det skulle vara möjligt att fortsätta bo på landsbygden.
Genom att bygga ett lättanvänt tekniskt system till dator och mobiltelefon förenklade man
matchningen mellan förare och medpassagerare och betalningen dem emellan. Mobilsamåkning utgår
från en ”naturlig gemenskap” som de kallar trygghetszoner, vilket kan vara människor i en by, bygd
eller på en arbetsplats. In- och utbetalning sker via fakturering en gång per kvartal och summan av
individens resor som passagerare eller förare har då räknats ut. Mobilsamåkning har spridits till flera
bygder under årens gång. Nedan presenteras Samåkning i Gävleborg där man använt sig av
Mobilsamåkning AB:s tjänst.
Samåkning i Gävleborg
Projektet har pågått mellan 1 januari 2016–31 maj 2017 (Region Gävleborg, 2017). Syftet var
att småorter och orter med låg turtäthet i kollektivtrafiken skulle samordna sina resor som ett
komplement till kollektivtrafiken. Målgruppen var såväl föreningar som boende på orten. Projektet har
använt sig av Mobilsamåkning Sweden AB:s koncept och plattform. De har arbetat med information,
dialog och utbildning med föreningar för att sprida information, med hjälp av byambassadörer.
Regionen har anlitat ett konsultföretag som särskilt har arbetat med nudging6 och beteendepåverkan
med motivet att locka människor till att samåka. Utvärderingar har genomförts efter halva projekttiden
samt efter projektets slut. Slutsatserna från projektet är att intresset för samåkning har varit lågt. Även
om många registrerade sig i samåknings-appen så var det inte särskilt många som faktiskt samåkte
med hjälp av de åtgärder som testades. Region Gävleborg menar att större fokus på
beteendeförändring behövs eftersom det är svårt att ändra vanor. De menar också att på landsbygden
förväntas det ofta att människor, ofta eldsjälar, ska arbeta ideellt vilket är ohållbart i längden, samt att
det skapar en sned fördelning av resurser mellan landsbygder och städer. Deras slutsatser är också
att människors ekonomiska situation, dvs. det faktum att de flesta har råd med en eller två bilar, samt
bekvämlighet och rädsla för minskad frihet påverkar. Regionen kommer att fortsätta att söka modeller
för resande på landsbygd, bl.a. i samarbete med andra pågående projekt.
Handlarrundan i Sörbygden, Munkedals kommun
Handlarrundan startade i maj 2014 som ett ettårigt projekt och var ett samarbete mellan Tillväxtverket,
Västra Götalandsregionen, Munkedals kommun, bussbolaget BJ Trafik, affären Handlar’n och
Sörbygdens samhällsförening (Munkedals kommun, 2017). Varje fredag förmiddag åker en buss, som
vanligtvis används till skolskjuts, runt i Sörbygden och plockar upp resenärer vid deras hem för att
sedan köra dem till Hedekas centrum. Väl i centrum kan man handla, hämta medicin, fika eller göra
andra ärenden. För att komma med på bussen ringer man och förbokar en plats. På grund av dess
popularitet gick handlarrundan över till att bli en varaktig service som inte tagit mer av kommunens

6

Nudging är en socialpsykologisk metod för att uppmuntra och styra konsumenter till att fatta rätt beslut
samtidigt som de ska göra sina egna val (Hall, 2013).
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budget i anspråk, eftersom den lett till en minskning av hemtjänstens hemsändningar till
handlarrundans användare.

6.3.

Sammanfattning av dokumentstudien

Dokumentstudien har plockat fram exempel på projekt och lösningar som genomförts eller pågår i
Sverige. Många av projekten har några år på nacken och det äldsta projektet i sammanställningen,
Kuxaprojektet, berör samma frågeställningar som många fortfarande tampas med, det vill säga att få
till samordning av den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken med förhoppning om att kunna ha
ett bättre utbud till en så låg kostnad som möjligt. På senare tid har den tekniska utvecklingen gett
förhoppningar om att bättre kunna lösa samordningsproblem; mellan privatpersoner (t.ex.
Mobilsamåkning) men också för samordning mellan trafikslag och huvudmän (t.ex. SIS-teknik).
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7.

Diskussion

Syftet med denna studie har varit att identifiera goda exempel på effektiva och innovativa lösningar för
kollektivtrafik på landsbygd. Detta har gjorts genom tre empiriska källor: enkäter riktade till regionala
kollektivtrafikmyndigheter, intervjuer med tjänstemän från fyra regionala kollektivtrafikmyndigheter
samt en studie av lösningar och projekt som har bedrivits och bedrivs i Sverige. Följande kapitel
knyter ihop de viktigaste resultaten från de tre källorna. Inledningsvis diskuteras intervjuerna som
syftade till att få en fördjupad förståelse för hur de arbetar med kollektivtrafik på landsbygd. Därefter
följer en diskussion av de övergripande resultaten följt av slutsatser om vad som behövs för att
transporter på landsbygd ska kunna bli både attraktiva och ekonomiskt effektiva.

7.1.

De regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete för att
tillhandahålla kollektivtrafik på landsbygd

Tre frågeställningar låg till grund för intervjuerna.
Den första frågeställningen handlade om vilka utmaningar och förutsättningar för kollektivtrafik på
landsbygd som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har samt vilka förutsättningar de har för att
lösa eventuella problem. Analysen visar på att de politiskt uppsatta målen har betydelse för vad man
prioriterar. Mål om att öka resandet gör att satsningarna sker där man kan attrahera flest resenärer,
vilket är inom och mellan större tätorter. För att inte kollektivtrafikens andel av skatteintäkterna ska
öka så flyttas resurser från landsbygden till städerna om inte landsbygdsborna nyttjar trafiken. I de
regioner där urbanisering pågår möter man dessutom en fortsatt sjunkande efterfrågan på
kollektivtrafiken på landsbygd. Personella begränsningar inom organisationerna gör att det inte finns
tid att arbeta med dessa frågor och även om det finns erfarenheter av framgångsrika och misslyckade
projekt i landet, så är det ont om kontaktytor för att sprida och diskutera resultaten av dessa.
Digitaliseringen kan möjliggöra samåkning och olika former av kombinerad mobilitet, men för att
detta ska bli en realitet måste det finnas tid att arbeta med sådana frågor. Geografi och demografi är
både en utmaning och en förutsättning för kollektivtrafik på landsbygd; län med glesare landsbygd har
större utmaningar än län där avstånden mellan tätorterna är kortare. I deras kartläggning av goda
exempel på projekt i svenska landsbygder drar Paulsson & Johansson (2014) liknande slutsatser. De
menar att många utredningar utmynnar i samma resultat: vilka svårigheter som finns och att man
måste arbeta aktivt med dessa. Få tar dock tag i problem som rör kompetens, teknik, ekonomi och
organisation.
I en studie av kollektivtrafikplaneringens styrning, med särskilt fokus på Region Skåne, visar Hrelja
m.fl. (2017) att den affärsliknande designen av kollektivtrafiken får spatiala konsekvenser. Investeringar riktas till linjer som knyter ihop de mest tätbefolkade tätorterna i Skåne. De kommuntjänstemän
som har intervjuats i Hrelja (2017) som arbetar i kommuner som ligger utanför de starka stråken
menar att de skulle ha prioriterat att investera mer i linjer med få passagerare om de hade varit
ansvariga för kollektivtrafikplaneringen. Regionens ansvar accepteras dock eftersom kommunerna ser
betydelsen av att kollektivtrafiken fungerar som ett system. Skånetrafikens formella makt vilar således
på en gemensam idé om kollektivtrafikens roll för lokal och regional utveckling. Ansvaret för regional
utveckling framkommer även i intervjuerna i denna studie. Vad den utvecklingen anses innebära
skiljer sig dock mellan myndigheterna; enligt Västerbotten innebär det att så många som möjligt ska
ha en hög tillgänglighet till arbete, att lindra bostadsbristen så att fler ska kunna bo på landsbygden,
samt att gynna besöksnäringen. Enligt Skåne ska kollektiva lösningar finnas till alla tillväxtmotorer
medan Östergötland satsat på pendeltåget eftersom det anses kunna minska trängsel och bilanvändning
i städerna. Halland är lite mer ospecifika och menar att kollektivtrafiken ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Den andra frågeställningen handlade om vilka strategier de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
har för att bedriva kollektivtrafik på landsbygd. Resultatet visar att strategierna framförallt gäller att
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bibehålla tillgängligheten på landsbygder men till en så låg kostnad som möjligt. Vilket innebär i stort
att inte ha ett större utbud än vad det finns efterfrågan.
Satsningar på kollektivtrafik sker där man kan attrahera många resenärer. Detta gynnar landsbygdsbor
under förutsättning att de bor utefter stråk mellan större orter och att de på egen hand kan ta sig till en
hållplats eller knutpunkt vid stråket. För dem som inte bor utefter stråk med god turtäthet begränsas
möjligheterna att åka med kollektivtrafik till att gälla under begränsade former, såsom allmän
anropsstyrd kollektivtrafik på tider som mycket sällan passar för arbetspendling. Det är också
förekommande att göra om turer med låg beläggning till anropsstyrda turer, men som är sökbara i
reseplaneraren.
En central iakttagelse är att tjänstemän uppfattar att subventionerad anropstyrd trafik riskerar att bli
dyr. Skälet verkar vara att den kommer att användas mycket om den blir attraktiv, dvs. billig och
bekväm enligt vår tolkning. Det framstår som en välgrundad förmodan, men då inga utvärderingar har
gjorts så är det svårt att uttala sig om vilket resultat den anropsstyrda trafiken har på kostnader och
människors faktiska möjligheter att resa, även på lång sikt. I relation till detta menar Paulsson och
Johansson (2014) att närtrafiken borde utvecklas i liten omfattning och byggas ut allteftersom den ger
resultat. De menar att linjetrafiken är norm och vilken man jämför kostnaderna med. Verktyg behövs
för att räkna på faktiska kostnader, såsom statistiska verktyg och GIS (geografiskt
informationssystem).
Den tredje frågeställningen löd: Hur går den sociala, organisatoriska och ekonomiska samordningen
av olika transportformer till? Eftersom kommunerna är skyldiga att ordna med skolskjuts åt grundskoleelever så går det hyfsat regelbunden trafik på vardagar på vissa landsbygder. Och eftersom
kommuner och landsting dessutom har ett ansvar att ordna med färdtjänst respektive sjukresor så
opererar även dessa trafikformer på landsbygder. Ofta används mindre fordon såsom taxibilar för att
transportera dessa resenärer. Att samordna de olika trafikformerna tillsammans med den allmänna
kollektivtrafiken skulle således kunna leda till ett mer effektivt utnyttjande av resurser och på så sätt
kunna bibehålla eller till och med öka utbudet av allmän kollektivtrafik.
Att försöka samordna olika trafikformer med syftet att förbättra utbudet av kollektivtrafik på landsbygd har gjorts på många håll i landet, och är heller inget nytt fenomen. Organisatorisk samordning
kan ske genom att kommuner delegerar uppgifter för den särskilda kollektivtrafiken till RKM, så att
RKM kan samordna den med den allmänna kollektivtrafiken. Ekonomisk samordning kan vara att ha
ett system med skatteväxling eller att kommuner beställer och betalar för trafik. I denna studie har de
regionala kollektivtrafikmyndigheternas perspektiv synliggjorts. Huruvida kommunala tjänstemän
hade önskat en annan form av samordning kan vi inte uttala oss om. Samordning av den särskilda och
den allmänna kollektivtrafiken lyfts dock fram som en viktig förutsättning för att kunna erbjuda ett bra
utbud av kollektivtrafik som dessutom är kostnadseffektiv. Här bör beställningscentralens roll betonas
samt att det kan vara lyckosamt att samla alla trafikformer under samma tak. Varför vissa kommuner
väljer att inte delegera uppgifter för den särskilda kollektivtrafiken till RKM har inte undersökts, men
berörs bland annat i Allmän och särskild kollektivtrafik - Analys av för- och nackdelar med en samlad
lagstiftning (SKL, 2014) och Förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter (Trafikanalys,
2014). Kuxaprojektet är ett exempel där samordning av den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken skett på kommunnivå men där man sett till att det finns goda bytesmöjligheter till den
regionala trafiken.

7.2.

Övergripande resultatdiskussion

Ett mycket viktigt resultat är att landsbygden ofta underprioriteras i kollektivtrafikplaneringen. Att
lands- och glesbygd inte är första prioritet är inte särskilt förvånande, det visar redan mycket tidigare
forskning (OECD/ITF, 2015; Börjesson, 2010; Wollin Elhouar och Hansen, 2011). Men denna studie
har visat att landsbygderna tillgodoses oftast då det samtidigt gynnar tätorter, exempelvis genom att
räta ut linjer och satsa på starka stråk, eller att trafik erbjuds under tider på dygnet när bussar är lediga
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exempelvis efter att skolbarn har körts. Att öka tillgängligheten och mobiliteten för befolkningen i
hela landet (prop. 2008/09:93) må vara ett mål men som inte syns i denna studies resultat när det
kommer till lands- och glesbygd.
Ett annat viktigt resultat är att tjänstemännen uttrycker en hel del förhoppningar och lösningar som
skulle kunna öka resandet med kollektivtrafik på landsbygd. Exempel på sådana förhoppningar är att
realtidsinformation skulle kunna underlätta för landsbygdsbor som bor utefter busslinjer där det kan
vara stora variationer i punktlighet. Denna teknik används redan idag i framförallt i tätorter men testas
också i Kalmar läns närtrafik (Samtrafiken, 2017). En annan förhoppning är att nästa generations
betalsystem ska kunna lösa problemen med att kombinera den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Vidare finns det förhoppningar på att förarlösa fordon kan möjliggöra en helt annan mobilitet
för landsbygdernas befolkning i framtiden. Problemet med dessa förhoppningar på framtiden är att de
inte kan attrahera resenärer att resa med kollektivtrafik idag och att de inte har lett till några specifika
satsningar på landsbygdstrafiken. Tidigare forskning som belyser medborgares perspektiv visar att
tekniska lösningar inte är en lösning som självt kan öka resandet så länge det inte finns någon trafik att
resa med eller då trafiken inte erbjuds under de tider då människor behöver resa (Berg och Ihlström,
2017; Wollin Elhouar och Hansen, 2011). Liknande resonemang för en tjänsteman i region
Västerbotten som har intervjuats i denna studie. Tjänstemannen menar att det inte är infrastrukturinvesteringar i sig som ökar resandet utan att pengar borde satsas på att öka trafikeringen. I Paulsson &
Johansson (2014) framkommer det att kollektivtrafik på landsbygd inte är behovsstyrd utan utbudsstyrd. Lösningar är heller inte anpassade efter de lokala förutsättningarna. Om syftet med resorna är att
få tillgång till service skulle delvis andra lösningar än kollektivtrafik kunna tillgodose det behovet. Om
det snarare är barn och ungdomars behov att nå fritidsaktiviteter som ska tillgodoses, så ställer det
andra krav på exempelvis närtrafiken.
OECD/ITF (2015) har pekat ut att anropsstyrd trafik ses som ett av de viktigaste alternativen för att
möta framtidens transportbehov. Denna studie har visat att det finns mycket kvar att arbeta med för att
den anropsstyrda trafiken ska kunna tillgodose behovet av mobilitet. Idag finns det flera begränsningar. Digitala lösningar där det går att söka, boka och betala sin anropsstyrda resa används än så
länge i mycket liten omfattning varför den måste bokas via telefon och flera timmar i förväg vilket inte
gör den särskilt flexibel. Detta är återigen ett exempel på bristande kunskapsutbyte i branschen
eftersom tekniken redan finns på marknaden, men det är också ett exempel på att upphandlingsperioder bromsar införandet av ny teknik. Vidare kan man diskutera vilka gruppers mobilitet som ska
tillgodoses med anropsstyrd trafik. Idag är den framförallt tillgänglig under dagtid och riktar sig främst
mot icke arbetande äldre som saknar färdtjänsttillstånd, snarare än barn och ungdomar som behöver ta
sig till och från kvällsaktiviteter.
I den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) poängteras att
kollektivtrafiken kan göras mer tillgänglig genom utvecklingen av självkörande fordon, vilket också
nämns som en framtida förhoppning i en av intervjuerna i denna studie. Kommittén menar att med
självkörande fordon kan en hållbar, anropsstyrd och behovsanpassad kollektivtrafik och skolskjuts bli
verklighet i Sveriges landsbygder, förutsatt att det finns bredband och 5G- teknik i hela landet.
Kommittén föreslår att regeringen prioriterar landsbygderna vid testverksamhet och mer permanent
införande av självkörande fordon. Det här är dock något som ligger flera år fram i tiden och det är
förmodligen orealistiskt att förutsätta att RKM ska kunna lägga resurser på att arbeta med sådana
frågor. Många av samordningsfrågorna, t.ex. kring vilka som har skyldighet att göra vad, löses inte av
teknik, utan är snarare en förutsättning för att tekniken på allvar ska kunna utnyttjas i framtiden.
Självkörande bilar kommer inte heller att komma till en låg kostnad.
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7.3.

Slutsatser

De främsta lärdomarna från denna studie kan sammanfattas enligt följande:
•

Såväl genomläsning som enkätsvar och intervjuer med tjänstemän pekar tydligt på att knappa
ekonomiska resurser resulterar i att tätortstrafik prioriteras. Höga kostnader och låg
finansieringsgrad är också orsaker till att projekt som har testats tvingas att lägga ned. Å andra
sidan saknas det i stor utsträckning tillförlitliga uppföljningar av de olika försök som gjorts
med samordning och samåkning. Det saknas framförallt uppgifter om kostnadstäckning i olika
försök. Framtida forskning och utredningar behöver därför titta på resandestatistik och
kostnader före och efter implementering av olika försök, samtidigt som resenärer och
potentiella resenärers uppfattningar om försöken studeras.

•

Försök som avser att hålla nere kostnader som enligt RKM anses vara lyckade är att olika
transportkategorier (allmän och särskild kollektivtrafik) använder samma beställningscentral,
att skolskjutsen öppnas för allmänheten (innebär dock även en del problem), samt att samma
trafikoperatör kör olika transportkategorier. Detta förutsätter dock nära samarbete mellan olika
intressenter, inklusive resenärsrepresentanter. Personrelationer och enkelheten till fysiska
möten underlättar samarbete och korta beslutsvägar.

•

Utbyte av erfarenheter. Några av de lösningar som beskrivs i dokumentstudien kan sägas vara
lyckade, exempelvis Kuxabussarna. I intervjuerna framkommer det dock att det inte finns
nätverk för personer som arbetar med kollektivtrafikfrågor och särskilt inte när det gäller
landsbygd. Möjligheten till nätverkande och arenor för att utbyta kunskap och erfarenheter
behöver finnas för att kunna lära av andras misstag och snabbare kunna införa lösningar och
starta upp trafik baserat på goda exempel.

•

Samåkning är ingen ny företeelse men förväntas öka i och med att ny digital teknik kan
underlätta koordinering, bokning och betalning för resor (Holmberg m.fl. 2016). Få
samåkningsprojekt har kunnat hittas men flera landsbygder har anslutit sig till tjänsten som
Mobilsamåkning Sweden AB tillhandahåller. Region Gävleborgs utvärdering visar tyvärr att
intresset för samåkning har varit lågt. Enligt deras egna slutsatser är människors vilja att
samåka en stor utmaning men också att resurser mellan stad och landsbygd är snedfördelade.
Även Paulsson & Johansson (2014) för liknande slutsatser, nämligen att samåkningslösningar
bygger på lokala initiativ, samtidigt som det ligger i samhällets intresse att det utvecklas i
områden där kollektivtrafik inte är ekonomiskt försvarbar. De menar att det behövs ett mer
aktivt deltagande från myndigheter i de initiativ som finns. Här kan lagstiftningen vara ett
hinder, men även kultur och tradition. Den pågående utredningen om samordning av särskilda
persontransporter är ett bidrag till hur hindren kan överbryggas (Direktiv 2016:85).

•

Utöver Bussgods har materialet inga exempel på lösningar där resor samordnas med andra
typer av tjänster såsom postutlämning och matleveranser. Att öka tillgängligheten för personer
som bor på landsbygd handlar inte enbart om att öka möjligheterna till att resa därifrån för att
få tillgång till service och fritidsaktiviteter. Det handlar också om att tillgängliggöra olika
former av service såsom inköp, postservice och sjukvård och olika former av mobilitetstjänster. Ett problem med detta är att ingen har helhetsansvar för att samordning mellan olika
typer av serviceutbud ska komma till stånd och fungera. Denna studie har också visat att
kunskapsutbyte och nätverkande enbart mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och
andra organisationer som på olika sätt arbetar med frågor om kollektivtrafik på landsbygd är
mycket bristfälligt, i vissa fall existerar det inte något utbyte alls. Att få till samarbete mellan
olika serviceområden är således en stor utmaning.
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Bilaga 1 Enkät till Regionala kollektivtrafikmyndigheter
Till Kollektivtrafikmyndigheterna
VTI arbetar för närvarande med regeringsuppdraget ”Effektiva och innovativa lösningar för
kollektivtrafik på landsbygd” N2016/00260/TS. Som en del av detta uppdrag vänder vi oss till
kollektivtrafikmyndigheterna för att söka exempel på nya lösningar för att möjliggöra ökad
användning av kollektivtrafik i landsbygd och för att göra den mer ekonomiskt effektiv. Med nya
menar vi lösningar som introducerats de senaste fem åren. En utveckling som kan väntas ske parallellt
med att nya lösningar utvecklas är att utbudet i landsbygdslinjer minskas eller läggs ned.
1. VTI vill gärna ha exempel på nya trafikformer med ovan nämnda syfte. Det kan t.ex. vara
samordning av linjetrafik och skolskjutsar, anropsstyrd trafik eller närtrafik.
2. VTI är också intresserade av beslutsunderlag och dokumenterad uppföljning som kan visa hur den
nya lösningen lett till ökat resande eller lägre kostnader. Om dokumentation saknas men kan
åstadkommas genom att regelbunden insamling och registrering av data om påstigande, kostnader eller
intäkter sker vill vi gärna veta det också.
3. VTI önskar också ta del av exempel på linjer där trafiken minskats eller lagts ner under de senaste
fem åren.

Ett svar kan struktureras som en kort beskrivning av exemplet:
-

Linje som betjänas av den nya trafikformen.

-

Den väntade effekten: ökat resande och/eller lägre kostnader

-

Eventuell uppföljning: Hur många påstigande hade den trafik som ersattes av det nya utbudet
under en period? Hur många påstigande har det blivit efter? Intäkter och kostnader för linjen
efter?

-

Linjer som minskats eller lagts ner.

Ge gärna ett exempel för varje slag av modifiering av trafikupplägg.

VTI är tacksamt för en bekräftelse av mottagande av detta brev med diarienummer och handläggare.
Vi önskar svar före den 15 december 2016.

Med vänlig hälsning

Jessica Berg
Projektledare
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Bilaga 2 Intervjuguide
1. Skulle du vilja berätta om hur ni arbetar med kollektivtrafik på landsbygd?
2. Hur delas ansvaret för de olika trafikformerna upp?
a. Vill du berätta om din roll i det arbetet?
3. Har det gjorts några utredningar i regionen vad gäller landsbygdstrafik?
a. Om ja: Vad föranledde utredningen och vad visade den?
b. Har det gjorts några åtgärder eller insatser efter det utredningen visade?
4. Finns det några särskilda strategier när det gäller landsbygdstrafiken i regionen?
a. Om ja: Hur ser strategin ut?
b. Om nej: Varför inte?
5. Har det funnit någon medborgardialog vad gäller kollektivtrafikförsörjningen generellt i
regionen? När det gäller landsbygden?
6. Vad finns det för kunskap om resenärerna i regionen och deras behov? (utifrån ålder, kön,
yrkesgrupper, var de bor etc.)
a. Finns det någon diskussion om hur man kan få dessa att börja åka kollektivt? Vilka?
b. Vet ni hur många som åker?
7. Hur ser samordningen ut mellan regionen och kommunerna när det gäller
kollektivtrafikförsörjning? (samordning av färdtjänst, sjukresor, skolskjuts)
8. Hur skulle du beskriva de regionala/lokala förutsättningarna att kollektivtrafikförsörja
landsbygden?
a. Vad finns det för möjligheter att testa nya idéer?
b. Vilka hinder finns för att testa nya idéer? (t.ex. organisatoriska, juridiska, sociala).
c. Hur ser det ut med finansiering, FoU-medel?
d. Hur ser samarbetet ut mellan andra regioner eller län?
e. Hur ser du på möjligheterna att lära av andra regioner eller län?
9.

Hur är trafiken upphandlad?

10. Vill du ge exempel på lösningar/idéer som prövats eller varit uppe för diskussion?
11. (om lösningar har genomförts): Vill du berätta hur processerna har sett ut?
a. Vad var bakgrunden till lösningarna?
b. Vilka tog initiativ?
c. Vilka barriärer fanns?
d. Vilka särskilda möjligheter såg ni?
e. Hur spelade den rådande politiken in?
f.

Hur finansierades lösningen?

g. Hur marknadsfördes den?
12. Utvärderar ni era förändringar/lösningar? Hur?
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13. Finns det några politiska aspekter på utmaningar och lösningar när det gäller att försörja
landsbygden med kollektivtrafik, anser du?

14. Hur skulle du beskriva samspelet mellan politiker och tjänstemän när det gäller kollektivtrafik
på landsbygd?
a. Samarbetet med operatörerna?
15. Hur skulle du beskriva din roll som tjänsteman i relation till det politiska beslutsfattandet?
16. Vilka juridiska hinder ser du för att försörja landsbygden med kollektivtrafik?
a. Finns det något i organisationen som du tänker underlättar eller försvårar
försörjningen av kollektivtrafik på landsbygd?
17. Är det något du vill tillägga som du tycker att vi bör veta eller tänka på?
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