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Sammanfattning
AB Dalatrafik, vilka planerar och upphandlar kollektivtrafiken inom Dalarnas län, införde under
sommaren 2014 ett nytt trafiksystem. I det nya trafiksystemet har så kallade direktbussar satts in i
länets större pendelstråk för att erbjuda snabba och bekväma resor mellan länets huvudorter. Även
om direktbusstrafiken redan i dagsläget kör längs relativt raka och snabba linjesträckningar anser
Dalatrafik att det finns potential till att ytterligare sänka restiderna för att locka fler resenärer. Syftet
med denna studie är därför att utreda ett antal förändringsåtgärder på några av de viktigaste
direktbusslinjerna avseende restider och tillgänglighet. Studien skall framställa ett underlag för vidare
utveckling av länets kollektivtrafik med fokus på direktbusstrafiken.
De fyra direktbusslinjer som har studerats är linje 101 Borlänge-Avesta, linje 102 Borlänge-Rättvik, linje
121 Borlänge-Malung och linje 132 Falun-Mora. För var och en av dessa har ett antal
förändringsåtgärder tagits fram, baserat på att flytta hållplatser och/eller lägga om linjesträckningarna.
Målet med förändringsåtgärderna har varit att, i första hand, åstadkomma en rakare linjesträckning
och utreda hur mycket restiden skulle komma att förändras om bussen istället kör den nya vägen.
Utifrån befintlig resandestatistik över hur många resenärer som reser på varje sträcka har den totala
tidsbesparingen för samtliga förändringsåtgärder per linje beräknats och detta har givits ett monetärt
värde. Genom täckningsanalyser har befolkningen inom upptagningsområdet kring varje hållplats
beräknats, detta för att visa hur tillgängligheten till respektive linje förändras efter ett eventuellt
införande av de föreslagna åtgärderna.
Resultatet visar att tillgängligheten till kollektivtrafiken försämras för samtliga linjer, beroende på att
förändringsförslagen innefattar ett minskat antal hållplatser. Linje 121 uppvisar det bästa resultatet,
där endast 84 färre invånare återfinns inom hållplatsernas upptagningsområden efter förändringarna,
samtidigt som det ger en tidsbesparing på sträckan Borlänge-Malung på 8-9 minuter. Även de
föreslagna åtgärderna på linje 101 och 102 uppvisar stora tidsbesparingar, men antalet invånare som
täcks in av hållplatsernas upptagningsområden efter de föreslagna förändringarna minskar betydligt.
De föreslagna åtgärderna för linje 132 ger en ytterst liten tidsbesparing och behöver kombineras med
ytterligare åtgärder för att ge någon effekt.
För linje 101 och 102 rekommenderas både ändrade körvägar och indragna hållplatser för att
maximera nyttan av minskad restid. Båda linjerna föreslås även att få flyttade/nya hållplatslägen för
att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken i områden med större potential till ökat resande. Linje 121
rekommenderas att sluta angöra de nedlagda järnvägsstationer som linjen fortfarande trafikerar, för
att istället trafikera nya hållplatslägen längs väg E16. Detta ger då en linjesträckning som följer
europavägen oavbrutet från Malung till Djurås, en sträcka på cirka 110 kilometer. På sikt
rekommenderas även att linjen slutar att angöra ett av hållplatslägena i Malung för att ytterligare
minska restiderna. Linje 132 rekommenderas att behålla sin nuvarande utformning och föreslås
dessutom att få en ny hållplats i Rättvik trots att det skulle komma att öka restiden. Däremot bör
tidtabellen planeras så att hållplatser med lågt resande inte nödvändigtvis behöver trafikeras av alla
turer.
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Abstract
As organizer of the public transport in Dalarna county, AB Dalatrafik introduced a new traffic system
during the summer of 2014. With the new traffic system, express buses have been introduced within
the ou ty’s ost i porta t o
uti g passages to pro ide fast a d o forta le trips et ee the
main cities. Even though the current express bus traffic system is relatively fast and efficient, Dalatrafik
believes that there is a potential to decrease the travel times further in order to increase the amount
of passengers. The aim of this study is to analyze some modifications of the most important bus lines
regarding travel time and accessibility. The study will prepare a material for further development of
the express bus traffic system in Dalarna county.
The following four express bus lines have been analyzed: line 101 Borlänge-Avesta, line 102 BorlängeRättvik, line 121 Borlänge-Malung and line 132 Falun-Mora. For each of them, a number of
modifications have been prepared and analyzed, based on moving bus stops and/or changing the
routes. The aim of the modifications have been to, primarily, achieve straighter routes and analyze
how the travel times would be affected if the buses would use the new routes. Based on existing travel
statistics of travel usage of each line, the total time saving of the modification measures has been
calculated and given a monetary value. Through cover analysis, the population within the service area
of each bus stop has been calculated, in order to expose how the accessibility to each bus line would
change after a possible adopting of the suggested route modifications.
The result shows that the accessibility to the public transport system will be impaired for all the bus
lines, as a result of a decreased amount of bus stops. Line 121 indicates the best result, with a decrease
of just
perso s ithi the ser i e areas of the li e’s us stops, together with a time save of 8-9
minutes in the journey between Borlänge and Malung. The suggested modifications of line 101 and
102 indicates great time savings as well, even though the population within the service areas decrease
considerable. The suggested modifications of line 132 indicate a remarkable small time save and it is
essential to combine these modifications with further measures to achieve a good result.
To maximize the benefits of time saving in line 101 and 102, it is recommended to change the routes
as well as decreasing the number of bus stops. Both of the lines are also suggested to get new or moved
bus stops to increase the accessibility to the public transport in areas with a higher potential to increase
the number of travellers. For line 121 it is recommended to avoid the bus stops located at disused
railway stations along the route, in favor of constructing new bus stops along the main road E16. This
would make the bus route following the E16 road uninterrupted from Malung to Djurås, a distance of
about 110 kilometers. Further, it is recommended to use only two out of the current three bus stops
in Malung in order to achieve even shorter travel times. Line 132 is recommended to remain in its
current shaping and it is also suggested to introduce a new bus stop in Rättvik even though this would
increase the travel time. However, the time table should be adjusted so that not all, just a few, of the
line 132 buses will stop at the bus stops with a low amount of passengers.
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1. Inledning
Detta kapitel ger en kort företagsbeskrivning samt en beskrivning av det studerade problemet inklusive
dess syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Företagsbeskrivning
AB Dalatrafik, i fortsättningen benämnt Dalatrafik, var tidigare så kallad Trafikhuvudman i Dalarnas län
med ansvar för den kollektivtrafik som bedrevs inom länet och till viss del över länsgräns.
Verksamheten startade år 1981 och blev starten för en sammanhängande kollektivtrafik i Dalarna med
enhetliga taxor och tidtabeller. Sedan år 2012 är det Region Dalarna som tagit över
trafikhuvudmannaskapet och enligt den nuvarande kollektivtrafiklagen klassas Region Dalarna därför
som länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Dalatrafik ansvarar dock fortfarande för planering och
upphandling av länets busstrafik. Trafikutbudet bestäms i samråd med landstinget och Dalarnas
kommuner, vilka får lämna in trafikbeställningar på den trafik som önskas. Länets busstrafik
upphandlas sedan i enighet med lagen om upphandling inom försörjningssektorn i perioder om 5-10
år. Dalatrafiks isio är att ”Kollektivtrafiken i Dalarnas län är en självklar del av resandet i ett hållbart
samhälle” och dess affärsidé är ”Vi ska möjliggöra en attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik genom
att erbjuda våra kunder enkla, trygga, säkra och prisvärda resor. Genom detta bidrar vi till ett
långsiktigt hållbart samhälle”. (Dalatrafik, 2015a)

1.2 Problembakgrund
Sedan den 17 augusti 2014 bygger kollektivtrafiken i Dalarnas län på ett nytt trafiksystem där den
allmänna kollektivtrafiken är integrerad tillsammans med den särskilda. Detta innebär i korthet att all
trafik, såväl allmän linjetrafik såsom skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor upphandlas gemensamt.
Länet har delats in i sex olika trafikområden, där varje område har ett eget avtal. Den gemensamma
upphandlingen av trafiken leder till att fordonsflottan i respektive trafikområde kan användas mer
flexibelt än tidigare. Exempelvis kan sjukresor samköras med anropsstyrd linjetrafik i glesbygd, små
fordon kan användas på linjer med lågt resande och de fullstora bussarna kan koncentreras till de
större resandestråken där de gör störst nytta. I samband med starten av det nya trafiksystemet delades
Dalatrafiks allmänna linjetrafik in i fyra olika kategorier, vilka marknadsförs som fyra olika samverkande
trafikslag. Dessa beskrivs kort nedan. (Dalatrafik, 2015b)







Direktbusstrafik
Kännetecknas av snabba, raka linjer med få stopp och trafikeras av bussar med hög komfort.
Trafikerar huvudsakligen de större pendelstråken inom länet och körs på vissa sträckor
parallellt med tågtrafik.
Landsbygdstrafik
Kompletterar direktbusstrafiken på en mer lokal nivå och körs med bussar av varierande
storlek beroende på antalet resenärer. Körs ofta inom en och samma kommun, men det
förekommer även mellankommunala linjer.
Stadstrafik
Finns i olika stor omfattning i länets fem största tätorter; Borlänge, Falun, Ludvika, Avesta och
Mora. Stadstrafiken kännetecknas av regelbundna turer med en hög turtäthet.
Flextrafik
Avser trafik som kompletterar det ordinarie linjenätet och körs med små fordon. Flextrafiken
är anropsstyrd och måste beställas i förväg. Det finns olika varianter av flextrafik, dels som
komplement till, eller ersättning för stadstrafik och dels på landsbygden där den kan vara
antingen tidtabellsstyrd eller hämta upp passagerare vid önskad adress.
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Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län
Med målet att utveckla kollektivtrafiken och främja regionförstoringen i Dalarnas län lade Region
Dalarna år 2003 grunden för en vision över hur länets kollektivtrafikförsörjning skulle se ut år 2015:
”Dalarna erbjuder bästa möjliga tillgänglighet till arbete, studier, service, fritid och turism för att skapa
förutsättningar för regional tillväxt och utveckling. Medlet är kollektivtrafiken som erbjuder
samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resmöjligheter”. För att upp å de a
vision skulle pendlingsmöjligheterna inom länet, men även över länsgränsen, förbättras väsentligt.
Turtätheten skulle höjas och erbjuda större möjligheter att resa även utanför arbetstid. Trafikutbudet
skulle hålla en hög kvalitet med fokus på komfort och säkerhet och alla länets samhällsbetalda resor
skulle samordnas i ett gemensamt system för att öka resurseffektiviteten. Bytespunkter i form av
regionala resecentrum skulle finnas över hela länet med goda parkeringsmöjligheter för bil och cykel.
En driftledningscentral skulle upprättas för att planera och samordna all trafik i länet. Även tågtrafiken
skulle förbättras väsentligt med ökat antal avgångar och snabbare restider (Region Dalarna, 2003). En
utredning gjordes år 2008 för att undersöka möjligheter till pendeltågstrafik i Dalarnas län.
Järnvägsnätet är väl utbyggt med 29 stationer som täcker in två tredjedelar av länets befolkning inom
en radie av fem kilometer, vilket ger bra grundförutsättningar för ökad tågtrafik. Däremot är länets
järnvägar överbelastade och det är svårt att utöka antalet turer utan att göra stora utbyggnader av
infrastrukturen. År 2011 lades dessutom persontrafiken på Västerdalsbanan mellan Borlänge och
Malung ned på grund av bristande banunderhåll, vilket ledde till att Dalatrafik upprättade
expressbusstrafik på sträckan (Dalarnas Tidningar, 2011). Ytterligare satsningar på busstrafik
genomfördes år 2014 då även resterande delar av länet täcktes upp av nya snabba busslinjer,
marknadsförda som direktbussar, delvis som ett komplement till den befintliga tågtrafiken. Många av
de förändringar som realiserades i det nya trafiksystemet är i linje
med Region Dalarnas vision över kollektivtrafikens utveckling
(Dalatrafik, 2014).
Dalarnas län består för närvarande av sex lokala arbetsmarknadsregioner, se figur 1. Arbetsmarknadsregionerna i länet har inte
förändrats i någon större utsträckning sedan 1980-talet och det
förekommer än idag två kommuner som bildar egna
arbetsmarknadsregioner; Vansbro och Malung. Region Dalarna
(2003) fastslog med rapporten Den goda resan i Dalarna att en
utvecklad kollektivtrafik inom länet skulle kunna främja
regionförstoringen i länet för att göra länets arbetsmarknader
mer attraktiva. Särskilt Vansbro och Malung pekades ut som
Figur 1: Dalarnas lokala arbetsmarknadssårbara ifall sysselsättningen skulle komma att minska i regioner.
basnäringen. Det påvisades också att både Ludvika/
Smedjebacken och Hedemora/Avesta skulle kunna integreras i Falun-Borlänge-regionen om
förbindelserna däremellan förbättrades. Förbättrade kommunikationer söderut skulle också föra
Hedemora/Avesta närmare arbetsmarknadsregionerna i Mälardalen, såsom Västerås och Uppsala.
Region Dalarna konstaterade också att ingen av länets arbetsmarknadsregioner uppfyllde alla de krav
som Rikstrafiken ställde på tillgänglighet till bland annat storstadsområde, regionalt centrum och
regionsjukhus. För att anses ha en lägsta godtagbar nivå av tillgänglighet skulle tre av Rikstrafikens sju
kriterier vara uppfyllda, detta uppnåddes i alla länets lokala arbetsmarknadsregioner förutom Vansbro
och Malung.
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1.3 Problembeskrivning
Dalatrafik och Region Dalarna har, enligt Benjaminsson & Prahl (2015), ett uttalat mål som innebär att
90 procent av länets befolkning ska nå länscentrum med en restid på maximalt 60 minuter. Med
begreppet länscentrum avses antingen Borlänge eller Falun beroende på vilken av de två orterna som
är närmast. I dagsläget finns det inga beräkningar på hur stor andel av länets befolkning som når
länscentrum inom 60 minuter. Eftersom flertalet centralorter såsom Avesta, Mora, Vansbro och
Smedjebacken inte täcks in antas det dock att det återstår en del arbete innan detta mål kan uppfyllas.
För att nå målet är den så kallade direktbusstrafiken en viktig pusselbit. Även om direktbussarna redan
i dagsläget har relativt raka linjesträckningar med få stopp anser Dalatrafik att det finns potential att
ytterligare minska restiderna. Detta kan ske exempelvis genom att ytterligare reducera antalet stopp
eller genom att förändra linjernas körvägar. I vissa fall, exempelvis i Hedemora, måste bussen i
dagsläget lämna riksvägen och köra på stadsgator in till stadens centrum för att sedan åka tillbaka ut
mot riksvägen. Restiden förlängs därmed avsevärt jämfört med om bussen kunde göra ett snabbt stopp
i anslutning till riksvägen.
Dalarnas län har landets näst största bilinnehav med 571 bilar per 1000 invånare (Trafikanalys, 2015)
och kollektivtrafiken har idag en relativt låg marknadsandel bland länets pendelresenärer, även om
den varierar mellan olika sträckor. Det kan självklart finnas ett flertal anledningar till varför resenärerna
väljer bort buss och tåg, men studier visar på att restiden har en avgörande betydelse vid val av färdsätt
(Eriksson, 2011). Snabbare bussturer ger en lägre så kallad restidsfaktor, vilket gör busstrafiken mer
konkurrenskraftig och kan på sikt bidra till att höja Dalatrafiks marknadsandel. Samtidigt är det dock
viktigt att upprätthålla en busstrafik med god tillgänglighet för att inte riskera att förlora befintliga
resenärer. Det är därför en utmaning att utveckla direktbusstrafiken för att i framtiden kunna locka
fler resenärer och stärka kollektivtrafikens roll i Dalarnas pendelstråk.

1.4 Syfte och frågeställningar
Kollektivtrafiken har idag en alltför låg marknadsandel bland pendelresenärer i Dalarnas län och den
har svårt att konkurrera med bilen. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för såväl skol- som
arbetspendling vill Dalatrafik utveckla sitt nuvarande direktbussnät, främst genom att erbjuda rakare
resvägar med snabbare restider jämfört med i dagsläget. Detta examensarbete syftar därför till att
framställa ett underlag för vidare utveckling av länets direktbusstrafik genom att utreda och analysera
ett antal tänkbara förändringsåtgärder på de direktbusslinjer som trafikerar länets större pendelstråk
i dagsläget.
Studien utgår från följande frågeställningar:




För respektive linje, hur påverkar de utvalda förändringsåtgärderna linjens körtid och
tidtabellstid? Hur mycket påverkas restidsfaktorn (buss jämfört med bil)?
För respektive linje, hur påverkar de utvalda förändringsåtgärderna resenärernas geografiska
tillgänglighet sett till hur många invånare som bor inom hållplatsernas serviceområden?
För respektive linje, hur mycket är den minskade restiden värd i monetära termer, sett till hur
många resenärer som påverkas?
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1.5 Avgränsningar
Studien avgränsas till att endast omfatta direktbusslinjer som går i följande fyra pendelstråk:





Borlänge – Säter – Hedemora – Avesta (linje 101)
Borlänge – Gagnef – Leksand – Rättvik (linje 102)
Borlänge – Vansbro – Malung (linje 121)
Falun – Rättvik – Mora (linje 132)

Pendelstråken och dess busslinjer kommer enbart att utredas individuellt och det tas ingen hänsyn till
aspekter såsom tidtabellsläggning eller kostnader för fordon och personal. I förekommande fall tas
inte heller någon hänsyn till de förändringar av infrastrukturen som kan krävas för att bygga nya
hållplatslägen eller stationer.
Indata till stråkens pendelstatistik baseras enbart på de resenärer som har sin start- och målpunkt i
kommuner inom ett och samma stråk. Därmed bortser studien från resenärer som, via ett eller flera
byten, använder sig av fler än en linje för att komma till sin destination. Resandestatistiken utgår
endast från påstigande resenärer och det saknas uppgifter om var resenärerna stiger av. Det antas
därför att antalet avstigande vid en hållplats (per dag) är lika stort som antalet påstigande.
Vidare antas att alla pendlare har en central målpunkt på sin slutdestination, såsom ett resecentrum
eller en busstation, och inte behöver förflytta sig ytterligare efter avstigning från direktbussen. Därmed
tas i tillgänglighetsanalyserna ingen hänsyn till var exempelvis arbetsplatser, skolor och köpcentra finns
lokaliserade; studiens fokus ligger på delsträckan hemmet-närmaste direktbusshållplats. Exempelvis
kan det antas att alla som pendlar till Borlänge utgår från sin hemadress och har Borlänge resecentrum
som destination.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras teorier kring arbetspendling, dess påverkan på regional utveckling och
vilken betydelse kollektivtrafiken har i sammanhanget. Det presenteras även några exempel på
effektiva transportsystem som förbättrar busstrafikens prestanda och status.

2.1 Arbetspendling
Arbetspendling uppstår, enligt Statistiska Centralbyråns definition, då en person arbetar i en annan
kommun än sin hemkommun och därmed måste resa över kommungräns för att nå sitt arbete. År 2006
pendlade en tredjedel av Sveriges befolkning till arbetet. Heldt Cassel et al. (2013) menar att olika
pendelmönster finns beroende på bland annat kön och utbildning, exempelvis pendlar högutbildade
män generellt sett längst medan lågutbildade kvinnor har de kortaste pendlingsavstånden. Vilket
transportsätt pendlaren väljer att använda sig av i sitt resande varierar något mellan könen, där studier
har visat att kvinnor är mer positiva till att använda sig av kollektivtrafik.

2.1.1 Val av transportsätt vid pendling
Jakobsson Bergstad et al. (2011) skriver att bilen är det främsta transportvalet hos en majoritet av
befolkningen i industrialiserade länder. Det har sin förklaring i ett flertal faktorer, exempelvis genom
hög flexibilitet och hög komfort. Bilkörning är en aktivitet som uppskattas av många, samtidigt som
bilen har en hög status vilket innebär att den har ett stort affektionsvärde bland bilanvändare.
Generellt är bilanvändningen större på landsbygden än i städer och tätorter.
Sedan 1970-talet har den svenska kollektivtrafikens andel av landets totala persontrafikarbete räknat
i personkilometer, det vill säga resenärernas sammanlagda reslängd, uppgått till cirka 20 procent. År
2013 var kollektivtrafikens andel 17 procent, varav busstrafiken stod för 52 procent och tågtrafiken för
13 procent av resorna. Resterande andel har skett med tunnelbana eller spårväg (Trafikanalys, 2014).
Kvinnor är något mer benägna att använda sig av busstrafiken än vad män är, men för järnvägstrafik
är förhållandet det omvända. Balcombe et al. (2004) noterar att resandet på järnvägen är mer utbrett
både i olika ålderskategorier och mellan könen, medan busstrafiken främst lockar de resenärer som
saknar tillgång till bil. Studier från Storbritannien visar att personer som bor i hushåll med tillgång till
bil gör 66 procent färre bussresor än vad personer utan tillgång till bil gör. Busstrafiken står även för
en stor andel skolresor, med en marknadsandel på 23 procent.

2.1.2 Restiden – hur viktig är den egentligen?
Heldt Cassel et al. (2013) presenterar en undersökning som genomfördes under vintern 2009-2010
bland arbetssökande personer bosatta i Dalarnas län för att mäta villigheten till arbetspendling över
längre avstånd. Respondenterna fick även ange vilket transportslag de skulle föredra att använda sig
av. I undersökningen definierades långdistanspendling som pendling där resan från dörr till dörr tar
minst 40 minuter enkel väg, vilket enligt tidigare studier visats vara den maximala tänkbara restiden
för många personer. Resultaten av undersökningen visar att 60 procent av respondenterna är villiga
att acceptera en restid på 40 minuter eller mer till ett nytt jobb, vilket är höga siffror i jämförelse med
tidigare studier.
Redman et al. (2013) har sammanställt faktorer som påverkar kvaliteten på kollektivtrafiken. Av dessa
är hastigheten, eller restiden, en av de som har allra störst betydelse för att resenärer skall välja att
resa kollektivt. Författarna nämner New York som ett exempel där restiden på en viss järnvägssträcka
kortades ned med femton minuter, vilket gav en resandeökning med 24,5 procent på ett år. I Seoul
infördes förbättringsåtgärder i form av separata körfält för kollektivtrafiken, vilket ledde till en
fördubblad medelhastighet. Resandeökningen uppges vara 700 000 fler resenärer per dag.

5

mattias.ahlstrom@dalatrafik.se
matah690@student.liu.se

Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län
För att jämföra kollektivtrafikens restider med motsvarande restider med bil är restidsfaktorn ett
vanligt förekommande begrepp. Denna beräknas genom att dividera kollektivtrafikens restid med
bilens. Är restiden lika lång blir restidsfaktorn därmed 1, medan en sträcka där kollektivtrafiken tar
dubbelt så lång tid som bilen har restidfaktorn 2. Det är dock viktigt att tänka på att trafikföretagets
perspektiv inte nödvändigtvis är detsamma som resenärens. Friman menar att resenärsperspektivet
ygger på pri ipe ”frå dörr till dörr” ilket i e är att faktorer so ä tetid o h gå gtid o kså skall
inkluderas i restidsfaktorn. (Ahlstedt, 2012)
Samhällsekonomiska analyser används för att värdera effekterna av en förändring eller investering.
Det kan dels handla om rent monetära effekter, såsom investeringskostnader, men även effekter som
saknar ett egentligt ekonomiskt värde, såsom en förkortad restid. Vissa av dessa icke-monetära
effekter går att värdera monetärt, medan andra inte är praktiskt möjliga att värdera. På svenska
används ofta namnet CBA, eller kostnads-nyttoanalys, för att beskriva samhällsekonomiska analyser.
Innehåller analysen enbart värden som är monetärt värderade brukar analysen dock kallas för
samhällsekonomisk kalkyl (SIKA, 2008). Användningen av samhällsekonomiska analyser är en viktig del
i beslutsunderlag inom transportpolitiken. ASEK, Arbetsgruppen för samhällsekonomiska
kalkylprinciper och -värden, lämnar rekommendationer för vilka kalkylvärden och metoder som bör
användas vid framtagandet av samhällsekonomiska analyser. ASEK:s rekommendationer utgår från
vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket innebär att en koppling skall finnas till vetenskaplig litteratur
vid fastställande av kalkylvärden (SIKA, 2008). ASEK publicerar en uppdaterad version av sin
rekommendationsrapport varje år, även om inte kalkylvärdena ändras mer än med tre-fyra års
mellanrum. Trafikverket (2015) leder förnärvarande arbetet med ASEK-gruppen och de tar beslut om
att tillämpa gällande rekommendationer i sina samhällsekonomiska analyser inför beslut kring
infrastrukturåtgärder. Ett flertal olika beräkningsverktyg används beroende på vilka åtgärder som skall
utredas.
Restid är en av de faktorer som tilldelas kalkylvärden för att det ska vara möjligt att värdera vad en
förändrad restid är värd i monetära termer. Den senaste versionen av ASEK, version 5.2, bygger på
penningvärden från år 2010. I denna anges att en minskad restid vid arbetspendling är värd 53 kronor
i timmen för regionala bussresor och 69 kronor i timmen för regionala tågresor. För de stråk där
tågförbindelse saknas har busstrafiken ett högre värde och baseras på medelvärdet av buss- och
tågtrafikens monetära värden, 61 kronor i timmen. Värdet för fritidsresor värderas dock betydligt lägre
med 33 respektive 53 kronor i timmen. Förutom att värdera själva åktiden tillhandahåller ASEK även
en mängd andra kalkylvärden som kan vara viktiga att beakta vid samhällsekonomiska kalkyler, såsom
värdet av förändrad bytestid och värdet av förändrad gångtid.

2.2 Regionförstoring och kollektivtrafikens betydelse
Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) kallas de områden inom vilka det går att bo och arbeta
utan att restiden mellan bostad och arbete är alltför lång. Begreppet lanserades år 1991 i en rapport
skriven av SCB och ERU. NUTEK (2001) beskriver att indelningen av LA-regioner sker på kommunnivå,
där varje kommun endast kan tillhöra en region. Avgränsningarna av respektive region följer sedan de
pendelflöden som finns i området. Varje LA-region består av en (eller flera) oberoende kommun(er),
vilka kan sägas vara självförsörjande och har därmed ett litet utflöde av pendlare. Övriga kommuner
knyts i första hand till den grannkommun till vilket det största utflödet av pendlare finns. Är inte
grannkommunen heller en oberoende kommun, bildar de två en gemensam delregion som sedan knyts
till närmaste oberoende kommun.
Funktionell regionförstoring uppstår då LA-regioner som tidigare varit separata slås ihop till en större,
gemensam region. Detta fenomen kan ses som ett alternativ till traditionell urbanisering då
befolkningstätheten ökar genom en ökad inflyttning till städer och större tätorter. Sedan år 1970 har
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antalet LA-regioner i Sverige minskat från 187 till 79 år 2006. Beräkningar visar att antalet år 2030 kan
ha minskat ytterligare till 54 stycken (SCB, 2010). Anledningen till att LA-regioner växer beror helt och
hållet på ökade pendelflöden. Enligt NUTEK (2001) går regionförstoringen snabbast i landets södra
delar, medan pendelflödena i de geografiskt större och mer glesbefolkade kommunerna i norra Sverige
är relativt stabila. Regionförstoring är viktigt för den ekonomiska tillväxten, eftersom det bidrar till en
flexibel och välfungerande arbetsmarknad. Omställningen från ett industrisamhälle till ett
informationssamhälle får följder i form av en smalare arbetsmarknad för högutbildade personer, där
jobben koncentreras till ett fåtal orter. Pendling är därför ett viktigt alternativ till ökad inflyttning
samtidigt som större LA-regioner kan göra det lättare för företag att hitta kompetent arbetskraft.
Olika typer av förändringar i transportsystemet kan främja regionförstoringens framfart.
Privatbilismen har spelat en stor roll i regionförstoringen under de senaste 30-40 åren då den kunde
erbjuda en flexibilitet som inte fanns tidigare. Istället för att bygga tätare städer öppnade bilismen
exempelvis upp för att bosätta sig på landet men fortfarande arbeta inne i staden. Det verkar dock
som att bilen har spelat ut sin roll och den tycks inte bidra till regionförstoring på samma sätt som
tidigare. Däremot antas snabba regionaltåg ha en stor potential till ökad regionförstoring.
Investeringskostnaderna i nya järnvägslinjer är dock höga och i kombination med en relativt låg
flexibilitet är det svårt att få någon lönsamhet i regional tågtrafik. Miljövänlig pendling kan dock gynnas
av funktionella transportkorridorer där även busstrafik kan ingå. Förutsättningar för att skapa ett
effektivt pendelsystem är dock att transportkorridorerna planeras ur ett resenärsperspektiv och att
biljettpriserna ligger på en attraktiv nivå. Det är också viktigt att kollektivtrafiken håller en hög kvalitet,
både i avseende på komfort och tidtabeller.

2.2.1 Värdet av kollektivtrafikförbindelser
San Santoso et al. (2012) skriver att vid investeringar i ny eller utökad kollektivtrafik är det viktigt att
först utreda möjligheterna för utökat resande. I större orter är det oftast inga större problem att nå
ett tillräckligt stort resenärsunderlag för att uppnå en ökning. Ett tydligt exempel på detta från Dalarna
är tätortstrafiken i Borlänge, som efter en linjeomläggning år 2007 med en utökad trafik på linjer med
stort trafikunderlag, uppnått ett ökat bussresande med 60 procent (Trivector, 2015). San Santoso et
al. poängterar dock att på landsbygden kan potentialen till ökat resande vara låg trots omfattande
förbättringsåtgärder, på grund av ett lågt resenärsunderlag. Goda parkeringsmöjligheter och nästintill
obefintlig trängsel ger ytterligare incitament till ökad bilanvändning på landsbygden. Kostnaden för att
upprätthålla en god kollektivtrafik på landsbygden är därför hög och det är en stor utmaning att
investera i de åtgärder som krävs för att öka andelen bussresor. Detta leder i många fall till att
olönsamma linjer läggs ned, vilket kan innebära att stora områden på landsbygden förlorar all sin
kollektivtrafik till förmån för ökade satsningar på trafikutbudet i städer.
Eriksson & Westin (2003) pekar dock på att kollektivtrafik anses ha en stor betydelse för landsbygdens
befolkning, även bland de personer som inte regelbundet använder den. Främst är det skolelever och
äldre som direkt drabbas av nedskärningar på busstrafiken, medan övriga är ofta är rädda för att en
minskad busstrafik leder till ökad utflyttning och isolering. Kollektivtrafik på landsbygden tycks ha ett
”utifall-att-värde”; e alter ati tra sport ifall ile i te skulle starta på orgo e o h det i te fi s
någon att samåka med, men som i vanliga fall inte skulle utgöra ett rimligt alternativ (Sandow &
Westin, 2007). Detta värde, vad befolkningen är beredda att betala för att exempelvis behålla sin
bussförbindelse, brukar benämnas option value och är viktigt att ha i åtanke vid kostnadsnyttoanalyser över tänkta förändringar i kollektivtrafiken. Dessutom är begreppet enligt Geurs et al.
(2006) nära kopplat till tillgänglighet; mätningar av olika typer av tillgänglighet till kollektivtrafiken
baseras ofta på den potentiella användningen av transportsystemet och inte den faktiska. En
försämrad servicenivå i kollektivtrafiken i ett visst område försämrar områdets potentiella
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tillgänglighet till sociala och ekonomiska möjligheter för alla dess invånare. I exempelvis Storbritannien
är option value ett mått som används som ett delmål i landets transportpolitiska riktlinjer.

2.3 Tillgänglighet till kollektivtrafiken
Tillgänglighet är ett begrepp som ofta används inom transportplanering, stadsplanering och geografi.
Dalvi & Martin (1976) defi ierar tillgä glighet so ”the ease with which any land-use activity can be
reached from a location using a particular transport system”. Begreppet används dock många gånger
på fel sätt och definieras alltför otydligt; det är en komplex uppgift att definiera begreppet
tillgänglighet på ett sätt som är riktigt både operativt och teoretiskt. Detta resulterar i att de
tillgänglighetsmått som ofta används vid exempelvis infrastruktursatsningar är sådana som är lätta att
tolka, såsom väghastigheter eller trängselnivåer. Däremot har dessa mått enligt T Geurs & van Wee
(2004) starka metodologiska nackdelar då de i många fall inte uppfyller de teoretiska kriterier som
finns beskrivna i litteraturen. Gutiérrez (2009) menar dock att även om det finns många olika sätt att
mäta tillgänglighet beroende på situation, kombinerar de flesta av mätetalen samma två basfaktorer:
transportkostnader och destinationernas attraktionskraft. Transportkostnaden kan uttryckas i distans,
tid, pengar eller som en generaliserad transportkostnad som inkluderar både monetära och ickemonetära värden. Destinationernas attraktionskraft bestäms inte enbart utifrån det utbud som
erbjuds, utan tar även hänsyn till befolkningen. Exempelvis är tillgänglighet till turistmål intressant för
turister och tillgänglighet till köpcentrum intressant för konsumenter.

2.3.1 Geografisk tillgänglighet
Geografisk tillgänglighet kan enligt T Geurs & van Wee (2004) delas in i två olika kategorier;
platsbaserad respektive personbaserad tillgänglighet. Den platsbaserade tillgängligheten utgår
vanligtvis på makronivå och analyserar tillgänglighet baserat på vad som finns inom ett visst avstånd
eller restid från en given plats, exempelvis hur många arbetsplatser som kan nås inom 30 minuter från
startpunkten. Den personbaserade tillgängligheten baseras på vad en viss individ har tillgång till under
en viss tidpunkt och mäter därmed även begränsningar i individens rörlighet.
Tillgänglighet i form av gångavstånd till närmaste station/hållplats har visat sig vara den främsta
faktorn som styr valet mellan kollektivtrafik eller annan transport. En undersökning från Madrid år
2004 visar att en stor majoritet, 80 procent, av tunnelbanans resenärer startar sin resa med en
promenad till en station (García-Palomates, Gutiérrez, & Cardozo, 2014). Biba et al. (2010) visar att
genomförda undersökningar i olika områden ger något olika resultat över hur långa gångavstånd som
är accepterade bland resenärerna, men att det inte råder några tvivel över att med ett ökat avstånd
minskar antalet resenärer. En generell uppfattning bland trafikplanerare tycks vara att 400 meter är
ett maximalt avstånd till närmaste busshållplats och motsvarande 800 meter för en järnvägs- eller
tunnelbanestation. García-Palomates et al. menar dock att detta saknar empirisk grund och nämner
att det är viktigt att ta hänsyn till olika resenärskategoriers behov. Exempelvis kan barn och äldre ha
svårare att gå längre sträckor vilket gör att deras accepterade gångavstånd är lägre än det är bland
vuxna resenärer. Beräkningar över tillgänglighet till hållplatser, gärna för olika resenärskategorier, är
ett viktigt underlag vid framtida förändringar av kollektivtrafiken. Genom täckningsanalyser visas
tydligt vilka områden som inte täcks upp av tillräckligt goda buss- eller tågförbindelser.
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2.4 Bus Rapid Transit (BRT)
Bus Rapid Transit (BRT) är benämningen på ett trafiksystem med hög kapacitet och framkomlighet.
Enligt Walteros et al. (2015) är utmärkande drag för BRT att trafiken körs med hög turtäthet på
separata, eller åtminstone delvis separata, körbanor med fordon som håller hög kvalitet och stationer
med god tillgänglighet. BRT kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till att bygga spårvägar eller
järnvägar eftersom det varken kräver räls eller elledningar. Exempel på väl fungerande BRT-system
finns över hela världen, framför allt i storstadsregioner.
Medan det huvudsakliga syftet med BRT är att åstadkomma en snabb och attraktiv stadstrafik i större
städer pågår det även utredningar om hur BRT kan implementeras på landsbygden för att erbjuda ett
komplement till tågtrafik. I nordöstra Skåne utreds ett tåginspirerat bussystem kallat Superbussar där
det pekas på fem åtgärdskategorier för att uppnå ett superbussystem, vilka beskrivs av Bösch &
Hansson (2010):






Snabbhet och effektivitet (viktiga framgångsfaktorer för järnvägen)
Bekvämlighet och trygghet (bussresan skall förknippas med hög kvalitet)
Långsiktighet och stabilitet (resenärer skall vara säkra på att bussen går)
Integrerat system (det behövs starka kopplingar till tåg och övrig busstrafik)
Image (busstrafikens status måste höjas för att resenärer skall se den som ett alternativ)

För att resan skall bli så snabb som möjligt är det inte nödvändigt att bussen kör in i alla orter längs
sträckan. Men till skillnad från järnvägen, där stationer ofta ligger centralt, dras busstrafiken med
problemet att kombinera en rak och snabb resa med en god tillgänglighet för resenärerna. Skall bussen
köra snabbaste vägen missar den i många fall de centrala delarna av en tätort, vilket gör att
resenärerna får ett längre avstånd till hållplatsen. Därmed måste avvägningar göras beroende på hur
stor orten är i förhållande till hur många som reser genom/förbi. Andra viktiga åtgärder är exempelvis
att prioritera busstrafiken gentemot övrig trafik för att minska risken för förseningar och minska
antalet inbromsningar, men även att undvika cirkulationsplatser och farthinder då dessa utgör stora
olägenheter för bussens resenärer.
Längre hållplatsavstånd är en viktig åtgärd för att höja medelhastigheten längs busslinjerna och det
kan generellt kompenseras av en höjd standard i trafiksystemet. Dock är det viktigt att de hållplatser
som fortsatt angörs håller en hög standard och bildar knutpunkter, gärna centralt i de samhällen som
trafikeras. Linjens hållplatser bör även utformas enhetligt för att skapa en känsla av igenkännande
bland resenärerna. Det bör finnas cykelparkeringar vid alla hållplatser för att öka dess
upptagningsområden. För att underlätta påstigning och korta stopptider kan en idé vara att upprätta
biljettmaskiner vid hållplatser så att ingen biljetthantering sker hos föraren. När det gäller
fordonsutformning handlar det till stor del om en avvägning mellan kapacitet och bekvämlighet, då ett
ökat sittplatsutrymme ger en känsla av hög bekvämlighet.

2.5 Buses with a High Level of Service (BHLS)
I Europa har ett koncept kallat Buses with a High Level of Service (BHLS) vuxit fram och använts i större
utsträckning än BRT. Istället för att, som BRT, satsa på separata trafiksystem för busstrafiken, ligger
tyngdpunkten i BHLS på att identifiera systematiska prestandaförbättringar på trafiksystemet. Hidalgo
& Muñoz (2014) menar att BHLS skall ses som ett slags stomlinjenät med hög prestanda och mycket
god komfort, liknande järnvägstrafiken, som kan anpassas och implementeras i den befintliga
stadsmiljön. Karaktäristiska åtgärder är exempelvis förbättrade körvägar med bättre framkomlighet,
såsom kollektivtrafikprioritering, fordon med hög kvalitet, god reseinformation till resenärer,
attraktiva hållplatser och förbättrade linjesträckningar för att skapa bra anslutningar till det övriga
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linjenätet. Tillsammans med stora marknadsföringsåtgärder kan det förbättrade trafiksystemet öka
busstrafikens attraktivitet och status.

2.5.1 Förekomsten av intelligenta transportsystem i ett BHLS-system
I ett BHLS-system är det av stor betydelse att intelligenta transportsystem (ITS) används för att öka
systemets effektivitet och ge en ökad servicekänsla gentemot kunden. Finn et al. (2011) nämner
följande punkter som viktiga beståndsdelar i ett väl fungerande BHLS-system:








Automatic Vehicle Monitoring (AVM) används för att positionera fordonen, vanligtvis med
hjälp av GPS. Detta medför att information om varje fordons exakta position går att informera
i real-tid exempelvis vid hållplatser och via mobiltjänster.
Prioritering av kollektivtrafik i korsningar leder till ökad punktlighet och snabbare restider
genom att bussarna inte behöver stanna lika ofta och lika länge.
Ombordinformation i form av skyltar och utrop som visar nästa hållplats, turens tidtabell,
anslutande turer och förseningsinformation. Videoskärmar möjliggör underhållning (nyheter
och generell information) och ger reklammöjligheter.
Övervakningskameror ombord kan vara användbara dels vid brottsliga handlingar, men även
för att studera förares beteende och för att tydliggöra händelseförloppet vid en eventuell
olycka.
Kollisionsvarningssystem hjälper föraren att framföra fordonet på ett säkert sätt genom att
varna ifall bussen befinner sig för nära något annat fordon eller människor.
Genom att använda system som känner av avståndet mellan buss och hållplats kan föraren få
hjälp med att parkera/stanna bussen på ett optimalt sätt utan att riskera att det blir ett större
mellanrum mellan fordonet och hållplatskanten.
Automatic Passenger Counters (APC) kan användas för att beräkna antalet på- respektive
avstigande vid varje hållplats, vilket ger tillförlitlig statistik över resenärernas resvanor. Det är
dock relativt sällsynt i de BHLS-system som studerats av Finn et al.

2.6 Geografiska informationssystem
Geografiska informationsbehandling har, genom den tekniska utbredningen, kommit att spela en stor
roll inom exempelvis samhällsplanering, miljöövervakning och kommersiella tjänster. De system som
används för att behandla den geografiska informationen kallas för geografiska informationssystem
(GIS). Harrie och Eklundh (2008) defi ierar GIS på följa de sätt: ”Ett GIS är ett datoriserat
informationssystem med funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av
geografiska data”. I tra sportsektor är GIS enligt Biba et al. (2010) ett mycket användbart verktyg då
det kan användas för att utföra realistiska modelleringar av bland annat nätverksfunktioner. Exempel
på områden inom transportsektorn där GIS har tillämpats är i ruttplanering, fordonsplanering,
modellering av reseefterfrågan, riskanalyser, beräkning av täckningsanalyser och beräkning av så
kallade serviceområden.

2.6.1 Körtidsanalyser
Funktioner för nätverksanalyser är ofta förekommande i standardprogramvara för GIS. Med hjälp av
information från vägdatabaser i form av exempelvis hastighetsgränser och information om
enkelriktade gator är det möjligt att beräkna körtider mellan olika platser. Dessa beräkningar baseras
på körsträcka dividerat med hastighetsgräns och ger således en beräknad körtid utan hänsyn till
faktorer som trängsel, trafikljus och andra inskränkningar i trafikflödet. Programvaran söker efter den
optimala körsträckan genom att använda sig av en kortaste väg-algoritm. Körtidsberäkningarna kan ge
acceptabla estimeringar av tiden det tar att köra sträckan med bil, men sett till kollektivtrafik är
metoden inte lika effektiv då busstrafiken påverkas av fasta körvägar och förbestämda tidtabeller. En
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vanligt förekommande brist i tidtabellsläggning är att det antas att bussen håller samma
medelhastighet hela sträckan, vilket innebär att eventuella skillnader i trafiksituationer ignoreras.
(Salonen & Toivonen, 2013)

2.6.2 Täckningsanalyser
Med hjälp av GIS kan täckningsanalyser utföras på ett flertal olika sätt, vilket är användbart vid olika
typer a tillgä glighetsa alyser i o kollekti trafike . O’Sulli a et al. (2000) beskriver en metod där
tillgänglighet med avseende på restid beräknas med hjälp av en täckningsanalys. Från en given
startpunkt bestäms alla destinationer som nås på ett visst exakt tidsintervall, exempelvis en timme,
och dessa förbinds med en linje. Alla punkter/destinationer innanför detta cirkelliknande område som
bildas, en så kallad isochrone area, uppfyller därmed tillgänglighetskravet som i detta fall innebär att
de nås med en restid på högst en timme.
Metode so
eskri s a O’Sulli a et al. är ära kopplad till begreppet service area som av Pilesjö
och Eklundh (2008) defi ieras so ”det område kring ett objekt, t.ex. ett sjukhus eller en skola, inom
vilket den aktuella verksamheten är tillgänglig och erbjuder service”. Bi a et al. (2010) beskriver hur
metoderna kring beräkning av transit service area, det vill säga storleken på upptagningsområdet till
en viss hållplats i kollektivtrafiken, har utvecklats. Historiskt sett användes vanligtvis en
avståndsbaserad metod där det uppskattades hur stor befolkning som bodde inom en viss radie från
en hållplats. Detta med hjälp av befolkningsdata uppdelat i zoner där det antogs att befolkningen i
respektive zon var jämnt fördelad över zonens yta, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Beräkningarna
baserades dessutom på att alla i upptagningsområdet har möjlighet att ta sig till hållplatsen till fots.
Eftersom upptagningsområdets radie baserades på euklidiska avstånd innebar det även en viss
felmarginal, då det faktiska avståndet till stationen blev längre. Därmed överskattade denna typ av
eräk i gar ofta a talet perso er so
odde i o det aktuella o rådet. O’Neill et al. (1992)
presenterade en förbättrad metod där det euklidiska avståndet byttes ut mot ett nätverksbaserat
avstånd vilket tog hänsyn till det faktiska gångavståndet. Å andra sidan beräknades
befolkningsmängden i det studerade området proportionellt mot vägnätet. Det innebar att
hållplatsens upptagningsområde beräknades bestå av lika stor andel av det studerade områdets
befolkning, som andelen av vägnätet som täcktes in i upptagningsområdet. Metoden inkluderade alla
vägar i det studerade området, även motorvägar och dess påfarter, vilket innebar en viss felkälla
gällande befolkningsmängden.
Biba et al. (2010) fastslår att befolkningsdata behöver användas på en mer detaljerad nivå, istället för
att delas in i zoner, för att beräkningar av täckningsområden skall ge mer korrekta resultat. Biba et al.
presenterar i sin rapport därför en ny metod kallad the parcel-network method. Den består både av en
detaljerad befolkningsdata och nätverksfunktionalitet. Genom ett ökat intresse bland myndigheter för
bättre analyser har tillgången på detaljerad data ökat och noggrannheten som kan uppnås är större än
den någonsin varit i samband med kollektivtrafikanalyser. Ett rutnät som placeras över det studerade
området fylls med demografisk data; det finns en stor flexibilitet vid denna process som gör det möjligt
att ta med såväl bostäder som arbetsplatser och skolor. Från centrum av varje ruta kopplas en länk till
närmaste punkt på gatunätet, vilken kommer att utgöra startpunkten i beräkning av gångavstånd till
närmaste hållplats. Det beräknade avståndet överförs sedan som ett attribut till respektive ruta.
Slutligen går det att välja ut och visualisera de rutor som befinner sig inom ett visst
tillgänglighetskriterie, exempelvis 400 meter, från närmaste hållplats i form av en isochrone area.
Utifrån detta går det att beräkna antalet personer som täcks upp exempelvis av en viss linje och med
hjälp av ytterligare demografiska data kan en modell över kollektivtrafikanvändningen skapas.
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3. Metodkapitel
Detta kapitel redogör för hur denna studie har genomförts och vilka metoder som har använts under
arbetets gång.

3.1 Datainsamling
I inledningen av denna studie samlades data in från Dalatrafiks databaser över antal påstigande
resenärer per hållplats på alla de linjer som har studerats. Statistiken innefattar resor som registrerats
via periodkort, reskassa, kontanta biljettköp eller införskaffande av annat giltigt färdbevis. Ingen
tillgänglig statistik finns över antalet avstigande. Den insamlade resandestatistiken sträcker sig över
perioden september 2014-mars 2015 för samtliga linjer förutom linje 132, där enbart statistik över
perioden januari 2015-mars 2015 har behandlats. Anledningen till detta beror på att större
förändringar av linjesträckningen skedde i början av januari 2015, då det infördes ett stopp i Vikarbyn
på samtliga turer samtidigt som en majoritet av turerna slutade att göra uppehåll i Grycksbo och
Bjursås. Att använda en längre period av resandestatistik för linje 132 hade därför varit missvisande
för resultatet. Den mindre datamängden leder självfallet till ett något mindre tillförlitligt resultat än
för övriga linjer, men det anses trots allt vara ett acceptabelt urval.
Resandestatistiken har behandlats med hjälp av Microsoft Excel för att klargöra antalet påstigande vid
varje hållplats under den studerade tidsperioden. Detta för att se vilka av linjernas hållplatser som har
den största beläggningen i norr- respektive södergående riktning. Det har även beräknats hur stort det
genomsnittliga antalet påstigande är per vardag, lördag respektive söndag i respektive riktning på de
studerade linjerna. En sammanfattning av den behandlade statistiken återfinns i bilaga 1.
Från Region Dalarna samlades statistik över flöden för arbetspendling från år 2012 in för att kartlägga
hur stråkens pendelflöden ser ut. Statistiken visar storleken på pendelflöden över kommungräns inom
länet samt till vissa andra orter utanför länet. Denna data behandlades på linjenivå för att enbart
omfatta pendlingen mellan de kommuner som ingår i respektive linjes sträckning. Statistiken baseras
på den huvudsakliga arbetsplatsen för länets invånare och innebär inte nödvändigtvis att samtliga
personer pendlar varje dag; det kan antas att resfrekvensen är cirka 75 % (NUTEK, 2001). Resterande
25 % antas i detta fall täckas upp av skolelever. Det saknas dock ett statistiskt underlag för skolelevers
resande mellan Dalarnas kommuner vilket gör att antagandet är något osäkert. En sammanställning av
länets totala arbetspendling återfinns i bilaga 2.
Till GIS-analyserna användes statistik över länets befolkning, vilken hämtades från Statistiska
Centralbyråns databaser. Till detta behövdes även data över länets vägnät inklusive tillhörande
hastighetsgränser, vilket hämtades från Nationella Vägdatabasen (NVDB). Från Dalatrafiks egna
databaser inhämtades information över busslinjernas linjesträckningar och var dess hållplatser finns
belägna.
I inledningen av denna studie genomfördes även en semistrukturerad intervju med dåvarande
trafikchef Bengt Benjaminsson och trafikplanerare Calle Prahl, båda anställda vid Dalatrafik. Denna
hade som främsta syfte att kartlägga hur direktbusstrafiken på de studerade linjerna ser ut i dagsläget
och vilka typer av förändringsåtgärder Dalatrafik är intresserade av att utreda. En sammanställning av
intervjun återfinns i bilaga 3.
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3.2 Geografiska informationssystem
För att genomföra analyser av de föreslagna förändringsåtgärderna har programvaran ArcGIS använts.
De funktioner som har utnyttjats är främst körtidsanalyser och beräkning av serviceområden, två
standardverktyg i GIS-programvaror. Grunden i analyserna har varit ett nätverksskikt bestående av
länets vägdata inklusive hastighetsgränser samt ett punktskikt över den geografiska spridningen av
länets befolkning.
Körtidsanalyserna användes för att beräkna körtiden längs samtliga studerade linjer, från starthållplats
till ändhållplats via samtliga mellanliggande hållplatser i respektive riktning. Serviceområden har
beräknats kring varje hållplats på respektive linje, för att kartlägga hur många invånare som bor inom
särskilda avståndsintervall sett från hållplatsen. Nedan redovisas de avståndsintervall som har valts ut
tillsammans med en kort motivering till varför gränserna valts till just dessa värden.





0-400 m: Anses vara ett acceptabelt gångavstånd för de flesta. 400 meter beskrivs i litteraturen
som ”längsta accepterade gångavstånd till busshållplats”.
400-800 m: Troligtvis ett acceptabelt gångavstånd för många av resenärerna. 800 meter
beskrivs i litteraturen som ”längsta accepterade gångavstånd till järnvägsstation”.
800-1200 m: Ett gångavstånd som flertalet resenärer antas acceptera för att nå en snabbare
busslinje, även om det är i längsta laget.
1200-3000 m: Tveksamt om detta intervall lockar fotgängare, men det kan vara ett potentiellt
upptagningsområde för resenärer som cyklar eller tar bilen till hållplatsen.

För varje linje har analyser genomförts dels för nuläget, men även för samtliga alternativa scenarier.
Detta för att kunna jämföra hur körtider och serviceområden påverkas av förändringsåtgärderna.

3.3 Ekonomiska effekter av restidsförändringar
Denna studie har, för varje föreslagen förändring, beräknat de ekonomiska effekter som kommer att
uppstå till följd av en förändrad restid. Monetära värden för förkortad restid har hämtats från den
senaste ASEK-rapporten och multipliceras med det faktiska resandet för den aktuella sträckan.
Eftersom ingen statistik finns över avstigande passagerare föreligger en viss osäkerhet i de beräknade
passagerarflödena. För att ge ett uppskattat värde har det dock antagits att antalet avstigande vid en
hållplats i den ena riktningen är lika stort som antalet påstigande vid samma hållplats i motsatt
riktning.
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4. Nulägesanalys
Dalatrafik har, sedan införandet av sitt nya trafiksystem i augusti 2014, fjorton direktbusslinjer som
trafikerar i stort sett hela länet, se linjekarta i figur 2.

Figur 2: Linjenätskarta över direktbussar och tåg i Dalarnas län.

Direktbusstrafiken benämns även som stråktrafik, vilket Dalatrafik definierar som tåg på landsväg. Ett
stråk följer enligt Benjaminsson & Prahl (2015) en större väg, vanligtvis en riksväg eller europaväg, och
principen är att linjesträckningen inte skall avvika från den stora vägen mer än till strategiskt viktiga
hållplatser. Direktbusstrafiken, eller stråktrafiken, kännetecknas av förbindelser med hög turtäthet och
hög komfort. Trådlöst internet skall finnas i alla fordon i direktbusstrafiken. Linjerna skall
huvudsakligen göra få stopp, vilka i stort begränsas till större tätorter och knutpunkter. Ett visst
motstånd har förekommit från befolkning och kommuner efter införandet av den nuvarande
stråktrafiken eftersom det förväntas att bussen skall stanna utefter den sträcka den kör. Jämfört med
tågtrafiken, där uppehåll huvudsakligen endast görs i centralorter och några få andra större orter, tycks
acceptansen vara lägre i busstrafiken mot det fenomen att bussen passerar utan att stanna. Med detta
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i åtanke har Dalatrafik valt att införa vissa strategiska hållplatser i utkanten av en kommun eller tätort
för att minimera bakåtresandet, det vill säga resenärer som annars skulle ha fått passera sin
destination och åka med till centralorten, byta till annat trafikslag och sedan åka samma väg tillbaka
för att nå sin destination.
I länets allra nordligaste och västligaste delar håller direktbusstrafiken inte samma standard som i de
betydligt mer tätbefolkade centrala och södra delarna. Ursprungligen var det tänkt att
direktbusstrafiken även i norr och väster skulle göra ett fåtal stopp och köra längs de större riks- och
länsvägarna. Eftersom kommunerna inte gjorde några tilläggsbeställningar på kompletterande trafik
inför trafikstarten i augusti 2014 ledde det dock till att många boende främst längs med riksväg 70
mellan Älvdalen och Särna förlorade sina bussförbindelser helt. Dalatrafik valde då att återinsätta ett
stort antal hållplatser på sträckan; hållplatser som använts av linjer i det tidigare trafiksystemet då
ingen direktbusstrafik fanns på sträckan.

4.1 Stråk: Avesta-Borlänge
Stråket från Avesta till Borlänge följer riksväg 70 och trafikeras av direktbusslinje 101. Sträckan
trafikeras även av både SJ-tåg och Tåg i Bergslagens regionaltåg på linjen Dalarna-Uppsala/Stockholm.
Parallell mellankommunal landsbygdstrafik körs på följande sträckor:




Avesta-Hedemora (linje 267)
Hedemora-Säter (linje 261)
Säter-Borlänge (linje 212)

Stråket passerar fyra kommuner; Avesta (4 hållplatser), Hedemora (3 hållplatser), Säter (3 hållplatser)
och Borlänge (3 hållplatser). Se figur 3 för ett utdrag ur tidtabellen för direktbusslinje 101.

Figur 3: Utdrag ur tidtabell för linje 101, giltig under perioden 8 mars 2015-2 maj 2015.

4.1.1 Linjesträckning
Linje 101 kör längs riksväg 70 med undantag för sträckorna genom Krylbo-Avesta, Hedemora, Säter
och Borlänge där den passerar på stadsgator genom orternas centrala delar. Ytterligare en avstickare
från riksvägen sker i Gustafs, där linje 101 har sitt hållplatsläge intill trafikplatsen. Se figur 4 för
linjesträckning av direktbusslinje 101.
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Figur 4: Linjesträckning för linje 101.

4.1.2 Pendling
Tabell 1 visar hur stor pendlingen över kommungräns är mellan stråkets kommuner, räknat i antal
personer per arbetsdag (Region Dalarna, 2014). I tabell 2 summeras alla pendlare i respektive riktning
i stråket, vilket exempelvis innebär att det totala flödet i norrgående riktning baseras på antalet
pendlare på sträckorna Avesta-Hedemora/Säter/Borlänge, Hedemora-Säter/Borlänge samt SäterBorlänge.
Det förekommer en relativt stor pendling i båda riktningar i stråket med ett klart överskott av
pendlare i riktning mot Borlänge. Borlänge har även den överlägset största inpendlingen bland
stråkets kommuner. Både Säter och Hedemora har en omfattande utpendling såväl norrut som
söderut. Större delen av utpendlarflödet från Avesta har Hedemora som destination, samtidigt som
också Hedemoras största utpendlingsflöde har Avesta som destination.
Tabell 1: Storlek över pendelflöden mellan kommunerna i stråket Avesta-Borlänge (antal personer).

Till Avesta

Till Hedemora

Till Säter

Till Borlänge

Total utpendling:

-

400

60

170

630

Från Hedemora

480

-

350

370

1200

Från Säter

130

510

-

1320

1960

Från Borlänge

70

170

400

-

640

Total inpendling:

680

1080

810

1880

-

Från Avesta
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Tabell 2: Storlek över pendelflöden i norr- respektive södergående riktning i stråket Avesta-Borlänge (antal personer).

Antal pendlare norrgående (Avesta-Borlänge):

2670

Antal pendlare södergående (Borlänge-Avesta):

1760

4.1.3 Resandestatistik
I figur 5 visas det genomsnittliga antalet påstigande resenärer under vardagar i norr- respektive
södergående riktning vid varje hållplats på linje 101 under perioden 1 september 2014 till 31 mars
2015. De flesta av linjens hållplatser har ett större antal påstigande i norrgående riktning, mot
Borlänge. Undantag från detta är vid hållplatserna i just Borlänge samt hållplats Gussarvsgatan i
Hedemora. Hållplatserna Rutboleden och Månsbo backe trafikeras i varsin riktning, därav finns det
enbart påstigande i antingen norr- eller södergående riktning vid dessa två.
Figur 6 och figur 7 visar hur antalet påstigande resenärer på vardagar är fördelat över dygnets avgångar
i norr- respektive södergående riktning och redovisas med det turnummer som används i linjens
tidtabell för respektive avgång. Turerna är sorterade efter avgångstid från startstation och trafikerar
hela linjesträckningen om inget annat anges. Avgångstiderna baseras på tidtabellen som gällde under
perioden 7 januari 2015-7 mars 2015. Mindre justeringar av avgångstiderna har förekommit under den
studerade tidsperioden.
Antal påstigande per vardag, linje 101 (1 september 2014-31 mars 2015)
140
120
100
80
60
40
20
0

Norrgående

Södergående

Figur 5: Antal påstigande per vardag, linje 101.
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Antal påstigande per tur, vardagar linje 101 norrgående
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0
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18:00
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22:00

Figur 6: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 101 norrgående.

Antal påstigande per tur, vardagar linje 101 södergående
70
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Figur 7: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 101 södergående.
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4.2 Stråk: Rättvik-Borlänge
Stråket från Rättvik till Borlänge följer riksväg 70 och trafikeras av direktbusslinje 102. Sträckan
trafikeras även av SJ-tåg på linjen Dalarna-Stockholm samt Tåg i Bergslagens regionaltåg på linjen
Mora-Borlänge. Sträckan mellan Djurås och Borlänge är gemensam med direktbusslinje 121, delen
Djurås-Djurmo är även gemensam med direktbusslinje 122. Parallell landsbygdstrafik körs på följande
sträckor:






Tällberg-Leksand (linje 274 och 276)
Leksand-Insjön (linje 277)
Leksand-Djurås (linje 255)
Gagnef-Djurmo (linje 251)
Djurås-Borlänge (linje 216)

Stråket passerar fyra kommuner; Rättvik (2 hållplatser), Leksand (3 hållplatser), Gagnef (3 hållplatser)
och Borlänge (3 hållplatser). Se figur 8 för ett utdrag ur tidtabellen för direktbusslinje 102.

Figur 8: Utdrag ur tidtabell för linje 102, giltig under perioden 8 mars 2015-13 juni 2015.

4.2.1 Linjesträckning
Linje 102 kör längs riksväg 70 hela sträckan mellan Rättvik och Borlänge, med avstickare i Leksand,
Gagnef och Djurås för att trafikera orternas järnvägsstationer. I Borlänge görs en avstickare in till
centrum. Se figur 9 för linjesträckning av direktbusslinje 102.
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Figur 9: Linjesträckning för linje 102.

4.2.2 Pendling
Tabell 3 visar hur stor pendlingen över kommungräns är mellan stråkets kommuner, räknat i antal
personer (Region Dalarna, 2014). I tabell 4 summeras alla pendlare i respektive riktning i stråket, vilket
exempelvis innebär att det totala flödet i norrgående riktning baseras på antalet pendlare på
sträckorna Borlänge-Gagnef/Leksand/Rättvik, Gagnef-Leksand/Rättvik samt Leksand-Rättvik.
Stråkets största pendelflöde finns i riktning mot Borlänge, som även är den kommun med den största
inpendlingen. Även Leksand har en relativt stor inpendling från framför allt Rättvik och Gagnef. Nästan
all inpendling till Rättvik kommer från Leksand. Viktigt att notera är dock att en del av utpendlingen
från de västra delarna av Gagnefs kommun tillfaller stråket Malung-Borlänge (linje 121). Detta
eftersom linje 102 enbart trafikerar tätorterna Djurmo, Djurås och Gagnefs Kyrkby. Det är därför rimligt
att anta att hälften av kommunens utpendling sker via stråket Rättvik-Borlänge. Siffrorna i tabell 4 har
justerats därefter. Även pendlingen från Borlänge till Gagnef antas vara jämnt fördelad mellan linje
102 och linje 121.
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Tabell 3: Storlek över pendelflöden mellan kommunerna i stråket Rättvik-Borlänge (antal personer).

Till Rättvik

Till Leksand

Till Gagnef

Till Borlänge

Total utpendling:

Från Rättvik

-

430

30

120

580

Från Leksand

270

-

220

550

1040

Från Gagnef

20

330

-

1360

1710

Från Borlänge

10

200

210

-

420

Total inpendling:

300

960

760

2030

-

Tabell 4: Storlek över pendelflöden i norr- respektive södergående riktning i stråket Rättvik-Borlänge (antal personer).

Antal pendlare södergående (Rättvik-Borlänge):

2030

Antal pendlare norrgående (Borlänge-Rättvik):

935

4.2.3 Resandestatistik
I figur 10 visas det genomsnittliga antalet påstigande resenärer under vardagar i norr- respektive
södergående riktning vid varje hållplats på linje 102 under perioden 1 september 2014 till 31 mars
2015. Antalet påstigande är ungefär lika stort i båda riktningarna i Insjön, Djurås och Djurmo, medan
Rättvik, Tällberg, Leksand och Gagnef har ett stort överskott av påstigande i södergående riktning. Alla
tre hållplatser där linje 102 stannar i Borlänge har ett relativt stort antal påstigande i norrgående
riktning.
Figur 11 och figur 12 visar hur antalet påstigande resenärer på vardagar är fördelat över dygnets
avgångar i norr- respektive södergående riktning och redovisas med det turnummer som används i
linjens tidtabell för respektive avgång. Turerna är sorterade efter avgångstid från startstation och
trafikerar hela linjesträckningen om inget annat anges. Avgångstiderna baseras på tidtabellen som
gällde under perioden 7 januari 2015-7 mars 2015. Mindre justeringar av avgångstiderna har
förekommit under den studerade tidsperioden.
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Antal påstigande per vardag, linje 102 (1 september 2014-31 mars 2015)
90
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60
50
40
30
20
10
0

Norrgående

Södergående

Figur 10: Antal påstigande per vardag, linje 102.

Antal påstigande per tur, vardagar linje 102 norrgående
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0
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Figur 11: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 102 norrgående.
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Antal påstigande per tur, vardagar linje 102 södergående
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Figur 12: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 102 södergående.
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4.3 Stråk: Malung-Borlänge
Stråket från Malung till Borlänge följer europaväg E16 och trafikeras av direktbusslinje 121. Observera
att linjens nordligaste sträcka, Sälenfjällen-Malung, ligger utanför det studerade området. Sträckan
mellan Djurås och Borlänge är gemensam med direktbusslinje 102. Parallell landsbygdstrafik körs på
följande sträckor:






Malung-Yttermalung (linje 312)
Malung-Nås (linje 318)
Vansbro-Nås (linje 380)
Björbo-Djurås (linje 253)
Djurås-Borlänge (linje 216)

Stråket passerar fyra kommuner; Malung-Sälen (4 hållplatser – dock fler norr om Malungs tätort),
Vansbro (5 hållplatser), Gagnef (5 hållplatser) och Borlänge (2 hållplatser). Se figur 13 för ett utdrag ur
tidtabellen för direktbusslinje 121.

Figur 13: Utdrag ur tidtabell för linje 121, giltig under perioden 8 mars 2015-13 juni 2015.

4.3.1 Linjesträckning
Linje 121 följer europaväg E16 större delen av sträckan mellan Malung och Borlänge. Endast genom
Björbo trafikeras en lokalgata (gamla riksvägen, Björbovägen). I övrigt görs avstickare från E16 i
Vansbro, Dala-Järna och Djurås för att trafikera orternas järnvägsstationer (i Vansbro och Dala-Järna
är tågtrafiken dock nedlagd). Se figur 14 för linjesträckning av direktbusslinje 121.
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Figur 14: Linjesträckning för linje 121.

4.3.2 Pendling
Tabell 5 visar hur stor pendlingen över kommungräns är mellan stråkets kommuner, räknat i antal
personer (Region Dalarna, 2014). I tabell 6 summeras alla pendlare i respektive riktning i stråket, vilket
exempelvis innebär att det totala flödet i norrgående riktning baseras på antalet pendlare på
sträckorna Borlänge-Gagnef/Vansbro/Malung, Gagnef-Vansbro/Malung samt Vansbro-Malung.
Stråket Malung-Borlänge har ett mycket ojämnt pendelflöde där i stort sett all pendling sker i
södergående riktning, huvudsakligen till Borlänge. Pendling mellan de tre kommunerna Malung-Sälen,
Vansbro och Gagnef i Västerdalarna sker endast i begränsad omfattning. Viktigt att notera är dock att
en del av utpendlingen från de östra delarna av Gagnefs kommun tillfaller stråket Rättvik-Borlänge
(linje 102). Detta eftersom linje 121 enbart trafikerar tätorterna Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd och
Djurås. Det är därför rimligt att anta att hälften av kommunens utpendling sker via stråket MalungBorlänge. Siffrorna i tabell 6 har justerats därefter. Även pendlingen från Borlänge till Gagnef antas
fördelas jämnt mellan linje 102 och linje 121.
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Tabell 5: Storlek över pendelflöden mellan kommunerna i stråket Malung-Borlänge (antal personer).

Till MalungSälen

Till Vansbro

Till Gagnef

Till Borlänge

Total utpendling:

-

100

0

60

160

Från Vansbro

90

-

60

80

230

Från Gagnef

0

40

-

1360

1400

Från Borlänge

20

20

210

-

250

Total inpendling:

110

160

270

1500

-

Från Malung-Sälen

Tabell 6: Storlek över pendelflöden i norr- respektive södergående riktning i stråket Malung-Borlänge (antal personer).

Antal pendlare södergående (Malung-Borlänge):

980

Antal pendlare norrgående (Borlänge-Malung):

275

4.3.3 Resandestatistik
I figur 15 visas det genomsnittliga antalet påstigande resenärer under vardagar i norrgående respektive
södergående riktning vid varje hållplats på linje 121 under perioden 1 september 2014 till 31 mars
2015. De flesta av linjens hållplatser har ett ganska lågt antal påstigande, särskilt i norrgående riktning
där närmare 70 procent stiger på enbart i Borlänge eller Djurås. Hållplatser med högt antal påstigande
i södergående riktning är de större orterna såsom Vansbro och Mockfjärd. Dessutom tycks antalet
pendlare i södergående riktning öka närmare Borlänge, med undantag för Djurås som dock täcks upp
både av andra busslinjer och tåg.
Figur 16 och figur 17 visar hur antalet påstigande resenärer på vardagar är fördelat över dygnets
avgångar i norr- respektive södergående riktning och redovisas med det turnummer som används i
linjens tidtabell för respektive avgång. Turerna är sorterade efter avgångstid från startstation och
trafikerar hela linjesträckningen om inget annat anges. Avgångstiderna baseras på tidtabellen som
gällde under perioden 7 januari 2015-7 mars 2015. Mindre justeringar av avgångstiderna har
förekommit under den studerade tidsperioden.
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Antal påstigande per vardag, linje 121 (1 september 2014-31 mars 2015)
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Figur 15: Antal påstigande per vardag, linje 121.

Antal påstigande per tur, vardagar linje 121 norrgående
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Figur 16: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 121 norrgående.
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Antal påstigande per tur, vardagar linje 121 södergående
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Figur 17: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 121 södergående.
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4.4 Stråk: Mora-Falun
Stråket från Mora till Falun följer riksväg 70 på sträckan Mora-Rättvik och riksväg 69 på sträckan
Rättvik-Falun och trafikeras av direktbusslinje 132. Sträckan Mora-Rättvik trafikeras även av SJ-tåg på
linjen Dalarna-Stockholm samt Tåg i Bergslagens regionaltåg på linjen Mora-Borlänge. Parallell
landsbygdstrafik körs på följande sträckor:





Mora-Garsås (linje 324)
Vikarbyn-Rättvik (linje 352 och 353)
Rättvik-Söderås (linje 355)
Bjursås-Falun (linje 242 och 246)

Stråket passerar fyra kommuner; Mora, Rättvik, Leksand (endast perifert) och Falun. I Leksands
kommun gör dock inte linje 132 några stopp. Se figur 18 för ett utdrag ur tidtabellen för direktbusslinje
132.

Figur 18: Utdrag ur tidtabell för linje 132, giltig under perioden 8 mars 2015-13 juni 2015.

4.4.1 Linjesträckning
Linje 132 kör längs riksväg 70 från Mora till Rättvik och längs riksväg 69 från Rättvik till Falun. Genom
centrala Falun trafikeras stadsgator. Avstickare från riksvägarna görs vid Mora järnvägsstation, Norets
köpcentrum, Vikarbyn och Bjursås. Se figur 19 för linjesträckning av direktbusslinje 132.
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Figur 19: Linjesträckning för linje 132.

4.4.2 Pendling
Tabell 7 visar hur stor pendlingen över kommungräns är mellan stråkets kommuner, räknat i antal
personer (Region Dalarna, 2014). I tabell 8 summeras alla pendlare i respektive riktning i stråket, vilket
exempelvis innebär att det totala flödet i norrgående riktning baseras på antalet pendlare på
sträckorna Falun-Rättvik/Mora samt Rättvik-Mora.
Stråket Mora-Falun har ett relativt jämnt balanserat pendelflöde där pendlingen är ungefär lika stor i
båda riktningar. Pendelflödet i södergående riktning är dock något större. Falun och Mora kan urskiljas
som de kommunerna med den största inpendlingen, medan Rättvik har den största utpendlingen.
Tabell 7: Storlek över pendelflöden mellan kommunerna i stråket Mora-Falun (antal personer).

Till Mora

Till Rättvik

Till Falun

Total utpendling:

-

120

160

280

Från Rättvik

280

-

390

670

Från Falun

100

140

-

240

Total inpendling:

380

260

550

-

Från Mora

Tabell 8: Storlek över pendelflöden i norr- respektive södergående riktning i stråket Mora-Falun (antal personer).

Antal pendlare södergående (Mora-Falun):

670

Antal pendlare norrgående (Falun-Mora):

520
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4.4.3 Resandestatistik
I figur 20 visas det genomsnittliga antalet påstigande resenärer under vardagar i norrgående respektive
södergående riktning vid varje hållplats på linje 132 under perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015.
Hållplatserna Rättvik Resecentrum och Vikarbyn pizzerian utmärker sig genom att ha väldigt olika stora
flöden i norr- respektive södergående riktning. De flesta andra hållplatser längs linjen har jämna flöden
i båda riktningar, bortsett från hållplatserna i Mora och Falun som är linjens ändstationer.
Figur 21 och figur 22 visar hur antalet påstigande resenärer på vardagar är fördelat över dygnets
avgångar i norr- respektive södergående riktning och redovisas med det turnummer som används i
linjens tidtabell för respektive avgång. Turerna är sorterade efter avgångstid från startstation och
trafikerar hela linjesträckningen om inget annat anges. Avgångstiderna baseras på tidtabellen som
gällde under perioden 7 januari 2015-7 mars 2015. Mindre justeringar av avgångstiderna har
förekommit under den studerade tidsperioden.

Antal påstigande per vardag, linje 132 (1 januari 2015-31 mars 2015)
140
120
100
80
60
40
20
0

Norrgående

Södergående

Figur 20: Antal påstigande per vardag, linje 132.
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Antal påstigande per tur, vardagar linje 132 norrgående
50
45

Tur 961

40
Tur 971

35

Tur 903

30

Tur 975

Tur 953

Tur 983

25

Tur 943

Tur 919
20

Tur 475 (till Rättvik)

Tur 935

Tur 403 (till Rättvik)

Tur 905

15

Tur 925
10
5

Tur 909

Tur 901

0
00:00

Tur 39 (till Rättvik)

Tur 33 (till Rättvik)
02:00

04:00

06:00

Tur 991

Tur 49 (till Rättvik)
Tur 59 (till Rättvik)

08:00

Tur 11 (till Rättvik)
10:00

12:00

14:00

Tur 87 (till Rättvik) Tur 95 (till Vikarbyn)
16:00

18:00

20:00

22:00

Figur 21: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 132 norrgående.

Antal påstigande per tur, vardagar linje 132 södergående
45
40

Tur 928

35
Tur 914
30

Tur 10 (start Rättvik)
Tur 902

25

Tur 962
Tur 936
Tur 918

Tur 944
Tur 968

20
Tur 12 (start Rättvik)

Tur 954

15

Tur 974

Tur 34 (start Rättvik)

Tur 22 (start Rättvik)

Tur 978

10
Tur 20 (start Rättvik) Tur 42 (start Rättvik)
5
0
00:00

02:00

04:00

06:00

Tur 994
Tur 986

Tur 50 (start Rättvik)

Tur 60 (start Rättvik)

Tur 98 (start Rättvik)

08:00

14:00

20:00

10:00

12:00

16:00

18:00

22:00

Figur 22: Genomsnittligt antal påstigande per tur (vardagar), linje 132 södergående.
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5. Analys av förändringsåtgärder på linjenätet
Syftet med denna studie är att analysera hur ett antal förändringsåtgärder på det nuvarande linjenätet
skulle komma att påverka restider och tillgänglighet till kollektivtrafiken. För att besluta vilka specifika
åtgärder som skall analyseras har linjesträckningen för respektive linje granskats utifrån fyra möjliga
typer av förändringsåtgärder, se nedan. Dessa är influerade från den vetenskapliga litteraturen och
bygger på principerna för uppbyggnad av ett BRT-system. De hållplatser och sträckor som har valts ut
för analys har delvis valts ut i samråd med företrädare för Dalatrafik.





Ändrad körväg/Flyttat hållplatsläge
Exempel: Hållplats som idag är centralt belägen i en ort flyttas ut till riksväg istället.
Ändrad körväg/Borttaget hållplatsläge
Exempel: Linjen slutar att trafikera en viss ort och linjesträckningen kan förläggas till riksväg.
Oförändrad körväg/Flyttat hållplatsläge
Exempel: Linjen fortsätter att köra samma väg men hållplatsläget flyttas en kilometer norrut.
Oförändrad körväg/Borttaget hållplatsläge
Exempel: Linjen slutar att stanna vid en lågtrafikerad hållplats på riksvägen.

I kapitel 5.1–5.4 redovisas de möjliga förändringsåtgärder som har identifierats för respektive stråk.

5.1 Stråk: Avesta-Borlänge
För stråket Avesta-Borlänge har två förslag till förändringsåtgärder identifierats. Åtgärderna har delats
in i fyra olika alternativ baserat på fyra olika lösningar vilka beskrivs i respektive kapitel 5.1.1–5.1.2.

5.1.1 Förbifart Hedemora
Utvalda förändringsåtgärder:



Ändrad körväg/Borttaget hållplatsläge (hållplats Centrumrondellen)
Ändrad körväg/Flyttat hållplatsläge (hållplats Gussarvsgatan)

Motivering och beskrivning:
Genomfarten genom Hedemora är tidskrävande och
innebär att resenärer till/från Avesta drabbas av
längre restider. Genom att sluta angöra hållplats
Centrumrondellen behöver inte linje 101 köra
omvägen via Hedemora centrum.
För att studera tillgängligheten i de norra delarna av
Hedemora tätort skall det också utredas ifall ett nytt
hållplatsläge kan anläggas vid stadens norra utfart.
Se figur 23 för en översiktsbild över de tänkta
förändringsåtgärderna enligt alternativ 4. De olika
alternativen beskrivs nedan.
Alternativ 1:
Figur 23: Ny körväg och nya hållplatslägen i Hedemora

Hållplats Gussarvsgatan, som i dagsläget ligger cirka (röd linje) jämfört med nuvarande linjesträckning (svart
100 meter från riksväg 70, flyttas ut till ett nytt linje).
hållplatsläge på riks äge ”Hede ora r
” . Detta föreslås ligga strax norr om cirkulationsplatsen
där riksväg 70 möter länsväg 270, i höjd med Mc Donalds. Det nya hållplatsläget kommer vara beläget
cirka en kilometer nordöst om nuvarande hållplats Centrumrondellen och drygt 200 meter nordöst om
hållplats Gussarvsgatan.
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Alternativ 2:
Ett alternativt läge skall utredas, beläget på Gussarvsgatan mellan den stora cirkulationsplatsen på
riksväg 70 och den lite mindre cirkulationsplatsen som ligger strax innanför. Linje 101 kan i detta fall
svänga av från riksvägen, angöra ett nytt hållplatsläge och sedan vända i den lilla cirkulationsplatsen
för att direkt kunna fortsätta ut på riksväg 70 utan att passera centrala Hedemora. Detta förslag
innebär en något längre resväg men i gengäld hamnar hållplatsläget något närmare centrum.
Alternativ 3:
Lika som alternativ 1, men även ett nytt hållplatsläge strax norr om den nordligaste cirkulationsplatsen
på riksvägen.
Alternativ 4:
Lika som alternativ 2, men även ett nytt hållplatsläge strax norr om den nordligaste cirkulationsplatsen
på riksvägen.

5.1.2 Sluta angöra hållplats Kärringtjärn
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/Borttaget hållplatsläge (hållplats Kärringtjärn)

Motivering och beskrivning:
Denna förändringsåtgärd är gemensam för alternativ 1, 2, 3 och 4.
Sett till antalet påstigande resenärer är Kärringtjärn det hållplatsläge som är minst använt i dagsläget
på linje 101. Hållplatsen är belägen på riksväg 70 mellan Hedemora och Säter och har i genomsnitt 17
påstigande resenärer på vardagar, 4 på lördagar och 3 på söndagar; majoriteten av dessa i norrgående
riktning. Hållplatsen ligger visserligen strategiskt strax utanför samhället Västerby (på cirka 700 meters
avstånd), men då samhället betjänas av den parallella landsbygdslinjen 261 mellan Hedemora och
Säter anses behovet av en direktbuss vara litet. Västerby angörs även av linje 262, 268 och 374 från
Hedemora. Därför föreslås att linje 101 slutar att angöra hållplats Kärringtjärn för att uppnå en något
snabbare restid mellan Hedemora och Säter.

5.2 Stråk: Rättvik-Borlänge
För stråket Rättvik-Borlänge har tre förslag till förändringsåtgärder identifierats. Åtgärderna har delats
in i två olika alternativ baserat på två olika lösningar vilka beskrivs i respektive kapitel 5.2.1–5.2.3.

5.2.1 Hantverksbyn riksväg 70
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/Flyttat hållplatsläge (hållplats Tällbergsporten rv 70)

Motivering och beskrivning:
Hållplats Tällbergsporten rv 70 är en av de minst använda hållplatserna längs linje 102, med i
genomsnitt 18 påstigande på vardagar och 3 på lördagar och söndagar. En stor majoritet av dessa reser
i södergående riktning. En anledning till den låga hållplatsanvändningen kan vara att hållplatsens läge,
i ”skoge ” irka tre kilo eter frå e trala Täll erg, är relati t otillgä gligt. Det finns visserligen
anslutningstrafik till/från Tällberg med linje 274 och 276 (som fortsätter till Leksand), men trots det
anses att hållplats Tällbergsporten rv 70 inte fyller någon större funktion förutom vid resor mellan
Tällberg och Rättvik då linje 102 är det enda alternativet i dagsläget bortsett från tåg. Därför föreslås
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att utreda en förändring där linje 102 slutar att angöra hållplats Tällbergsporten rv 70 för att istället
angöra ett nytt hållplatsläge i södra Rättvik, strax söder om Hantverksbyn ”Ha t erks y r
”.
Detta förändringsförslag är gemensamt med linje 132 och beskrivs närmare i kapitel 5.4.1.

5.2.2 Snabbare passage genom Gagnef
Utvald förändringsåtgärd:


Förändrad körväg/Flyttat hållplatsläge (hållplats Gagnefs järnvägsstation)

Motivering och beskrivning:
Denna förändringsåtgärd är
gemensam för alternativ 1 och 2.
I dagsläget gör linje 102 en
avstickare från riksväg 70 för att
angöra Gagnefs järnvägsstation.
Detta innebär en omväg på cirka
en kilometer och kan innebära
smärre förseningar vid högt
trafikflöde på riksvägen, då
bussen kan ha svårt att ta sig in
och ut från lokalgatan. Det finns
visserligen ett värde i att skapa Figur 24: Förslag på ny linjesträckning och nytt hållplatsläge i Gagnef (röd linje)
knutpunkter där direktbussen jämfört med nuvarande linjesträckning (svart linje).
stannar i anslutning till tåget, men det finns ingen direkt motivering till att stanna vid järnvägsstationen
i Gagnef. Linje 102 och tåget bör inte ha något större resandeutbyte då de trafikerar samma sträcka.
Stationen ligger dessutom i samhällets östra utkant till skillnad från riksväg 70 som delar samhället i
två halvor. Ett hållplatsläge vid riksväg 70 skulle därmed, med största sannolikhet, förbättra
tillgängligheten för boende i västra delen av samhället, samtidigt som det torde vara ganska oförändrat
i den östra delen då avståndet mellan riksvägen och järnvägsstationen endast är cirka 300 meter.
Därför föreslås en utredning av ett ytt hållplatsläge ”Gag ef r
” på riks äg 70 i närheten av den
planskilda korsningen med Tegelbruksvägen, se figur 24.

5.2.3 Sluta angöra hållplats Djurmo E16
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/Borttaget hållplatsläge (Djurmo E16)

Motivering och beskrivning:
Denna förändringsåtgärd är gemensam för alternativ 1 och 2.
Hållplats Djurmo E16 är i dagsläget den minst trafikerade hållplatsen längs linje 102 med i genomsnitt
18 påstigande på vardagar, 3 på lördagar och 2 på söndagar. Flödet är relativt jämnt i både norr- och
södergående riktning, men med ett litet överskott av påstigande i södergående riktning. Hållplatsen
trafikeras även av den parallella landsbygdslinjen 216 mellan Djurås och Borlänge. För resor mellan
Djurmo och Djurås finns även linje 251, vilket gör att hållplats Djurmo E16 antas ha en god service även
ifall linje 102 slutar att angöra den. En annan anledning till att ta bort detta hållplatsläge är för att göra
stråket Djurås-Borlänge mer enhetligt. I dagsläget går linje 102 parallellt med linje 121 på sträckan,
men linjesträckningen skiljer sig åt mellan de två linjerna bland annat i form av att linje 121 inte stannar
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i Djurmo. Därför föreslås en utredning om en förändring där inte heller linje 102 i fortsättningen skall
angöra hållplats Djurmo E16.

5.3 Stråk: Malung-Borlänge
För stråket Malung-Borlänge har tre förslag till förändringsåtgärder identifierats. Åtgärderna har delats
in i tre olika alternativ baserat på tre olika lösningar vilka beskrivs i respektive kapitel 5.3.1–5.3.3.

5.3.1 Tre hållplatser i Malung?
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/Borttaget hållplatsläge

Motivering och beskrivning:
Linje 121 angör hela tre stopp i Malung, inom det studerade området. Området är knepigt då Malung
kan anses vara stråkets slutpunkt, även fast linjen fortsätter norrut med en karaktär av landsbygdslinje;
norr om Malungs centrum gör linjen betydligt fler stopp. Tre stopp i samma tätort är dock fler än i
någon annan tätort på sträckan Malung-Borlänge, inte ens i Borlänge stannar linjen på så många
hållplatser. Antalet hållplatser på linjen bör därför minskas till två. Sett till resandestatistik är Malungs
folkhögskola den minst trafikerade hållplatsen i Malungs tätort, jämfört med de två andra som har
ungefär lika stort antal påstigande resenärer. Hållplats Malungs folkhögskola spelar dock en viktig roll
som strategisk hållplats vid tätortens infart, medan de två övriga ligger med kort avstånd i centrala
Malung. Därför föreslås att det för var och en av de tre hållplatserna Malung Centrum (Alternativ 1),
Vårdcentralen (Alternativ 2) och Malungs folkhögskola (Alternativ 3) görs en utredning över effekterna
av ett borttaget hållplatsläge.

5.3.2 Genomfart Vansbro och Dala-Järna
Utvald förändringsåtgärd:


Ändrad körväg/Flyttat hållplatsläge

Motivering och beskrivning:
Denna förändringsåtgärd är gemensam
för alternativ 1, 2 och 3.
Fram till år 2011 bedrevs tågtrafik på
Västerdalsbanan, sträckan MalungBorlänge. Sedan dess har busstrafiken
fortsatt att angöra ett antal av de
numera nedlagda järnvägsstationerna,
bland de kvarvarande finns Vansbro och
Dala-Järna. I Vansbro ligger den f.d.
järnvägsstationen cirka 400 meter norr
om E16, vilket därmed utgör en omväg Figur 25: Föreslagen linjesträckning och nytt hållplatsläge i Vansbro (röd
på en knapp kilometer eftersom bussen linje) jämfört med nuvarande linjesträckning (svart linje).
behöver vända och köra samma väg tillbaka till europavägen. Med fördel borde ett nytt hållplatsläge
kunna byggas längs E16 i närheten av rondellen i korsningen E16/Norra Allégatan/Södra Allégatan, se
figur 25. Förutom att förbättra busstrafikens framkomlighet skulle det troligtvis även innebära att fler
invånare får en bättre tillgänglighet till direktbusstrafiken, då hållplatsen skulle hamna mer centralt i
tätorten.
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Den nedlagda järnvägsstationen i DalaJärna ligger något närmare E16 än
motsvarigheten i Vansbro, men det
innebär fortfarande en avstickare för
linje 121. Förutsättningarna är desamma
som i Vansbro; ett hållplatsläge vid E16,
förslagsvis
i
korsningen
med
Nordanåkersvägen (se figur 26), antas ge
en bättre tillgänglighet tack vare det mer
centrala hållplatsläge som förändringen
skulle innebära. Därför föreslås en
utredning över förändringar som innebär
att de nedlagda järnvägsstationerna Figur 26: Föreslagen linjesträckning och nytt hållplatsläge i Dala-Järna
slutar att trafikeras och att linje 121 (röd linje) jämfört med nuvarande linjesträckning (svart linje).
istället får a göra de t å ya hållplatsläge a ”Va s ro E ” o h ”Dala-Jär a E ”.

5.3.3 Förbifart Björbo
Utvalda förändringsåtgärder:



Ändrad körväg/Borttaget hållplatsläge
Ändrad körväg/Flyttat hållplatsläge

Motivering och beskrivning:
Denna
förändringsåtgärd
är
gemensam för alternativ 1, 2 och 3.
Linje 121 stannar i dagsläget vid två
hållplatslägen i den relativt avlånga
tätorten Björbo. Bussen svänger av
från E16 och följer den gamla
riksvägens
(Björbovägen)
sträckning genom byn, vilket
innebär cirka fyra kilometers byväg
på några hundra meters avstånd
från E16. Eftersom centrala Björbo
även trafikeras av linje 253 mot Figur 27: Föreslagen linjesträckning och nytt hållplatsläge i Björbo (röd linje)
Djurås anses direktbussen kunna jämfört med nuvarande linjesträckning (svart linje).
trafikera E16 istället för att köra längs byvägen. Därför föreslås en utredning över förändringar som
innebär att hållplats Björbo Affären tas bort helt och att hållplats Holgattu flyttas ut till E16, i anslutning
till den planskilda korsningen med Rimgattu. Detta skulle innebära att dagens två hållplatser ersätts
med en hållplats ungefär halvvägs däremellan, se figur 27.
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5.4 Stråk: Mora-Falun
För stråket Mora-Falun har följande förslag till förändringsåtgärder identifierats.

5.4.1 Hantverksbyn riksväg 70
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/Flyttat hållplatsläge (hållplats Söderås rv 69)

Motivering och beskrivning:
Vid trafikomläggningen i augusti 2014
förlorade de södra delarna av Rättviks
tätort alla bussförbindelser mot Falun
och Leksand-Borlänge. Tidigare fanns
det landsbygdslinjer som körde
genom Hantverksbyn (Faluvägen)
men
dessa
ersattes
då
av
direktbussar.
Alternativ 1:
Det föreslås en utredning av ett nytt,
strategiskt hållplatsläge för direktbuss
102 och 132 strax söder om
Hantverksbyn i anslutning till
korsningen mellan riksväg 69 och
Figur 28: Förslag på placeringar av nytt hållplatsläge i södra Rättvik. Svart
riksväg 70, i höjd med rastplatsen.
prick motsvarar alternativ 1, röd prick motsvarar alternativ 2.

Alternativ 2:
Ett alternativt läge skall utredas något längre norrut, i anslutning till korsningen mellan riksväg 70 och
Båtvägen, se figur 28. Detta nya hållplatsläge bör då ersätta något av de befintliga på linjen för att inte
ge en ökad restid, i första hand det nuvarande strategiska hållplatsläget i Söderås.

5.4.2 Färre stopp
Utvald förändringsåtgärd:


Oförändrad körväg/borttaget hållplatsläge (hållplats Fu och hållplats Garsås)

Motivering och beskrivning:
Denna förändringsåtgärd är gemensam för alternativ 1 och 2.
Hållplatserna i Fu och Garsås, mellan Mora och Rättvik, har de lägsta påstigandeantalen längs linje 132
med 6 respektive 4 påstigande i genomsnitt under vardagar. Under lördagar och söndagar är det i
genomsnitt mindre än en påstigande vid hållplatserna. Parallellt med linje 132 går landsbygdslinje 324
på sträckan Mora-Garsås, vilket antas kunna täcka upp resandebehovet ifall linje 132 slutar att angöra
hållplatserna i Fu och Garsås. Däremot försvinner byarnas enda förbindelse söderut, men med tanke
på det låga antalet resenärer föreslås ändå en utredning om att låta linje 132 sluta angöra de två
nämnda hållplatslägena.
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6. Resultat
Detta kapitel redovisar de resultat som har framställs vid de genomförda GIS-analyserna.

6.1 Körtidsanalyser
I tabell 9-12 presenteras de resultat som framkommit genom körtidsanalyser med hjälp av GIS.
Körtid (Google Maps) har hämtats från vägbeskrivningstjänsten som tillhandahålls av Google Maps.
Denna baseras, om inget annat anges, på sträckan mellan start- och slutstation och avser körtid med
bil. Sökmotorn väljer den snabbaste resvägen mellan de två platserna och följer alltså inte bussens
linjesträckning, utan följer den väg en bilist sannolikt skulle välja.
Körtid (Beräknad i GIS) avser här den tid det tar att köra hela linjesträckningen baserat på
hastighetsgränserna längs vägen och beräknas på att fordonet håller högsta tillåtna hastighet hela
sträckan.
Restiden baseras på den faktiska tidtabellen för respektive linje. För att beräkna den alternativa
restiden har en restidsfaktor mellan nuvarande restid (gällande tidtabell) och nuvarande körtid
(beräknad i GIS) använts. Den alternativa körtiden har såldes multiplicerats med denna restidsfaktor
för att ge ett uppskattat värde på hur lång restiden skulle komma att bli i en tidtabell efter införandet
av föreslagna åtgärder.
Restidsfaktorn beräknas som kvoten mellan den tidtabellslagda restiden och körtider enligt Google
Maps vägbeskrivningstjänst från start- till slutstation om inget annat anges.
Tabell 9: Resultat - Körtid, tidtabellstid, restidsfaktor, linje 101.

Körtid
(Google Maps)

Körtid
(Beräknad i GIS)

Restid
(Tidtabell)

Linje 101
norrgående
(alternativ 1)

47 min*
* = Avesta-Borlänge

Nuläge: 52,6 min
Alternativ: 49,8 min
Skillnad: -2,8 min

Nuläge: 77 min
Alternativ: 71 min
Skillnad: -6 min

Linje 101
norrgående
(alternativ 2)

47 min*
* = Avesta-Borlänge

Nuläge: 52,6 min
Alternativ: 50,4 min
Skillnad: -2,2 min

Nuläge: 77 min
Alternativ: 72 min
Skillnad: -5 min

Linje 101
norrgående
(alternativ 3)

47 min*
* = Avesta-Borlänge

Nuläge: 52,6 min
Alternativ: 49,8 min
Skillnad: -2,8 min

Nuläge: 77 min
Alternativ: 72 min
Skillnad: -5 min

Linje 101
norrgående
(alternativ 4)

47 min*
* = Avesta-Borlänge

Nuläge: 52,6 min
Alternativ: 50,4 min
Skillnad: -2,2 min

Nuläge: 77 min
Alternativ: 73 min
Skillnad: -4 min

Linje 101
södergående
(alternativ 1)

47 min*
* = Borlänge-Avesta

Nuläge: 51,4 min
Alternativ: 49,0 min
Skillnad: -2,4 min

Nuläge: 75 min
Alternativ: 70 min
Skillnad: -5 min

Linje 101
södergående
(alternativ 2)

47 min*
* = Borlänge-Avesta

Nuläge: 51,4 min
Alternativ: 49,3 min
Skillnad: -2,1 min

Nuläge: 75 min
Alternativ: 70 min
Skillnad: -5 min

39

Restidsfaktor
Nuläge: 1,43*
Alternativ: 1,30*
Skillnad: -0,13
* = Avesta-Borlänge
Nuläge: 1,43*
Alternativ: 1,32*
Skillnad: -0,11
* = Avesta-Borlänge
Nuläge: 1,43*
Alternativ: 1,32*
Skillnad: -0,11
* = Avesta-Borlänge
Nuläge: 1,43*
Alternativ: 1,34*
Skillnad: -0,09
* = Avesta-Borlänge
Nuläge: 1,45*
Alternativ: 1,34*
Skillnad: -0,11
* = Borlänge-Avesta
Nuläge: 1,45*
Alternativ: 1,34*
Skillnad: -0,11
* = Borlänge-Avesta
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Linje 101
södergående
(alternativ 3)

47 min*
* = Borlänge-Avesta

Nuläge: 51,4 min
Alternativ: 49,0 min
Skillnad: -2,4 min

Nuläge: 75 min
Alternativ: 71 min
Skillnad: -4 min

Linje 101
södergående
(alternativ 4)

47 min*
* = Borlänge-Avesta

Nuläge: 51,4 min
Alternativ: 49,3 min
Skillnad: -2,1 min

Nuläge: 75 min
Alternativ: 71 min
Skillnad: -4 min

Nuläge: 1,45*
Alternativ: 1,36*
Skillnad: -0,09
* = Borlänge-Avesta
Nuläge: 1,45*
Alternativ: 1,36*
Skillnad: -0,09
* = Borlänge-Avesta

Tabell 10: Resultat - Körtid, tidtabellstid, restidsfaktor, linje 102.

Körtid
(Google Maps)
Linje 102
norrgående
(alla alternativ)
Linje 102
södergående
(alla alternativ)

51 min

50 min

Körtid
(Beräknad i GIS)
Nuläge: 49,6 min
Alternativ: 48,3 min
Skillnad: -1,3 min
Nuläge: 51,5 min
Alternativ: 50,3 min
Skillnad: -1,2 min

Restid
(Tidtabell)
Nuläge: 72 min
Alternativ: 68 min
Skillnad: -4 min
Nuläge: 72 min
Alternativ: 69 min
Skillnad: -3 min

Restidsfaktor
Nuläge: 1,41
Alternativ: 1,33
Skillnad: -0,08
Nuläge: 1,44
Alternativ: 1,38
Skillnad: -0,06

Tabell 11: Resultat - Körtid, tidtabellstid, restidsfaktor, linje 121.

Körtid
(Google Maps)
Linje 121
norrgående
(alternativ 1)
Linje 121
norrgående
(alternativ 2-4)
Linje 121
södergående
(alternativ 1)
Linje 121
södergående
(alternativ 2-4)

102 min

102 min

102 min

102 min

Körtid
(Beräknad i GIS)
Nuläge: 109,0 min
Alternativ: 102,8 min
Skillnad: -6,2 min
Nuläge: 109,0 min
Alternativ: 102,8 min
Skillnad: -6,2 min
Nuläge: 110,1 min
Alternativ: 103,8 min
Skillnad: -6,3 min
Nuläge: 110,1 min
Alternativ: 103,8 min
Skillnad: -6,3 min

Restid
(Tidtabell)
Nuläge: 130 min
Alternativ: 122 min
Skillnad: -8 min
Nuläge: 130 min
Alternativ: 121 min
Skillnad: -9 min
Nuläge: 130 min
Alternativ: 123 min
Skillnad: -7 min
Nuläge: 130 min
Alternativ: 123 min
Skillnad: -7 min

Restidsfaktor
Nuläge: 1,27
Alternativ: 1,2
Skillnad: -0,07
Nuläge: 1,27
Alternativ: 1,19
Skillnad: -0,08
Nuläge: 1,27
Alternativ: 1,21
Skillnad: -0,06
Nuläge: 1,27
Alternativ: 1,21
Skillnad: -0,06

Tabell 12: Resultat - Körtid, tidtabellstid, restidsfaktor, linje 132.

Körtid
(Google Maps)
Linje 132
norrgående
(alla alternativ)
Linje 132
södergående
(alla alternativ)

72 min

72 min

Körtid
(Beräknad i GIS)
Nuläge: 67,4 min
Alternativ: 67,4 min
Skillnad: 0 min
Nuläge: 67,4 min
Alternativ: 67,4 min
Skillnad: 0 min
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Restid
(Tidtabell)
Nuläge: 86 min
Alternativ: 84 min
Skillnad: -2 min
Nuläge: 86 min
Alternativ: 84 min
Skillnad: -2 min

Restidsfaktor
Nuläge: 1,19
Alternativ: 1,17
Skillnad: -0,02
Nuläge: 1,19
Alternativ: 1,17
Skillnad: -0,02
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6.2 Täckningsanalyser
I tabellerna 13-16 presenteras de resultat som har framkommit genom täckningsanalyser med hjälp av
GIS.
Resultaten baseras på data över länets befolkning och avser hur många invånare som bor inom
intervallen 0-400, 400-800, 800-1200 respektive 1200-3000 meter från närmaste hållplats på
respektive linje.
Tabell 13: Resultat - Antal invånare inom upptagningsområde, linje 101.

Linje 101

Nuläge Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

0-400 meter

2567

1736

1859

1748

1871

400-800 meter

9310

8063

8494

8248

8679

800-1200 meter

6354

6310

6604

6384

6869

1200-3000 meter 16006

16951

16008

16871

15770

Totalt 34237

33060

32965

33251

33189

-1177

-1272

-986

-1048

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Förändring

0

Tabell 14: Resultat - Antal invånare inom upptagningsområde, linje 102.

Linje 102

Nuläge Alternativ 1

Alternativ 2

0-400 meter

1447

1373

1339

400-800 meter

5349

5204

5229

800-1200 meter

3396

2857

3101

1200-3000 meter

9939

9191

8694

Totalt 20131

18625

18363

-1506

-1768

Förändring

0

Tabell 15: Resultat - Antal invånare inom upptagningsområde, linje 121.

Linje 121

Nuläge Alternativ 1

0-400 meter

1087

1191

1191

930

1186

400-800 meter

5484

5499

5449

5492

5465

800-1200 meter

4952

4835

4885

4718

4744

1200-3000 meter

7981

7896

7896

8281

8015

Totalt 19504

19421

19421

19421

19410

-83

-83

-83

-94

Förändring

0

Tabell 16: Resultat - Antal invånare inom upptagningsområde, linje 132.

Linje 132

Nuläge Alternativ 1 Alternativ 2

0-400 meter

664

492

458

400-800 meter

2425

2139

2231

800-1200 meter

1144

1029

1206

1200-3000 meter

5765

4435

4052

Totalt
Förändring

9998
0

8095
-1903

7947
-2051
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6.3 Ekonomiska effekter av förändrade restider
I tabellerna 17-20 presenteras de ekonomiska effekter som uppstår av respektive förändring. Dessa
värden baseras på ASEK-gruppens kalkylvärden för minskad restid och har multiplicerats med antalet
resenärer som påverkas av respektive förändring. Observera att studien har bortsett från de kostnader
som är förknippade med de infrastruktur-investeringar som förändringsåtgärderna kan komma att
kräva.
Baserat på antagandet att antalet avstigande vid en hållplats är lika stort som antalet påstigande har
beräkningarna av passagerarflödena beräknats genom att summera alla påstigande resenärer från
linjens startstation fram till och med den sista hållplatsen före den studerade förändringen.
Denna summa har sedan subtraherats med summan av det uppskattade antalet avstigande
passagerare vid samma hållplatser, eftersom dessa resenärer stiger av före den ändrade resvägen.
Vidare har det antagits att resenärer som reser till och från de hållplatser som flyttas eller tas bort inte
får någon ändrad restid. Därför har även summan av antalet avstigande vid dessa hållplatser
subtraherats från det totala antalet påstigande resenärer vid beräkningarna.
För att ge ett värde på en månatlig restidsbesparing har det genomsnittliga antalet resenärer för
vardagar, lördagar respektive söndagar beräknats. En månad antas i detta fall bestå av 22 vardagar,
fyra lördagar och fyra söndagar. Statistiken utgår från det totala antalet resande under hösten och
vintern 2014-2015 enligt vad som beskrivs i kapitel 3.1. Antalet berörda resenärer per månad har
slutligen multiplicerats med hur mycket den aktuella tidsbesparingen är värd enligt ASEK:s
kalkylvärden, motsvarande 53 respektive 61 kronor i timmen enligt vad som beskrivs i kapitel 2.1.3.
Tabell 17: Resultat - Ekonomiska effekter, linje 101.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Total minskad restid alla resenärer,
ny körväg Hedemora (h/mån)

270

235

215

179

Total minskad restid alla resenärer,
borttaget hållplatsläge Kärringtjärn
(h/mån)

85

85

85

85

Monetärt värde total minskad restid
(SEK/mån)

18 849

16 969

15 919

14 039

Alternativ 1

Alternativ 2

Total minskad restid alla resenärer,
flyttat hållplatsläge Gagnef (h/mån)

300

300

Total minskad restid alla resenärer,
borttaget hållplatsläge Djurmo
(h/mån)

85

85

20 411

20 411

Tabell 18: Resultat - Ekonomiska effekter, linje 102.

Monetärt värde total minskad
restid (SEK/mån)
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Tabell 19: Resultat - Ekonomiska effekter, linje 121.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 4

Total minskad restid alla resenärer,
ny körväg Vansbro (h/mån)

51

51

51

51

Total minskad restid alla resenärer,
ny körväg Dala-Järna (h/mån)

87

87

87

87

Total minskad restid alla resenärer,
ny körväg Björbo (h/mån)

269

269

269

269

Monetärt värde total minskad restid
(SEK/mån)

24 798

24 798

24 798

24 798

Tabell 20: Resultat - Ekonomiska effekter, linje 132.

Alternativ 1

Alternativ 2

Total minskad restid alla resenärer,
borttagna hållplatslägen i Fu och
Garsås (h/mån)

100

100

Monetärt värde total minskad restid
(SEK/mån)

6090

6090

43

mattias.ahlstrom@dalatrafik.se
matah690@student.liu.se

Utveckling av en attraktiv regional busstrafik i Dalarnas län

7. Diskussion
I detta kapitel förs en diskussion kring de framtagna resultaten, först i form av generella
förbättringsåtgärder för hela trafiksystemet följt av diskussioner kring förbättringsåtgärderna på
respektive linje.

7.1 Generella rekommendationer
Förtroendet för länets kollektivtrafik är, enligt den senaste kundnöjdhetsmätningen, relativt lågt.
Dalatrafik bör därför satsa på att stärka resenärernas helhetsbild av direktbusstrafiken genom att
marknadsföra kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen. Vissa åtgärder har redan
genomförts, såsom att använda bussar med högre standard och att erbjuda trådlöst internet ombord.
Det som bör läggas mer fokus på härnäst är ett helhetstänk, gärna inspirerat av de Superbussar i
nordöstra Skåne som beskrivs i kapitel 2.4 och BHLS-system som beskrivs i kapitel 2.5.
Alla hållplatser som trafikeras av direktbussarna bör vara av hög standard och erbjuda vindskydd och
realtidsinformation. Detta finns vid vissa av dagens hållplatser men långt ifrån alla. Det bör också
eftersträvas någon form av biljettförsäljning vid dessa hållplatser för att underlätta påstigningen.
Kostnaden för biljettautomater vid alla direktbusshållplatser skulle troligtvis bli väldigt hög men det
kan i ett första skede införas i alla centralorter. En alternativ åtgärd skulle kunna vara att kraftigt
marknadsföra de betalningsalternativ som bygger på mobila lösningar, exempelvis att resenären köper
sin resa eller laddar sitt periodkort via en smartphone-applikation. Det viktiga i sammanhanget är att
minska antalet biljettköp ombord då dessa är tidskrävande.
För att ytterligare tydliggöra att det är en direktbusshållplats kan hållplatserna få ett enhetligt
utseende med exempelvis färgade plattor på marken och likadana vindskydd. Dessutom bör det finnas
cykelparkeringar vid varje hållplats för att uppmuntra resenärer till att ta cykeln till bussen, då det ökar
hållplatsens upptagningsområde. Viktigare knutpunkter bör även ha någon form av pendelparkering
för att uppmuntra landsbygdsbor att ta bilen en delsträcka och sedan buss den sista biten till arbetet.
Det är även viktigt att ta hänsyn till trafiksäkerheten, särskilt med tanke på att många av de studerade
förändringsförslagen innebär att hållplatslägen flyttas från relativt säkra stationsområden ut till starkt
trafikerade vägar. I anslutning till dessa riksvägshållplatser behöver det finnas goda anslutningar med
gång- och cykelvägar och även planskilda korsningar för att resenärerna ska kunna korsa riksvägarna
säkert och obehindrat. Avsaknad av trafiksäkra hållplatser skulle med största sannolikhet minska
kollektivtrafikens attraktivitet och leda till att ett antal resenärer avstår från att resa enbart på grund
av det orosmoment som kan uppstå av att behöva springa över riksvägen.
Viktigt är också att kontinuerligt se över förbättra anslutningsmöjligheterna mellan direktbussar och
övriga trafikslag, främst landsbygdsbussar och stadsbussar, för att förbättra framkomligheten på de
sträckor där byten krävs. Detta bör föregås av noggranna kartläggningar av länets resenärers
resmönster för att upptäcka och tillgodose de resebehov som finns idag och som uppstår i framtiden.
Turtätheten bör utökas, i den mån det är ekonomiskt försvarbart. Med tanke på direktbussarnas status
som stomnät skulle det vara önskvärt med regelbundna och styva tidtabeller där turtätheten ligger på
åtminstone en buss i timmen, kanske varannan timme på lågtrafikerade sträckor. 30- eller 60minuterstrafik är troligtvis olönsamt i länets utkanter men bör gå att få till på sträckor såsom BorlängeSäter, Borlänge-Ludvika, Borlänge-Leksand och Falun-Rättvik. Alla turer behöver kanske inte trafikera
hela stråket utan endast en delsträcka närmast länscentrum, vilket redan är fallet på linje 132 där
många turer endast går delsträckan Falun-Rättvik.
Eventuellt bör det utredas ifall det kan vara aktuellt med kollektivtrafikprioritering i hårt belastade
korsningar och vägsträckor med dålig framkomlighet, exempelvis i IKEA-området i Borlänge. En ökad
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framkomlighet för busstrafiken gör den mer attraktiv och kan bidra till kraftigt sänkta restider, särskilt
under peaktid då bussen i dagsläget kanske fastnar i långa bilköer.

7.2 Linje 101
Förändringsåtgärderna på linje 101 kan, i bästa fall, sänka restiden mellan Avesta och Borlänge med
upp till sex minuter. Det betyder att restiden från Avesta busstation till Borlänge centrum minskar från
dagens 65 minuter till 59 minuter vilket skulle innebära att en stor del av Avesta uppfyller målet om
att nå länscentrum inom en timmes restid. Restiden i södergående riktning är omkring en minut längre.
Även om restiden minskar relativt kraftigt har dock sträckan en fortsatt hög restidsfaktor, även efter
förändringsåtgärderna, i södergående riktning så hög som 1,34. För att komma till bukt med detta och
sänka den till åtminstone 1,2, vilket skulle vara önskvärt, behöver fler insatser sättas in. Att ändra
körvägen i Avesta förefaller ganska osannolikt, möjligtvis kan det diskuteras ifall linje 101 verkligen
skall fortsätta hela vägen till Krylbo med tanke på det låga resandeunderlaget. Denna åtgärd skulle
dock inte påverka körtiden mellan Avesta och Borlänge, men kan vara nog så viktig för att korta ned
bussarnas omloppstider för att kunna erbjuda en tätare trafik. Inte heller i Säter finns det några
märkbart bättre körvägar än i dagsläget, om det inte går att bygga hållplatsfickor längs med riksväg 70
så att bussen kan undvika att svänga in till stadens centrum. Det mest tänkbara alternativet för att
ytterligare kunna korta ned restiden är att undvika att trafikera Gustafs, vilket i dagsläget innebär en
relativt tidskrävande avstickare från riksväg 70. Uppskattningsvis skulle två-tre minuter ytterligare
kunna sparas in här ifall linje 101 slutar att trafikera Gustafs helt eller om hållplatsfickor anläggs intill
riksvägen. En sänkning med ytterligare tre minuter utöver de framtagna förslagen skulle ge en
restidsfaktor omkring 1,2 beroende på körriktning.
Förändringen i Hedemora kommer med största sannolikhet att möta ett stort motstånd från stadens
befolkning, med tanke på att bussförbindelserna skulle komma att flyttas från stadskärnan ut till
riksvägen. Gångsträckan förlängs för många invånare och inom gångavståndsintervallet 0-800 meter
minskar antalet invånare kraftigt. För att minska restiden till och från Avesta är dock en ny trafiklösning
i Hedemora nödvändig. Frågan är ifall en kortare restid från Avesta verkligen leder till en tillräcklig
resandeökning som täcker upp för de resenärer som eventuellt förloras i Hedemora när
tillgängligheten där minskar. Här krävs antagligen omfattande marknadsföring för att visa på hur
mycket stråkets restid minskar. Dessutom krävs det goda anslutningsmöjligheter i Hedemora så att de
som inte kan eller vill promenera har möjlighet att åka buss från järnvägsstationen och centrum ut till
direktbusshållplatsen. En synkroniserad tidtabell där linje 101 ankommer Hedemora söderifrån
samtidigt som linje 131 mot Falun avgår skulle erbjuda goda anslutningsmöjligheter dels på sträckan
Avesta-Falun men även från centrala Hedemora mot Säter-Borlänge. En säker omstigningshållplats är
att därför föredra för att erbjuda attraktiva anslutningar. Ett hållplatsläge ute på riksväg 70 (alternativ
1) upplevs troligtvis osäkert, varför det bör övervägas ifall hållplatsen skall placeras enligt alternativ 2
på Gussarvsgatan istället. Det ger visserligen en något längre restid, men kan även hållplatsen i Gustafs
på sikt fasas bort är det bättre att lägga den restiden som sparas in där på en väl fungerande hållplats
i Hedemora istället. Ytterligare en faktor som talar för ett hållplatsläge på Gussarvsgatan är att antalet
invånare inom intervallet 0-1200 meters gångavstånd skulle öka med 800 personer jämfört med
alternativ 1. I intervallet 1200-3000 meter minskar dock antalet invånare med nästan 1000 personer i
alternativ 2. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det troligtvis är få invånare inom detta
avståndsintervall som väljer att använda busstrafiken.
En hållplats i Hedemoras norra delar, enligt alternativ 3 och 4, skulle vara intressant ur ett
tillgänglighetsperspektiv. Effekten av det hållplatsläge som har studerats vid den norra
cirkulationsplatsen i Hedemora är dock liten och antalet invånare som bor i avståndsintervallet 0-3000
meter ökar endast med 200 personer. Dock ses en liten ökning i de lägre intervallen, vilket innebär att
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något fler får närmare till bussen. Det kan dock ifrågasättas om läget är optimalt och det bör utredas
vidare ifall ett läge norr om cirkulationsplatsen verkligen är det mest optimala. Ett läge på den södra
sidan skulle hamna närmare ett stort område med villabebyggelse och även närmare ett
industriområde. Detta har inte kunnat utredas i denna studie då beräkningarna utgått från det
befintliga vägnätet – i detta fall skulle en ny väg (eller cykelväg) behöva dras från Bivägen respektive
Ivarshyttevägen ut till riksväg 70 för att göra hållplatsen tillgänglig från bostadsområdet och
industriområdet. Ett hållplatsläge i stadens norra delar blir extra viktigt med tanke på att omläggningen
av linjesträckningen för linje 101 även påverkar linje 131, som i dagsläget har ett uppehåll i norra
Hedemora. Den nya linjesträckningen gör att detta inte längre kan trafikeras. Ett nytt hållplatsläge på
riksväg 70 skulle då kunna vara gemensamt för de båda direktbussarna och erbjuda goda
pendlingsmöjligheter mot såväl Falun, Borlänge, Säter och Avesta för en stor del av Hedemoras
befolkning.
Att sluta angöra Kärringtjärn kan ses som en kompensation för ett extra hållplatsläge i Hedemora, då
ingen extra stopptid kommer att tillkomma till följd av den nya hållplatsen. Förslaget kommer
säkerligen att möta ett visst motstånd från lokalbefolkningen, men antalet påstigande är endast runt
tio personer per dag och med tanke på det stora utbudet av lokala landsbygdsbussar känns det något
obefogat att linje 101 skall stanna. Resande från Västerbyområdet till Borlänge eller Avesta får dock
en något sämre resa med ett byte i Säter respektive Hedemora. Med tanke på att det handlar om cirka
tio personer per dag bör denna kostnad överstigas av nyttan av en kortare restid för övriga resenärer.
Det är inte ens säkert att alla dessa tio resenärer verkligen reser till Borlänge eller Avesta – de kan
y ket äl resa ”lokalt” till Säter eller Hede ora. Dessa resor ka
ed fördel ge o föras ed någon
av de lokala landsbygdslinjer som finns i dagsläget (261, 262, 268 och 374). Möjligtvis kan en justering
av tidtabellen för linje 261 mot Säter komma att behövas, för att säkerställa att de som eventuellt
pendlar från Västerby mot Borlänge kan ta sig till arbetet i tid via en anslutning till linje 101 i Säter.

7.2.1 Rekommendationer
För linje 101 rekommenderas följande åtgärder:






En omläggning av linjesträckningen i Hedemora enligt alternativ 2, med ett nytt hållplatsläge
på Gussarvsgatan som ersätter dagens hållplatser Centrumrondellen och Gussarvsgatan.
En vidare utredning kring effekterna av ett hållplatsläge på riksväg 70 i Hedemoras norra delar,
beläget söder om den norra cirkulationsplatsen.
Hållplats Kärringtjärn bör sluta att trafikeras för att maximera nyttan av den omlagda körvägen
i Hedemora.
Det bör även utredas hur en förkortad körväg i Avesta skulle påverka omloppstider och
tidtabeller. Slutstation kan då exempelvis vara Avesta lasarett, alternativt att linje 101 endast
fortsätter till Krylbo vissa turer.
Större press bör sättas på Trafikverket för att få till en riksvägshållplats i Gustafs för att kunna
minska restiderna mellan Säter och Borlänge. Det bör dock även utredas vilka
kompletteringsåtgärder som skulle krävas i form av mellankommunal trafik ifall linje 101 slutar
att trafikera Gustafs helt och hållet.

7.3 Linje 102
Förändringsåtgärderna på linje 102 är förhållandevis lönsamma och leder till en tidsbesparing på
sammanlagt 3-4 minuter beroende på körriktning. Sträckan Rättvik-Borlänge kommer dock inte att bli
tillräckligt snabb för att uppfylla målet om att nå länscentrum inom en timmes restid, även om det inte
är många minuter som saknas. Däremot uppfyller Rättvik redan detta mål genom linje 132 till Falun,
vilket också räknas som länscentrum. Mellan Rättvik och Borlänge går det även regionaltåg som
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trafikerar sträckan på 50 minuter. Önskvärt vore självklart att eftersträva samma restid för
direktbussarna men detta är inte realistiskt – det skulle antagligen kräva att Leksand slutar att
trafikeras och ersätts med en riksvägshållplats. Denna skulle då hamna otillgängligt för samhällets
invånare. Även i Djurås skulle körvägen behöva ändras, vilket skulle leda till att ortens resecentrum
inte kan fortsätta att angöras.
Ett borttaget hållplatsläge vid Tällbergsporten eliminerar alla möjligheter i dagsläget att resa med buss
från Tällberg till Rättvik, utan att åka via Leksand. Här är det nödvändigt att säkerställa en anslutning
med linje 274 eller 276, som idag har sina slutstationer vid Tällbergsporten, genom en förlängning till
Rättvik. Antalet resenärer på sträckan är dock inte mer än cirka 5 per dag, varför denna förbindelse
möjligtvis skulle kunna vara anropsstyrd. Ett nytt hållplatsläge vid Hantverksbyn har troligtvis potential
att nå många resenärer – det uppstod en del protester när de tidigare bussförbindelserna i området
drogs in. Frågan är var detta ska placeras – en hållplats i anslutning till korsningen mellan riksväg 69
och riksväg 70 skulle totalt sett täcka in fler resenärer inom en radie på tre kilometer, bland annat
genom närheten till Söderås och Utby. Däremot skulle en hållplats något närmare Rättvik täcka in cirka
200 fler resenärer inom intervallet 0-1200 meter. Möjligtvis finns då en större potential att locka dessa
resenärer till linje 102 än de som bor i Söderås/Utby. Om en ny landsbygdslinje ändå ska trafikera
sträckan Tällberg-Rättvik finns möjlighet att låta denna stanna i såväl i Utby som i södra delarna av
Hantverksbyn vilket skulle underlätta pendling även från Söderås mot Leksand.
En förändrad körväg i Gagnef är det enskilt mest lönsamma förslaget som har utretts för linje 102. I
dagsläget kan problem uppstå, främst i södergående riktning, då bussen måste göra en vänstersväng
för att köra av riksvägen och ännu en vänstersväng för att komma tillbaka. Dessutom är avstickaren
från riksvägen omotiverad med tanke på att järnvägsstationen ligger i samhällets utkant medan
riksvägen passerar mer centralt. Det är tveksamt om ens någon använder sig av linje 102 för att byta
till tåg i Gagnef med tanke på att de trafikerar samma sträcka. Det finns helt enkelt ingen anledning att
ta bussen en liten bit för att sedan ta tåget resterande sträcka till Borlänge. Värdet av att lokala
busslinjer trafikerar järnvägsstationen är dock högre för att erbjuda anslutningsmöjligheter. Det är
också viktigt att se till att det går att erbjuda anslutningsmöjligheter till linje 102 även om hållplatsen
flyttas ut till riksvägen. Möjligtvis kan de lokala linjerna stanna på Tegelbruksvägen i anslutning till bron
som korsar riksväg 70 med goda gångvägar ned från bron till riksvägen och direktbusshållplatsen. En
nackdel med att inte låta linje 102 stanna vid järnvägsstationen är att det försvårar för de resenärer
som kanske tar bussen till jobbet men tåget hem eller omvänt. Så länge de går till hållplatsen är det
kanske inga större problem, men för cykelanvändare blir det en klar nackdel om cykeln står vid fel
hållplats när man återvänder.
Att sluta stanna i Djurmo kommer med största sannolikhet att mötas av protester från
lokalbefolkningen och kommer att kräva ytterligare trafiklösningar. Linje 216, som i dagsläget trafikerar
sträckan Djurås-Borlänge, behöver förstärkas med fler avgångar för att täcka upp för bortfallet från
linje 102, åtminstone i peaktid. Eventuella pendlare från Djurmo mot Leksand kommer också att
drabbas av ett försvårat resande, som kommer att kräva ett byte i Djurås eller Gagnef. Det är oklart
hur många som berörs av detta och det skulle behöva utredas djupare. Möjligtvis kan det utredas
lösningar där linje 122 (Falun-Djurås) förlängs till Leksand, vilket skulle erbjuda Djurmopendlare en
fortsatt god förbindelse till Leksand. Även pendlare på sträckan Leksand-Gagnef-Falun skulle gynnas
av detta och slippa ett bussbyte. Fördelen med att låta linje 102 sluta stanna i Djurmo är, förutom
tidsvinsten, att stråket Djurås-Borlänge som i dagsläget delas med linje 121 blir enhetligt. Linje 121
stannar nämligen inte i Djurmo, vilket kan skapa en osäkerhet bland resenärerna. En enhetlig
linjesträckning underlättar även för saxade tidtabeller, som på sikt skulle kunna ge en regelbunden och
styv tidtabell där exempelvis varannan avgång körs med linje 102 och varannan med linje 121. Det bör
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också diskuteras om linje 102 ska fortsätta trafikera Borlänge centrum med tanke på enhetligheten –
linje 121 gör nämligen inte det. Alternativt skulle det vara tänkbart att låta linje 102 starta i centrum
istället för vid resecentrum, för att undvika omvägen som dagens linjesträckning innebär. Det skulle ge
en enhetlig linjesträckning för linje 102 och linje 121 på sträckan Borlänge resecentrum-Djurås
resecentrum samtidigt som restiden till/från Borlänge resecentrum skulle minska.

7.3.1 Rekommendationer
För linje 102 rekommenderas följande åtgärder:





Hållplats Tällbergsporten rv 70 bör sluta att trafikeras till förmån för ett nytt hållplatsläge
väster om Hantverksbyn i korsningen riksväg 70/Båtvägen enligt alternativ 2.
En omläggning av linjesträckningen i Gagnef, där hållplats Gagnefs järnvägsstation ersätts av
ett nytt hållplatsläge på riksväg 70 i höjd med Tegelbruksvägen.
Hållplats Djurmo E16 bör sluta att trafikeras, dels för att göra stråket Djurås-Borlänge identiskt
med linjesträckningen för linje 121 och dels för tidsvinsten som uppnås.
Det bör även utredas ifall linje 102 kan få en förändrad linjesträckning genom Borlänge där
starthållplats blir Borlänge centrum. Detta för att undvika den omväg som uppstår när linjen i
dagsläget kör sträckan resecentrum-centrum. Vissa turer kan eventuellt utgå från SSAB Västra
porten för att stärka möjligheterna till arbetspendling.

7.4 Linje 121
Av de linjer som utretts i denna studie är linje 121 den som ger det högsta monetära värdet sett till
den möjliga restidsbesparing som går att uppnå. Restidsfaktorn ligger på en mycket god nivå och
tidtabellstiden kan sänkas med 8-9 minuter på sträckan Malung-Borlänge och omvänt. Den minskade
restiden gör att målet om en timmes restid till länscentrum uppfylls i princip hela vägen från Dala-Järna
till Borlänge.
I Malung bör ett hållplatsläge tas bort, det är inte motiverat att ha tre stopp med tanke på tätortens
storlek. Vilket av dem som skall tas bort är dock en svår fråga – både hållplats Malung centrum och
hållplats Vårdcentralen har ett högt antal påstigande. Dessa två är dock belägna väldigt nära varandra
och en av dem borde egentligen räcka. Hållplats Malungs folkhögskola är en så kallad strategisk
hållplats i tätortens utkant och har ett väldigt lågt antal resande i förhållande till de övriga två. Minst
effekt på tillgängligheten skulle fås av att ta bort hållplats Malung centrum. Detta är dock den hållplats
som har det största antalet påstigande – möjligtvis på grund av det centrala läget. Till viss del beror
det säkerligen också på gammal vana, då denna hållplats är belägen vid den nu nedlagda
järnvägsstationen. Troligtvis förekommer det även en del anslutande trafik till lokala bussar och
interregional trafik mot Torsby. Skulle Malung centrum sluta att angöras behöver anslutningstrafiken
till dessa linjer säkerställas. Ett alternativ kunde vara att hållplats Vårdcentralen flyttas in till Storgatan
istället för att vara placerad på E16, vilket fågelvägen inte skulle ligga längre än 200-300 meter från
nuvarande centrumhållplatsen. Det skulle även möjliggöra en smidig väg ut ur Malung för linje 121 på
den fortsatta färden mot Sälen.
Både Vansbro och Dala-Järna gynnas av flyttade hållplatslägen till E16, vilket skulle innebära mer
centrala hållplatser och dessutom betydligt kortare körvägar än i dagsläget. Tillgängligheten förbättras
också något, särskilt inom de kortare gångavståndsintervallen. Trafiken gynnas inte av att passera de
nedlagda järnvägsstationerna och även om tågtrafiken skulle återupptas i framtiden är det oklart hur
stort värdet är för att köra så pass långa omvägar för att kunna trafikera dem. Med tanke på att
avstånden i Västerdalarna är långa är det viktigare att prioritera raka körvägar för att kunna sänka
restiderna så mycket som möjligt. Inte minst för regionförstoringens betydelse – en kortare restid i
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stråket skulle kunna gynna invånare både i Malung-Sälens och Vansbro kommuner genom ökade
arbetsmöjligheter i Gagnef och Borlänge.
Den omlagda körvägen i Björbo har den enskilt största betydelsen för den minskade restiden i stråket,
med en minskning på omkring fyra minuter. Tillgängligheten till linje 121 kommer onekligen att minska
något då körvägen ändras från byvägen till E16 och dagens två hållplatser slås ihop till en. Tätorten
Björbo är förhållandevis utspridd och sträcker sig långsmalt intill Västerdalälven. Geografin försvårar
därmed kollektivtrafikens utformning något – en hållplats för hela samhället är inte optimalt. För att
minska restiderna från Malung och Vansbro är det dock nödvändigt att sluta köra in i orten och istället
trafikera E16. En placering vid Rimgattu innebär, trots att det ligger utanför samhället, ett relativt
centralt läge och en stor del av ortens befolkning bör täckas upp av denna placering. Dessutom blir
avståndet till Björboskolan kort, vilket kan underlätta för de skolelever som eventuellt använder sig av
direktbussarna. För de resenärer som behöver använda sig av de tidigare hållplatserna finns linje 253,
vilken eventuellt skulle kunna få en ny linjesträckning för att erbjuda anslutningsmöjligheter till linje
121 i norrgående riktning. Antalet resenärer som reser norrut från Björbo är dock väldigt litet i
dagsläget så denna förändring är eventuellt inte nödvändig.
För största effekt bör förändringarna i Vansbro, Dala-Järna och Björbo genomföras tillsammans. Detta
innebär då att linje 121 kör oavbrutet längs E16 hela vägen från centrala Malung till Borlänge med
undantag för en kort avstickare i Djurås. Från ett resenärsperspektiv upplevs detta troligtvis betydligt
snabbare än med dagens fyra avstickare på sträckan. Dessutom skulle medelhastigheten höjas
samtidigt som tid kan sparas in på att bussen slipper bli stående i korsningar i väntan på att svänga
av/ut på E16. Särskilt under vintertid är trafiken omfattande på sträckan och troligtvis skulle dessa tre
åtgärder ha stor betydelse för busstrafikens punktlighet. Det är viktigt att ha i åtanke att linje 121
ersätter den tågtrafik som tidigare fanns på sträckan och därför bör den även behandlas som en sådan
– en rak och snabb linje med goda anslutningsmöjligheter till tåg i Borlänge.

7.4.1 Rekommendationer
För linje 121 rekommenderas följande åtgärder:



I ett första skede rekommenderas en förändring enligt alternativ 1, med flyttade hållplatslägen
i Vansbro, Dala-Järna och Björbo för att ge en linjesträckning som oavbrutet följer E16 från
Malung till Djurås.
I ett senare skede bör en förändring enligt alternativ 2 genomföras, det vill säga att linje 121
slutar att trafikera hållplats Malung centrum. I samband med detta flyttas hållplats
Vårdcentralen in på Storgatan och bildar en ny centrumhållplats för tätortens alla linjer. Nyttan
av denna förändring bör dock diskuteras och utredas vidare innan beslut tas, då den inte
märkbart ger restidsförbättringar i det studerade stråket.

7.5 Linje 132
Linje 132 har redan i dagsläget en mycket bra restidsfaktor, där den 86 kilometer långa sträckan mellan
Falun och Mora endast tar 14 minuter längre med buss än med bil. Det är därför svårt att ytterligare
förbättra restiden på sträckan, även om det finns några små åtgärder som skulle kunna göra skillnad.
Mora kommer aldrig att kunna uppnå målet om att nå länscentrum inom 60 minuters restid, i varje fall
inte med buss. Däremot skulle det eventuellt vara möjligt att trafikera sträckan Mora-Borlänge med
tåg på under 60 minuter om nödvändiga åtgärder genomförs på järnvägsnätet.
Att sluta angöra hållplatserna i Fu och Garsås är en tveksam åtgärd som troligtvis kostar mer än den
nytta det genererar. Det är visserligen inte särskilt många resenärer som drabbas av förändringen, men
för att kunna erbjuda en god service till bygdens invånare bör det även fortsättningsvis finnas
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förbindelser söderut (mot Rättvik). Detta kan gå att lösa genom att låta linje 324 förlängas från Garsås
till Vikarbyn för vidare anslutning med linje 352 eller 353 mot Rättvik, alternativt förlänga någon av
dessa linjer till Garsås för anslutning där till linje 324. Det är dock tveksamt om de två minuter som kan
sparas på linje 132 mellan Mora och Rättvik genom att sluta stanna i Fu och Garsås leder till någon
större resandeökning på sträckan. I kombination med en förbättrad trafiksituation i Mora och Vikarbyn
skulle det dock kunna vara intressant, i första hand genom nya hållplatslägen på riksväg 70 vid MoraNoret och Vikarbyn så att bussen inte behöver lämna riksvägen. Den totala tidsbesparingen på sträckan
skulle säkerligen kunna uppgå till åtminstone 4-5 minuter om alla dessa åtgärder kunde genomföras
tillsammans.
Det är också tveksamt ifall det är lönsamt att flytta hållplatsläget i Söderås och placera det vid
Hantverksbyn. Hållplatsen i Söderås har ett stort upptagningsområde från de närliggande byarna och
även ett relativt högt antal påstigande i dagsläget. Det är tveksamt om dessa resenärer vill ta sig ända
ner till Hantverksbyn för att nå bussen, särskilt om det nordliga hållplatsläget väljs (alternativ 2). Det
är däremot tänkbart att det finns en relativt stor potential till nya resenärer i Hantverksbyn om detta
läge väljs. Med tanke på hur ogynnsamt detta hållplatsläge skulle vara för invånare i Söderås och Utby
är det dock värt att fundera över om även hållplatsläget i Söderås skall finnas kvar.
Vidare bör det utredas om antalet hållplatser i Falun skall minskas, i dagsläget stannar linje 132 på fyra
tätt belägna hållplatser i stadens centrala delar. När Faluns nya resecentrum öppnar tillkommer
ytterligare ett stopp. Alla dessa hållplatser har dock ett relativt högt antal påstigande då de ligger i
anslutning till viktiga målpunkter såsom centrum (inklusive anslutande busslinjer), gymnasieskolor,
lasarettet och högskolan. Hållplatsen vid brandstationen/Jungfrubergsrondellen har dock ett betydligt
lägre antal påstigande resenärer men kan däremot vara en viktig strategisk hållplats i stadens norra
utkant. Denna hållplats bör eventuellt anslutas bättre till stadsbussnätet, för att erbjuda bättre
möjligheter att resa med stadstrafiken utan att först behöva ta sig till centrum.

7.5.1 Rekommendationer
För linje 132 rekommenderas följande åtgärder:






Hållplats Fu och Garsås bör trafikeras av linje 132 även fortsättningsvis. Nyttan av att sluta
angöra dessa är med största sannolikhet lägre än kostnaden för en kompletterande
mellankommunal trafik på sträckan Garsås-Vikarbyn(-Rättvik). Om det däremot tas ett beslut
om att bygga hållplatslägen längs riksväg 70 i Mora-Noret och Vikarbyn rekommenderas att
linje 132 även slutar att stanna vid Fu och Garsås, eftersom den totala tidsvinsten i detta fall
skulle bli betydligt högre. Möjligtvis kan Dalatrafik låta enbart vissa turer stanna i Fu och Garsås
och låta resterande turer gå direkt från Mora till Vikarbyn.
Införande av ett nytt hållplatsläge väster om Hantverksbyn i korsningen riksväg 70/Båtvägen
enligt alternativ 2. Denna bör dock inte ersätta hållplatsläget i Söderås utan bör ses som ett
komplement till detta. Skulle mellankommunal trafik införas på sträckan Rättvik-Falun kan det
dock diskuteras ifall hållplatsläget i Söderås behöver fortsätta att trafikeras av linje 132.
En utredning bör göras kring att ändra linjens körväg genom Falun och se om det finns några
chanser till tidsbesparingar i tätorten. Dessutom bör det påskyndas ett arbete med att anlägga
en riksvägshållplats i Bjursås för att busstrafiken skall kunna passera obehindrat utan att
svänga av.
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8. Slutsats
Dalatrafik har redan i dagsläget tagit vissa steg mot att utveckla direktbussnätet mot ett BRT/BHLSsystem, men det finns fortfarande många åtgärder som kan leda till en högre servicenivå. Genom att
höja direktbussnätets status bland länets arbetspendlare finns en stor potential till att öka
busstrafikens marknadsandel. Kortare restider och en högre servicenivå är förvisso inte de enda
faktorerna som kan bidra till ökat antal resenärer, men sannolikt är de några av de absolut viktigaste.
Ett väl fungerande stombussnät i form av direktbusstrafik bör ha goda anslutningsmöjligheter med
lokal och regional trafik för att säkerställa pendling även från tätorter och samhällen där ingen
direktbusstrafik förekommer.
Det är tydligt att det, genom enkla förändringsåtgärder på linjenätet, går att åstadkomma sänkta
restider på direktbussnätet i Dalarnas län. Särskilt stora tidsvinster kan uppnås i Västerdalsstråket, där
dagens linje 121 gör avstickare till ett flertal nedlagda järnvägsstationer. Ofta är dessa belägna i
tätorternas utkanter, vilket innebär att linjesträckningens omväg inte heller innebär någon förbättring
sett till tillgängligheten. Att istället förlägga hållplatserna till riksvägen innebär alltså i detta fall en winwin-situation, där många resenärer kan gynnas av en kortare restid samtidigt som tillgängligheten till
busstrafiken är oförändrad eller rent av bättre. Genom att ta bort hållplatser med lågt resande uppnås
vissa tidsvinster, särskilt om de är belägna på en sträcka där många resenärer passerar. Däremot är
det inte lönsamt att ta bort hållplatser på en sträcka med lågt antal resande, om det inte också medför
en kortare och snabbare resväg, vilket tydligt visas på linje 132.
Att sänka restiderna inom länet är viktigt för att främja regionförstoringens utveckling. En stor del av
länets befolkning pendlar till Borlänge och Falun och avstånden är ofta långa. Kommunikationerna från
länets övriga 13 kommuner till länscentrum måste därför hålla en god kvalitet och vara attraktiva ur
resenärens synvinkel. För att direktbusstrafiken skall kunna vara så snabb och effektiv som den
behöver vara kommer landsbygdsbor oundvikligen att drabbas av ett sämre utbud. Detta i takt med
att antalet hållplatser på direktbussarnas linjesträckningar minskar; studiens resultat visar på sämre
tillgänglighet till kollektivtrafiken för samtliga linjer. Det är dock viktigt att tänka på att även om
förändringsförslagen leder till en minskad geografisk tillgänglighet till direktbusstrafiken så ökar
tillgängligheten inom länet i form av snabbare resor. Att ta bort en lågtrafikerad hållplats på
landsbygden kanske drabbar ett hundratal invånare samtidigt som tusentals invånare får en snabbare
och mer attraktiv resväg mot länscentrum. Här är det dock viktigt att kommuner och landsting
säkerställer att kompletterande mellankommunal trafik införs på berörda sträckor. Kanske inte i form
av bussar som går hela vägen till länscentrum, men åtminstone ett basutbud till närmaste
kommuncentra eller annan större knutpunkt där anslutning sker till direktbussnätet eller tågtrafiken.
Med hjälp av Trafikverket och ASEK-gruppens kalkylvärden för minskad restid är det relativt enkelt att
beräkna hur mycket en viss förändringsåtgärd är värd i monetära termer. Svårigheten ligger i att sätta
detta i relation till den försämrade tillgänglighet som uppstår; det är oklart hur högt invånarna
värdesätter sina bussförbindelser. Värdet av de ekonomiska effekterna skulle dock kunna ses som en
indikator på hur mycket en kompletterande busstrafik kan få kosta utan att förändringen blir olönsam.
Visar en viss förändringsåtgärd i form av att sluta angöra vissa hållplatser på ett visst ekonomiskt värde,
torde kostnaden för en kompletterande trafik till de borttagna hållplatserna kunna vara lika hög utan
att förändringen i sig är samhällsekonomiskt olönsam.
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8.1 Vidare arbete
Utredningar likt de som har genomförts i denna studie bör utföras på hela direktbussnätet för att
säkerställa potentialen till minskade restider i hela länet. Särskilt viktigt är detta troligtvis på de linjer
som trafikerar Falun och Borlänge samt trafiken däremellan med tanke på dessa städers betydelse för
Dalarnas arbetspendling. Det är även viktigt att inte enbart studera åtgärder i form av kortare
linjesträckningar utan också utreda förlängda eller omlagda linjer - exempelvis en förlängning av linje
122 till Leksand som har diskuterats tidigare i denna rapport.
För att kunna maximera nyttan av ett fortsatt förändringsarbete är det av stor vikt att Dalatrafik får
veta mer om sina resenärers resvanor. Detta genom att, förutom den nuvarande statistiken över antal
påstigande, även införskaffa statistik över antalet avstigande vid respektive hållplats under olika tider
på dygnet. En omfattande resvaneundersökning bör genomföras för att kartlägga behovet av
kollektivtrafik i olika kommun- och stadsdelar. Detta bidrar starkt till att placera nya resurser där det
finns störst nytta.
Vidare bör djupare studier göras inom området option value för att kunna värdera kostnaden av en
minskad tillgänglighet och jämföra denna mot nyttan av en minskad restid. Genom att uttrycka både
tillgänglighet och restid i monetära termer är det enkelt att beräkna hur många nya resenärer som
krävs på en viss sträcka för att täcka upp för de resenärer som förlorar sin förbindelse efter en
förändring. På detta vis skulle option value kunna användas för att avgöra om en förändring är lönsam
eller inte. Ett liknande alternativ är att i större utsträckning använda sig av fullständiga kostnadsnyttoanalyser vid värdering av olika förändringsförslag.
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Hållplatsnamn
Krylbo Resecentrum
Avesta lasarett
Avesta Busstation
Rutboleden
Månsbo backe
Gussarvsgatan
Centrumrondellen
Kärringtjärn
Bispberg vsk
Säter torget
Gustafs rv 70
SSAB Västra Porten
Borlänge Centrum
Borlänge Resecentrum
Summa:
Genomsnittligt antal påstigande per dag:

Antal påstigande vardag (sept 14-mar 15)
Totalt Varav norrgående Varav södergående
2638
2489
149
5105
4908
197
13294
13034
260
2012
2012
0
909
0
909
6878
2871
4007
18438
11491
6947
2411
1400
1011
4581
2452
2129
22928
18173
4755
7204
6118
1086
5610
1351
4259
18429
153
18276
18359
957
17402
128796
67409
61387
882,164
461,7054795
420,4589041

Antal påstigande lördag (sept 14-mar 15)
Antal påstigande söndag (sept 14-mar 15)
Hållplatsanvändning (i procent av totalt antal påstigande)
Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt
Varav norrgående
Varav södergående
318
224
94
300
278
22
2,28%
4,01%
0,39%
315
303
12
257
234
23
3,97%
7,30%
0,34%
731
685
46
678
500
178
10,28%
19,05%
0,71%
130
130
0
133
133
0
1,59%
3,05%
22
0
22
34
0
34
0,67%
1,41%
294
151
143
211
130
81
5,16%
4,22%
6,19%
1120
830
290
884
629
255
14,30%
17,35%
10,96%
133
103
30
117
76
41
1,86%
2,12%
1,58%
220
120
100
138
88
50
3,45%
3,56%
3,33%
1272
1014
258
821
641
180
17,50%
26,57%
7,60%
516
435
81
348
285
63
5,64%
9,16%
1,80%
258
77
181
176
75
101
4,23%
2,01%
6,64%
1147
6
1141
647
3
644
14,14%
0,22%
29,35%
1575
28
1547
1401
45
1356
14,92%
1,38%
29,70%
8051
4106
3945
6145
3117
3028
259,7
132,4516129
127,2580645
175,5714
89,05714286
86,51428571

Linje 102 Rättvik-Borlänge
Hållplatsnummer
531143
529077
529202
529246
526085
526059
526116
581261
581254
581386

Hållplatsnamn
Rättvik Resecentrum
Tällbergsporten rv 70
Leksand Resecentrum
Insjön Hjultorget
Gagnef Station
Djurås Resecentrum
Djurmo E16
Hagaskolan E16
Borlänge Centrum
Borlänge Resecentrum
Summa:
Genomsnittligt antal påstigande per dag:

Antal påstigande vardag (sept 14-mar 15)
Antal påstigande lördag (sept 14-mar 15)
Antal påstigande söndag (sept 14-mar 15)
Hållplatsanvändning (i procent av totalt antal påstigande)
Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt
Varav norrgående
Varav södergående
9623
529
9094
508
16
492
275
34
241
12,12%
1,30%
23,79%
2622
421
2201
90
8
82
113
8
105
3,29%
0,98%
5,78%
14695
4646
10049
546
102
444
454
84
370
18,27%
10,84%
26,30%
8287
3619
4668
280
107
173
275
100
175
10,30%
8,58%
12,14%
7186
2160
5026
255
45
210
228
43
185
8,93%
5,04%
13,12%
9830
4527
5303
317
88
229
228
97
131
12,08%
10,57%
13,71%
2603
1134
1469
88
31
57
79
25
54
3,23%
2,67%
3,82%
5650
5569
81
160
157
3
152
151
1
6,94%
13,18%
0,21%
7824
7738
86
271
230
41
162
162
0
9,61%
18,24%
0,31%
11583
11275
308
845
837
8
655
633
22
15,23%
28,59%
0,82%
79903
41618
38285
3360
1621
1739
2621
1337
1284
547,281
285,0547945
262,2260274
108,4
52,29032258
56,09677419
74,88571
38,2
36,68571429

Bilaga 1

Sida 1(2)

Hållplatsnummer
584147
584162
584216
584201
584251
583265
583320
583177
582119
582122
582999
581239
581254
581386

Bilaga 1: Sammanställning av resandestatistik

Linje 101 Avesta-Borlänge

Linje 121 Malung-Borlänge
Hållplatsnummer
523195
523194
523198
523208
590010
521137
521118
590013
521136
526015
526019
526023
526033
526059
581261
581386

Antal påstigande vardag (sept 14-mar 15)
Totalt Varav norrgående Varav södergående
5125
1940
3185
5061
2355
2706
897
384
513
748
360
388
1136
117
1019
1756
274
1482
9043
2506
6537
4633
2269
2364
2590
1211
1379
1709
187
1522
2178
423
1755
5315
459
4856
10972
1821
9151
8878
4568
4310
5752
5104
648
21291
20943
348
87084
44921
42163
596,466
307,6780822
288,7876712

Antal påstigande lördag (sept 14-mar 15)
Antal påstigande söndag (sept 14-mar 15)
Hållplatsanvändning (i procent av totalt antal påstigande)
Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt
Varav norrgående
Varav södergående
593
190
403
1270
464
806
6,69%
4,73%
8,86%
433
229
204
654
305
349
5,89%
5,27%
6,57%
58
7
51
144
25
119
1,05%
0,76%
1,38%
99
53
46
149
47
102
0,95%
0,84%
1,08%
114
15
99
204
32
172
1,39%
0,30%
2,60%
159
34
125
229
27
202
2,05%
0,61%
3,65%
541
154
387
1096
257
839
10,22%
5,32%
15,65%
324
120
204
733
283
450
5,45%
4,87%
6,08%
189
67
122
356
164
192
3,00%
2,63%
3,41%
60
13
47
142
24
118
1,83%
0,41%
3,40%
90
8
82
223
62
161
2,38%
0,90%
4,03%
244
18
226
370
44
326
5,68%
0,95%
10,90%
451
69
382
677
104
573
11,58%
3,63%
20,38%
413
142
271
703
408
295
9,57%
9,33%
9,83%
350
335
15
594
567
27
6,41%
10,95%
1,39%
2040
2025
15
3679
3652
27
25,86%
48,52%
0,79%
6158
3479
2679
11223
6465
4758
198,6
112,2258065
86,41935484
320,6571
184,7142857
135,9428571

Linje 132 Mora-Falun
Antal påstigande vardag (jan 15-mar 15)
Antal påstigande lördag (jan 15-mar 15)
Antal påstigande söndag (jan 15-mar 15)
Hållplatsanvändning (i procent av totalt antal påstigande)
Hållplatsnamn
Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt Varav norrgående Varav södergående Totalt
Varav norrgående
Varav södergående
Mora Busstation
4570
83
4487
385
0
385
97
0
97
9,87%
0,32%
19,59%
Mora Resecentrum
2578
90
2488
167
1
166
67
0
67
5,49%
0,35%
10,73%
Noret Köpcentrum
2742
134
2608
174
14
160
68
9
59
5,83%
0,61%
11,15%
Fu
348
129
219
23
12
11
11
1
10
0,75%
0,55%
0,95%
Garsås
269
166
103
8
4
4
8
2
6
0,56%
0,67%
0,45%
Vikarbyn pizzerian
1302
162
1140
95
2
93
34
4
30
2,80%
0,65%
4,98%
Gymnasieskolan Rättvik
2565
1010
1555
127
31
96
37
15
22
5,33%
4,09%
6,60%
Rättvik Resecentrum
9948
1795
8153
541
128
413
463
76
387
21,40%
7,74%
35,30%
Söderås Rv 69
2981
1984
997
98
52
46
62
18
44
6,14%
7,95%
4,29%
Bjursås Korsvägen
1027
382
645
15
4
11
18
2
16
2,07%
1,50%
2,65%
Drottningvägen Grycksbo
513
264
249
18
4
14
13
2
11
1,06%
1,05%
1,08%
Jungfrubergsrondellen
132
0
132
5
0
5
8
0
8
0,28%
0,00%
0,57%
Brandstationen Falun
860
860
0
64
64
0
51
51
0
1,91%
3,78%
0,00%
Manhemsvägen
1869
1674
195
124
118
6
104
100
4
4,10%
7,33%
0,81%
Lasarettsrondellen
2782
2722
60
88
86
2
76
71
5
5,76%
11,15%
0,26%
Kristinegymnasiet
4262
4221
41
172
172
0
79
79
0
8,82%
17,32%
0,16%
Östra Hamngatan/
580562/580000
7937
7830
107
687
687
0
509
506
3
17,84%
34,94%
0,43%
Knutpunkten Falun
23506
23179
2791
1379
1412
1705
936
769
Summa: 46685
379,1290323
373,8548387
214,7
106,0769231
108,6153846
113,6667
62,4
51,26666667
Genomsnittligt antal påstigande per dag: 752,984

Hållplatsnummer
562218
562152
562147
562107
562248
531170
531114
531143
531240
580183
580197
580133
580609
580544
580338
580558

Bilaga 1

Sida 2(2)

Hållplatsnamn
Malung Centrum
Vårdcentralen Malung
Folkhögskolan Malung
Yttermalung E16
Äppelbo E16
Rågsveden E16
Vansbro Centrum
Dala-Järna
Nås Centrum
Holgattu
Björbo Affären
Dala-Floda Ica
Mockfjärd E16
Djurås Resecentrum
Hagaskolan E16
Borlänge Resecentrum
Summa:
Genomsnittligt antal påstigande per dag:

kommuner utanför länet:
Fagersta
170
Gävle
40
50
Göteborg
50
Hofors
Ljusnarsberg
Norberg
130
Sala
130
Sandviken
30
40
Skinnskatteberg
Solna
50
Stockholm
120 210
Uppsala
50
50
Västerås
100
50
Örebro
30
TOTALT

30
30

150
60
120

60

kommuner utanför länet:
Fage Gävle Göteb Hofo Link Ljusn Norb Sala SandvSthlm Upps Väst Öre
100
80
110

30
30

40
40
90

330

50
40

210
30

270

50
30
70

70
110
180

30
40
80

60
40
30

40
50

70

30

30
50
30
40
40

30

30
50

TOTALT
2040
9100
6360
690
1710
1690
2660
1070
2350
530
760
770
1150
330
390

430

30
30
60
30

130

30
30

70
390
90
40

60

80

140

70
70
40

50

110

40

90

40

40

30

50
Totalt till Dalarna
Totalt från Dalarna

1890 5020 6260 2490 2000 2120 1800

600 1640 1320 1690 2320 2830

560

750

S:a dessa komm. 1550 4550 5510 2290 1670 1790 1410
S:a övr komm
340 470 750 200 330 330 390

340 1250 1130 1400 2120 2580
260 390 190 290 200 250

410
150

550
200

netto

6710
8410
-1700
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FRÅN:
Ave Bor Fal Gag Hed Lek Lud Mal Mor Ors Rät Sme Sät Van Älv
TILL:
Avesta
70
70
480
10
30 130
Borlänge
170 3360 1360 370 550 370
60 110
30 120 130 1320
80
20
Falun
120 2550 360 240 420 180
30 160
40 390
50 460
50
30
Gagnef
210
80 220
30
20
60
Hedemora
400 170 170
10 10
20
510
Leksand
200 210 330
10 20
10
90
10 430
20
20
Ludvika
20 280 120
70
20
10 10
1310
50
40
Malung-Sälen
20
30
20
90
10
10
90
70
Mora
30 100
10
110
20
80 910 280
40 390
Orsa
10
10
10
350 40
30
Rättvik
10 140
20
270
120
40 10
Smedjebacken
10
50
10
430
30
Säter
60 400 130
30 350
10
20
20 Vansbro
20
20
40
20
10 100
10
Älvdalen
10
10 200
50
10
-

Bilaga 2: Sammanställning över arbetspendling

BRUTTOPENDLING 2012 MELLAN LÄNETS KOMMUNER SINSEMELLAN OCH VIKTIGARE RELATIONER UTANFÖR LÄNET
(strömstorlek: minst 10 pendlare mellan länets kommuner och minst 30 gentemot kommun över länsgränsen)
Källa: SCB (RAMS)
Bearbetning: Region Dalarna
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Bilaga 3: Sammanställning av intervju med Benjaminsson & Prahl

I tervju ed Be gt Be ja i sso och Calle Prahl
Borlänge, 2015-04-07. Intervjuare: Mattias Ahlström

Vilka typer av förändringsåtgärder är intressanta ur Dalatrafiks synvinkel?
Hur ska dessa kategoriseras?
Principen är att stråken ska gå rakare vägar med färre stopp. Tillgängligheten för att nå den snabba
trafike ör för ättras, det är alltså ” ättre” ed e hållplats i ett o råde so
år fler ä iskor ä
en hållplats i glesbygd. Ett exempel är i södra Rättvik, där direktbussarna i dagsläget endast stannar i
byn Söderås vilket ger boende i Hantverksbyn (södra delen av Rättviks tätort) en sämre tillgänglighet.
Stråkkonceptet är inte heller helt accepterat bland länets kommuner och det förekommer en del
motivationsproblem. Trafiksystemet bygger på att kommunerna ska ansvara för och beställa den
kompletteringstrafik som behövs i de områden som inte täcks upp av stråkbusstrafiken. Stråktrafiken
kanske i första hand inte riktar sig till skolelever utan till pendlare. Det innebär att kommunerna kan
ehö a tä ka upp eho et a skolturer ed a dra li jer o h i te ”förlita” sig på att stråk ussar a ska
stanna på fler hållplatser.
Hur defi ieras ett stråk? Tätorter, ko

u er, pe delflöde, bussli jer…?

Ett stråk är i stort sett e ”större äg” där usse ka köra so ”tåg på la ds äg”. Hu udpri ipe är
att tåg ska vara det främsta transportsättet och att direktbussar ska förstärka tågnätet. Tåg och buss
ska samverka inom ett stråk för att uppnå ett mål genom snabba och effektiva resor. En viss tidsbrist
vid införandet av stråken gjorde att det gamla linjenätet användes som modell och det kan ha inneburit
vissa brister. Dessutom behöver infrastrukturen ändras för att trafiken ska fungera optimalt,
exempelvis genom hållplatslägen ute längs de större vägarna. I exempelvis Mora-Noret och Vikarbyn
är det tal om hållplatser på riksväg 70, vilket skulle bespara bussen från att svänga av och ut igen.
Samma åtgärder är högst intressanta även i Gustafs, Bjursås och Ornäs för att nämna några.
Hur stor andel av länets befolkning når länscentrum inom 60 minuter i dagsläget?
Finns det statistik över respektive stråk?
Nej, det finns inga uppgifter på hur väl detta mål uppfylls. Går det att beräkna i GIS, finns det tid att
inkludera detta i studien? Det bör gå att åtminstone titta på tätortsnivå och se vilka tätorter som nås
inom 60 minuter, och utifrån detta beräkna hur många invånare som berörs. Det är högst osannolikt
att 90 % skulle nå Borlänge/Falun inom 60 minuter i dagsläget med tanke på att större orter som Mora,
Avesta, Malung, Vansbro och Orsa inte ligger inom intervallet.
Använder Dalatrafik restidsfaktorn som ett kvalitetsmått; vad är i så fall målet att denna ska vara?
Nja, men Falu kommun har själva satt ett mål på att restidsfaktorn på resor inom kommunen inte ska
ö erstiga , . Detta har lett till att usstrafike ehö t s a as upp ”för y ket” o h efterso i ge
eller bristfällande kompletterande trafik beställdes innebar det en del försämringar för kommunens
invånare. Dalatrafik har troligtvis tappat resenärer pga. detta.
Vilka förändringsåtgärder har redan införts och hur har dessa tagits emot av resenärerna?
Antalet hållplatser har minskat drastiskt. Den tidigare landsbygdslinjen mellan Rättvik och Borlänge
hade ett 130-tal hållplatser på sin sträcka, medan nuvarande direktbuss stannar 3-4 gånger per
kommun. Strategiska stopp har införs i många kommuner för att minska bakåtresandet, exempelvis
vid Statoil i Ludvika och i Mora-Noret. Många hållplatser har återinförts mellan Älvdalen och Idre för
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att erbjuda en bättre service i länets norra delar, som förlorade sin kollektivtrafik vid införandet av det
nya trafiksystemet. Bjursås och Grycksbo, på linje 132, är på väg att utgå från linjen. Situationen kan
ändras om infrastrukturen förbättras. Det har även satsats på mellankommunala linjer istället för att
utöka antalet hållplatser på direktbussarna. Exempelvis i stråken Avesta-Borlänge och RättvikBorlänge, där lokala landsbygdslinjer kompletterar direktbusstrafiken i form av uppdelade linjer
Avesta-Hedemora, Hedemora-Säter och Säter-Borlänge.
Hur ser Dalatrafik på den etiska aspekten, där skattebetalare på landsbygden får sämre/ingen trafik
till för å för ”stadsfolk” so får ågra i uters s abbare resa?
Detta är en rent politisk fråga som bör ställas till berörda politiker. Exempelvis Inga-Britt Kronnäs (S)
som ordförande i Dalatrafik, eller Anders Ahlgren (C) som är vice ordförande. Det kan även vara
intressant att tala med Leif Nilsson (S), ordförande i Region Dalarna. Andra politiker med stort hjärta
för kollektivtrafiken är Niklas Per Henriksson (MP) och Torsten Larsson (KD).
Vilka problem ser Dalatrafik med linje 101 i dagsläget?
Restiden från Avesta är för lång för att vara acceptabel. Med bil tar det cirka 45 minuter från Avesta
till Borlänge medan bussen tar 63, vilket innebär att målet på att nå länscentrum inom 60 minuter inte
kan hållas. En del i problemet är att linje 101 kör in i Hedemora, vilket är relativt tidskrävande. Körvägen
i Säter och Gustafs är inte heller optimal, eftersom bussen behöver lämna riksvägen även där. I Gustafs
ska dock eventuellt en hållplats längs riksvägen byggas.
Vilka förändringar är intressanta för Dalatrafik på linje 101?
Möjligtvis skulle linjen kunna starta vid Avesta lasarett istället för i Krylbo, eftersom resandet dit inte
är särskilt stort. Det skulle kunna förkorta linjens omloppstider. I Hedemora ställs extra krav på
utformningen av en ev. ny hållplats, då det ska finnas goda anslutningsmöjligheter mellan linje 101
från Avesta och linje 131 mot Falun. Omstigningen skall vara säker, trygg och effektiv. Det är även
intressant att lösa tidtabellsläggningen för att uppnå ett saxat utbud mellan tåg och buss med tanke
på de olika restiderna. Tåget går cirka 20 minuter snabbare än bussen på sträckan Avesta (Krylbo)Borlänge. Tåget går i stort sett varannan timme, men att köra bussen de timmar tåget går ger inte en
optimal tidtabell i dagsläget.
Vilka problem ser Dalatrafik med linje 102 i dagsläget?
Det finns en viss problematik med stoppet i Djurås, där bussen måste köra en omväg för att trafikera
järnvägsstationen (enkelriktat). Även i Gagnef finns en avfartsproblematik, där bussen kan ha svårt att
ta sig in och ut från riksvägen. Leksand innebär en omväg från riksvägen men det är nog dock inte
realistiskt i dagsläget att låta bussen stanna ute på riksväg 70.
Vilka förändringar är intressanta för Dalatrafik på linje 102?
Att hoppa över vissa av stoppen på sträckan. Hagaskolan E16 är dock en viktig hållplats med tanke på
dess läge till Hagaskolan, Högskolan och Trafikverket. Även köpcentrumet Kupolen ligger inom ett nära
a stå d. Det ore ä e i tressa t att utreda e lös i g där li je
o h
”delas” i Djurås istället
för att båda ska gå till Borlänge. Den ena skulle kunna ta över linjesträckningen för nuvarande linje 122
och gå till Falun. Linje 102 är viktig utifrån ett pendlingsperspektiv då det förekommer en omfattande
pendling på sträckan.
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Vilka problem ser Dalatrafik med linje 121 i dagsläget?
Det är ett infekterat läge efter nedläggningen av Västerdalsbanan. Bland kommunerna finns en
förhoppning om att tågtrafiken i framtiden ska återupptas vilket innebär att de vill att busstrafiken ska
fortsätta angöra de nedlagda järnvägsstationerna. Det kan behövas ett nytänkande och mer
motivation till att förbättra stråktrafiken. Restiden är något lång och behöver komma närmare de
restider som tågtrafiken tidigare erbjöd.
Vilka förändringar är intressanta för Dalatrafik på linje 121?
Samma som för linje 102; förlängning till, eller anslutning mot Falun. Samma problematik i Djurås.
Hållplatslägen längs med E16 istället för vid nedlagda järnvägsstationer. Eventuellt färre hållplatser för
att minska restiden.
Vilka problem ser Dalatrafik med linje 132 i dagsläget?
Hållplatsläget vid Mora-Noret. Har blivit ”lo ade” a ko
u e att e hållplats ska yggas på
riksvägen men detta har inte blivit av. Dålig tillgänglighet till direktbusstrafiken i södra delarna av
Rättvik. Osäkerhet ifall körvägen genom Falun är optimal.
Vilka förändringar är intressanta för Dalatrafik på linje 132?
Nytt hållplatsläge vid Hantverksbyn, gemensamt med förändring på linje 102. Färre stopp och
eventuellt ändrad körväg i Falun. Eventuellt färre stopp mellan Mora och Rättvik – lågt antal resenärer.
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