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Sammanfattning 
Kollektivtrafiken är en vital del för att ett samhälle ska fungera på ett effektivt sätt. Idag är 
det många personer som är beroende av att kollektivtrafiken ska fungera som utlovat för att 
exempelvis ta sig till arbetet eller för att få den vård de behöver. Kollektivtrafiken delas ofta 
upp i två genrer: den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Den 
allmänna kollektivtrafiken är bland annat den, som de flesta tänker på när de hör ordet 
kollektivtrafik, linjestyrda kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken innefattar dock även bland 
sjukresor, skolskjuts och färdtjänst vilket inkluderas i den särskilda kollektivtrafiken. 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka förutsättningar som är nödvändiga för 
att en samplanering mellan den allmänna – och särskilda kollektivtrafiken ska vara möjlig. 
Samt presentera vilka konsekvenser en ökad samplanering av kollektivtrafiken i Ludvika 
kommun skulle medföra.  

Med en teoretisk bakgrund, undersökningar av lämpliga metoder, den data Dalatrafik gjorde 
tillgänglig och genom intervjuer genomförda med Dalatrafik, Västtrafik och Kalmar 
länstrafik lades den kunskapsgrund som krävdes för att arbetet skulle kunna ta form. 
Materialet som erhölls utifrån intervjuerna och den informationen som kunde utläsas från 
Dalatrafiks data användes sedan för att beskriva hur kollektivtrafikssituationen såg ut för 
Ludvika kommun och utifrån detta nuläge identifierades förbättringsområden. Utifrån dessa 
förbättringsområden togs det fram åtgärdsförslag för att på ett konkret vis belysa möjliga 
tillvägagångssätt för att förbättra kollektivtrafikssituationen genom en ökad samplanering i 
Ludvika kommun. 

Slutligen diskuteras de resultat och åtgärdsförslag som tagits fram och även de förutsättningar 
som behövs för att en samplanering ska vara möjlig. Bland annat föreslås en utökning av 
flexlinjen och en justering av skolstarter. Dessutom ges förslag om hur Dalatrafik skulle 
kunna ta till sig detta examensarbete och fortsätta arbetet. 
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Abstract  
Public transport plays a vital role in whether a society works in the most efficient way or not. 
In todays society there is a vast amount of people who is depending on public transports 
capacity to deliver as promised. People use public transport to, for example, go to work or to 
get the medical care they need. Public transport is often divided into two different genres: the 
general public transport and the special public transport. The general public transport is the 
one that most people think of when they hear public transport, which is linear public 
transport. Although the public transport also includes medical travels, school transport and 
transportation service which all is includes in the special public transport. 

The aim of this study was to examine which prerequisites that is necessary for a collaborative 
planning of the general public transport and the special public transport to be possible. 
Together with presenting what the consequences would be of an increase of collaborative 
planning of public transport in Ludvika.  

A theoretical background, an investigation of which methods would be suitable, the data 
Dalatrafik provided and the interviews with Dalatrafik, Västtrafik and Kalmar länstrafik all 
produced the knowledge base that was necessary to get started with the study. The intel 
provided from the interviews together with the data provided from Dalatrafik was used to 
map the current arrangement and status of the public transport in Ludvika. From this, areas 
that could be improved were identified and action proposals were presented. These actions 
proposals were a way to illustrate how to proceed to enhance the public transport situation, by 
an increase of collaborative planning, in Ludvika. 

Lastly a discussion is held about the result of the study, the action proposals and also the 
necessary prerequisites needed for collaborative planning of public transport. Here, amongst 
other topics, it is suggested that the so called “Flexlinjen” is extended and it is also suggested 
that the school starts are being adjusted to benefit the planning of public transport. 
Furthermore, suggestion for how Dalatrafik could proceed provided these conclusions 
produced in this study is presented and discussed. 
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1. Inledning 
Kollektivtrafiken fyller en viktig funktion i ett samhälle då många är beroende av att den ska 
fungera som utlovat. En av de viktigaste funktionerna kollektivtrafiken fyller i samhället är 
att den avlastar transportsystemet, främst inne i städerna (Trafikverket, 2017). 
Kollektivtrafiken avlastar transportsystemet på det sättet att fler resenärer kan färdas i färre 
fordon, jämfört med om dessa resenärer annars skulle använt sig av exempelvis bil. I och med 
att så många människor är beroende av kollektivtrafiken, och det oftast både finns 
kapacitetsbegränsningar såväl som ekonomiska begränsningar, skapas ofta stora och 
komplexa problem. 

Det de flesta tänker på när de tänker på kollektivtrafik är den allmänna kollektivtrafiken. Den 
allmänna kollektivtrafiken utgörs av både linjelagd- och anropsstyrd kollektivtrafik som är 
tillgänglig för allmänheten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).  Dock är även den 
särskilda kollektivtrafiken viktig för att ett samhälle ska fungera. Den särskilda 
kollektivtrafiken innefattar bland annat färdtjänst, skolskjuts och sjukresor (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2014). I glesbebyggda områden kan ofta den särskilda 
kollektivtrafiken endast uppnå en låg nyttjandegrad av fordonen i och med att det är färre 
människor som nyttjar dessa resurser än i städerna. 

Kundunderlaget är även viktigt för att kollektivtrafiken ska bli så effektiv som möjligt. Om 
kundtätheten är hög finns möjligheten till att köra turerna tätare efter varandra vilket gör att 
restiden för en resenär som exempelvis missar en påstigning inte blir lika lång som om 
turerna var planerade mer sällan. (Trafikverket, 2017) 

Det är viktigt att kollektivtrafiken tas i åtanke redan tidigt i stadsplaneringen. Ska ett hållbart 
resande uppnås är det viktigt att stationslägen passar bra med kringliggande bebyggelse. När 
rutterna planeras är det dessutom viktigt att de helst är raka mellan de områden som 
innefattas. Detta för att minimera restiden och byten för resenärerna. Dessutom är det av stor 
vikt att utformningen av kollektivtrafiken görs så att den är tillgänglig för alla typer av 
resenärer. Tillgängligheten innefattar exempelvis utformningen av hållplatser. (Trafikverket, 
2017) 

En annan aspekt som måste vägas in i kollektivtrafiken är ekonomin. Som det ser ut nu är 
kollektivtrafiken inte självfinansierande då biljettintäkter och reklamintäkter endast täcker 
57% av kostnaderna, detta är dock än lägre för en del län (Elvingson, 2005). Nyttjandegraden 
på fordonen har en påverkan på den ekonomiska aspekten.  
Nyttjandegraden mäter hur mycket av den befintliga kapaciteten som faktiskt nyttjas. Inom 
industrin visar en hög nyttjandegrad att produktionen producerar nära sin fulla potential, 
medan en lägre nyttjandegrad antyder att det finns produktionspotential som inte nyttjas. 
(Lööv, 2016) 
Inom kollektivtrafiken, precis som inom många andra områden, är en hög servicenivå något 
som eftersträvas. Servicenivå handlar om vad som erbjuds kunden och förmågan att leverera. 
När det kommer till kollektivtrafik kan det bland annat handla om väntetider och restider. De 
resenärer som använder sig av den särskilda kollektivtrafiken har i många fall dessutom 
särskilda behov som måste uppfyllas och därmed förändras servicenivåerna. Det kan 
exempelvis handla om att det är rätt sorts fordon som plockar upp resenären eller att 
resenären får resa i ett eget fordon. 
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Detta arbete, som utförs på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Dalarna, 
undersöker möjligheten att öka samordningen av den särskilda- och allmänna 
kollektivtrafiken i Ludvika kommun. Även de nödvändiga förutsättningarna för en lyckad 
samplanering undersöks och presenteras. Efter inledningskapitlet, som beskriver bakgrunden 
och syftet med arbetet, följer kapitlet teoretiskt referensram. I detta kapitel förklaras teorierna 
om de olika begrepp som används inom detta arbete. Sedan följer metodkapitlet som 
presenterar de metoder som används i genomförandet av detta arbete. Efter detta kapitel följer 
empirikapitlet. I empirikapitlet presenteras den fakta och data som under arbetet samlats in. 
Nästa kapitel heter nulägesanalys och här kartläggs nuläget för Ludvika kommuns 
kollektivtrafik, åtminstone den delen av kollektivtrafiken som är intressant för detta arbete. 
Sedan följer resultatkapitlet och i detta kapitel presenteras de resultat och åtgärdsförslag 
arbetet kommit fram till. Dessa resultat och åtgärdsförslag analyseras sedan i analyskapitlet 
och tillslut diskuteras arbetet som helhet i diskussionskapitlet. 

 

1.1. Företagsbeskrivning 
Kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Dalarna, i resten av rapporten benämnt som 
Dalatrafik, är huvudman för kollektivtrafiken i Dalarna. Dalatrafik är också till viss del med 
och samarbetar med planeringen av kollektivtrafiken utanför länet genom bland annat 
regionaltågsystemet Tåg i Bergslagen- 

Dalatrafik grundades 1981 (Dalatrafik, 2018). Dalatrafiks ansvar är att upphandla trafiken 
och därefter planera all kollektivtrafik i länet efter att kommuner och landsting lämnat 
särskilda önskemål. Dalatrafik anlitar i dagsläget företagen Kelios och SamBus att bedriva 
trafiken i länet (Dalatrafik AB, 2016). 

1.2. Problembeskrivning 
Likt många län har Dalarna en situation med ett glesbefolkat län på landsbygden, dock finns 
fortfarande ett behov för medborgarna att transportera sig till olika inrättningar. Detta innebär 
att planering av kollektivtrafik ställs inför vissa svårigheter såsom att nå hög fyllnadsgrad på 
kollektivtrafikens fordon och samtidigt hålla sig inom rimliga servicenivåer. Dalatrafik ställer 
därför nu frågan vilka fördelar man skulle kunna nå genom att samköra den allmänna 
kollektivtrafiken med den särskilda kollektivtrafiken och på så vis kunna få ner kostnaderna 
och öka nyttjandegraden av fordonen. Tanken är att planeringen av den särskilda- och den 
allmänna kollektivtrafiken ska interageras i de fall det är möjligt. Dalatrafik har påbörjat ett 
effektiviseringsarbete för att bli mer kostnadseffektiva inom hela organisationen. Som en del 
i detta arbete undersöks hur nyttjandegraden kan ökas på fordonen som är i trafik. I nuläget 
planerar Dalatrafik den allmänna- och den särskilda kollektivtrafiken separat även inom 
glesbefolkade kommuner, vilket leder till att nyttjandegraden av fordonen blir låg och 
resurserna används därför inte på ett så effektivt sätt som möjligt. I och med att Dalatrafik är 
ansvarig för både den allmänna- och den särskilda kollektivtrafiken skapar detta en 
flexibilitet i planeringsfasen, vilket gör att det finns potential att kunna öka nyttjandegraden 
vid en samplanering av de båda kollektivtrafikslagen. Idag finns det ingen konflikt mellan att 
flytta resor mellan de olika transportslagen vilket medför att det idag sker en viss 
samplanering (Andersson, 2018). Denna samplanering handlar framförallt om 
fordonutnyttjande då fordon används både inom den allmänna – och särskilda 
kollektivtrafiken (Andersson, 2018). Det projektet kommer att undersöka är därför vilka 
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förändringar som skulle möjliggöra att resenärer som idag använder sig av den särskilda 
kollektivtrafiken istället skulle kunna använda sig av den allmänna kollektivtrafiken. Samt att 
syna vilka konsekvenser detta skulle innebära både för resenärerna men också för planeringen 
av kollektivtrafiken. Vilka krav ställer de olika kategorier av resenärer på kollektivtrafiken 
och vilka fordon passar då bäst för det ändamålet. 

 

1.3. Syfte 
Rapportens syfte är att undersöka och presentera vilka förutsättningar som krävs för att 
genomföra en gemensam samplanering av den allmänna- och särskilda kollektivtrafiken och 
presentera vilka konsekvenser en samplanering skulle medföra gällande nyttjandegrad, 
servicenivåer och resursanvändande för Dalatrafik. 

 

1.4. Frågeställningar 
För att säkerställa att syftet med rapporten uppnås har tre frågeställningar tagits fram. 
Frågeställning 1 och 2 har som syfte att undersöka hur en samplanering ska vara möjlig. Här 
undersöks bland annat vilka tider det är som är aktuella för olika typer av resenärer, vilka 
fordonskrav som finns och om det är möjligt för alla resenärer av den särskilda 
kollektivtrafiken att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Detta måste undersökas för att en 
samplanering ska bli lyckad. Dessutom kommer det undersökas vad som krävs för att den 
särskilda kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för allmänheten och på så sätt integrera och 
samordna dessa med varandra. Att integrera den särskilda- och allmänna kollektivtrafiken, 
alltså föra dessa närmare varandra, kan även medföra fler positiva effekter. Exempelvis kan 
resenärer som tidigare reste med den särskilda kollektivtrafiken känna sig mer inkluderade i 
samhället då de inte åtskiljs från övriga resenärer. 

Syftet med den tredje frågeställningen är att säkerställa att det presenteras mätbara resultat av 
vad en samplanering kan innebära. De mätbara resultaten kommer det bland annat innefatta 
fordonens nyttjandegrad, resursanvändande och servicenivåer. En kartläggning över hur 
dessa mätetal ser ut idag kommer att göras för att sedan jämföras med hur de skulle påverkas 
efter en samplanering gjorts. Mer konkret är det bland annat antal körtimmar, antal fordon 
som används och restider för resenärer som kommer påverka dessa mätetal.  

 Vilka delar av den särskilda kollektivtrafiken är aktuell att integrera med den 
allmänna kollektivtrafiken? 
 

 Vilka faktorer påverkar en möjlig samordning och integration av den särskilda- och 
allmänna kollektivtrafiken och hur måste dessa faktorer tas hänsyn till för att skapa en 
lyckad samplanering? 
 

 Vad blir konsekvenserna, gällande nyttjandegrad, servicenivåer och resursanvändande 
efter genomförd samplanering? 

1.5. Avgränsningar 
För att få ett mätbart resultat kommer denna rapport att använda sig av vissa avgränsningar så 
att problemet blir mer hanterbart. En av de avgränsningar som kommer att användas gäller 
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Dalatrafiks fordonsflotta. Projektet undersöker inte några alternativ med inköp av andra 
sorters fordon, denna avgränsning är relevant på grund av flera anledningar. För det första 
blir problemet mer hanterbart. För det andra är det en samkörningslösning som eftersöks, 
detta för att öka nyttjandegraden av fordonen, vilket snarare skulle kunna medföra en lösning 
då färre fordon krävs. Arbetet kommer dessutom att avgränsas till Ludvika kommun och de 
resor som sker inom kommunen. Det innebär att de resor som sker mellan Ludvika och andra 
kommuner kommer att bortses från och därför är en kollektivtrafiklösning som gäller mellan 
olika kommuner inte aktuellt. Arbetet kommer dessutom bortse från de ekonomiska 
konsekvenser en implementering av samplanering innebär. Resultatet som kommer 
presenteras kommer istället utgå från antalet minskade körtimmar, antal använda fordon och 
vilka typer av fordon som används. Dessutom kommer påverkan på nyttjandegraden av 
fordonen presenteras. 

Projektet avgränsas även till att endast ta hänsyn till när fordonet faktiskt används, alltså 
kommer ”tomkörningarna” som fordonen gör mellan olika rutter att bortses från. I 
samplaneringsutförandet kommer projektet ej undersöka möjligheten att samplanera resenärer 
som nyttjar kollektivtrafiken till och från särskolan. Detta eftersom dessa resenärer ofta är i 
behov av att ha just den kollektivtrafiklösning de redan har idag och därför blir det svårt att 
räkna med dessa i en samplanering. En avgränsning som projektet dessutom kommer att 
arbeta efter gäller antal påstigande per tur. De turer som har fem eller färre påstigande 
resenärer anses intressanta för projektgruppen att se över då annan lösning än den nuvarande 
linjetrafiken troligtvis är befogad. Här finns troligtvis potentialen att frigöra fordon genom att 
stryka turer, alternativt leda om de mindre färdtjänstbussarna för att även kunna ta med dessa 
passagerare. Projektet har valt att inte räkna på att nya resenärer kan tillkomma vid 
ruttplaneringsändringar utan istället har beräkningarna gjorts på att befintliga resenärer byter 
transportsätt gentemot tidigare. 

Den tidsram projektet kommer att undersöka har begränsats till en arbetsvecka, alltså måndag 
till fredag. Den arbetsvecka som har valts för att undersöka konsekvenserna av en ökad 
samplanering var mellan 19:e februari – 23:e februari 2018. Resandet är högre på vintern och 
inget skollov eller helgdag påverkade resandet denna vecka. Därav ansågs trafiken återspegla 
bra hur resandet ser ut i snitt. Att välja en arbetsvecka gjordes för att göra projektet mer 
hanterbart, och kunna få mätbarhet. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger bakom de begrepp som är centrala i denna 
studie. 

2.1. Logistik 
När konsumenter betalar för en produkt betalar de för mer än den fysiska produkten, 
kärnprodukten, de betalar även för vissa kringtjänster hörande till produkten. I dessa 
kringtjänster ingår bland annat distributionen och marknadsföringen kopplade till produkten 
och det är till dessa kringtjänster logistiken inkluderas. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 
2013) 

Logistiken handlar såldes om att planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av 
produkter och material från råvara till slutkund. Detta ska dessutom ske på ett 
kostnadseffektivt sätt. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

 

2.2. Planering av kollektivtrafik och transporter 
Att resa med den lokala kollektivtrafiken, att promenera eller att cykla till sina destinationer 
har de senaste åren minskat i popularitet (Banister, 2007). Detta har medfört att 
bilanvändandet har ökat (Banister, 2007). Det ökande bilanvändandet är en svår trend att 
bryta eller förändra när den väl börjat öka (Banister, 2007). Trots detta sker 32 % av alla 
arbetsresor i Sveriges storstäder med hjälp av kollektivtrafiken (Ridderstedt & Pyddoke, 
2017). Dock är denna siffra lägre då det kommer till exempelvis glesbygdskommuner där 3 
% av arbetsresorna sker kollektivt (Ridderstedt & Pyddoke, 2017). 

Något som måste tas i beaktande när kollektivtrafik planeras är att resan i sig inte är det som 
skapar värde för resenärerna utan det är värdet av den aktivitet som finns vid resans slut. 
Dessutom vill resenärerna minimera kostnaden och restiden för sina resor så mycket som 
möjligt. (Banister, 2007) 

För att minimera kostnaden och restiden kan det så kallade ruttplaneringsproblemet användas. 
Ruttplaneringsproblemet används för att hitta den rutt som till lägst kostnad kan leverera från 
en depå till geografiskt utspridda kunder, men den kan på samma sätt användas för att 
ruttplanera kollektivtrafik. Ruttplaneringsproblemet är centralt för distributionshanterandet. I 
praktiken finns det flera olika varianter av detta problem eftersom olika situationer medför 
olika begränsningar och utmaningar. (Laporte, 2009) 

Att planera ett kollektivtrafiksystem är ett uppdrag som har flera olika mål som måste 
uppnås. Här ingår bland annat schemaläggning av fordon, tidsplanering och utformandet av 
linjer. För alla dessa planeringssteg finns det hjälpmedel i form av modeller och dessa 
modeller kan fokusera på att uppnå olika mål. En modell kan exempelvis fokusera på att 
driva ner kostnaderna så mycket som möjligt eller så kan modellens fokus istället ligga på 
bekvämligheten för resenärerna. Planeringsprocessen ser ofta ut så att det första steget är att 
nätverket måste planeras. Efter det kan linjerna planeras, följt av tidtabeller, fordonsplanering 
och personalplanering. Dessa steg är bra att börja med då de är kostnads- och 
resenärsorienterade vilket är viktigt inom kollektivtrafikplanering. (Schöbel, 2016) 
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2.3. Anropsstyrd kollektivtrafik 
Den anropsstyrda kollektivtrafiken förutsätter att resenären redan på förhand beställer sin 
resa. Det finns olika former av anropsstyrd kollektivtrafik och hit hör bland annat 
färdtjänsten. I många fall används den anropsstyrda kollektivtrafiken som ett komplement till 
linjetrafiken i glesbygder i och med att resandeantalet många gånger är oregelbundet eller 
lågt. I dessa fall handlar det ofta om en allmän anropsstyrd kollektivtrafik. (Gottfridsson, 
2010) 

Många gånger används anropsstyrd trafik för att åtminstone erbjuda en minsta servicenivå 
och målgruppen är främst personer som inte har tillgång till bil eller har svårigheter att röra 
sig. Dessa personer med rörelsehinder använder sig därför av den anropsstyrda trafiken för att 
exempelvis ha möjlighet att kunna handla eller närvara vid vårdbesök. (Ryley, Stanley, 
Enoch, Zanni, & Quddusa, 2014) 

Den anropsstyrda trafiken kan utformas på flera olika sätt och därmed fungera på lite olika 
sätt. Exempelvis kan den byggas upp genom att den går på en viss linje. I dessa fall liknar 
rutterna den allmänna linjetrafiken i och med att trafiken följer särskilda linjer med bestämda 
hållplatser. De följer dessutom en förutbestämd tidtabell. Skillnaden är dock att den 
anropsstyrda trafiken endast stannar vid de hållplatser som resenärer på förhand beställt att 
antingen kliva på eller av. I de fall då intresse inte uttrycks från någon resenär ställs turen helt 
enkelt in eller om endast intresse av en viss del av turen uttryckts så förkortas turen. 
(Gottfridsson, 2010) 

Det positiva med detta system är att i de fall som turer antingen ställs in eller förkortas görs 
kostnadsbesparingar. Graden av kostnadsbesparing skiljer sig givetvis beroende på vilket 
krav man ställer på resenärernas framförhållning. Är kraven låga kan det vara så att 
kostnaden för föraren ändå behövs betalas i och med att denne är schemalagd. Att man 
dessutom på förhand vet hur efterfrågan ser ut gör att man kan använda fordon som matchar 
efterfrågan vilket gör att kostnadsbesparingar kan göras då mindre fordon kan användas då 
efterfrågan är mindre. Detta påverkar heller inte servicenivåerna gällande restid eller komfort 
för resenären. (Černý, Černá, & Bohdan, 2014) 

En annan uppbyggnad för anropsstyrd trafik är flexlinjer. Istället för att använda sig av en 
tidigare bestämd linje används istället ett antal mötesplatser. Dessa mötesplatsers position är 
visserligen bestämda redan på förhand men det medför ändå att antalet möjliga stopp under 
en rutt är många. Flexlinjerna trafikerar endast de mötesplatser/hållplatser som resenärer 
beställt, alltså dras linjen utifrån de beställningar som skett. (Gottfridsson, 2010) 

Vinkbuss är en form av anropsstyrd kollektivtrafik man kan använda sig av. På engelska 
refereras den till som hail and ride. I denna form av anropsstyrd kollektivtrafik har bussarna 
endast bestämda ändhållplatser, med angivna tider, men inga bestämda hållplatser där 
emellan. Istället fungerar det så att de resenärer som är intresserade av att åka med bussen får 
helt enkelt infinna sig på valfri plats under rutten, så länge platsen är säker att stanna på, och 
vinka. Busschauffören stannar då och plockar upp resenären. Detta leder till att stoppen för 
varje rutt varierar och stoppen kan därför skilja sig mycket från hur en busslinje med 
bestämda hållplatser skulle haft. I de fall stoppen bli färre blir kostnadsbesparingen generellt 
större i och med att restiden blir kortare. Systemet med vinkbussar bör medföra färre stopp än 
den vanliga busslinjetrafiken i och med att den vanliga busslinjetrafiken är uppbyggd kring 
ett system där bussen alltid ska stanna vid samtliga hållplatser. Dessutom, i och med att inga 
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hållplatser används, betyder det att resenärerna kan få kortare gångavstånd till sin påstigning i 
och med att de kan kliva på lite var de vill. (Černý, Černá, & Bohdan, 2014) 

En annan form av anropsstyrd kollektivtrafik är den som kallas anropsstyrd trafik med 
avvikelse. Denna form av anropsstyrd kollektivtrafik fungerar så att bestämda hållplatser 
längst rutten är utplacerade. Dessa hållplatser ska alltid trafikeras. Dessutom finns det 
utplacerade hållplatser som avviker från den vanliga rutten och dessa trafikeras endast då en 
efterfrågan uttryckts. (Gottfridsson, 2010) 

I och med detta kan turerna, i den anropsstyrda kollektivtrafiken med avvikelse, variera från 
gång till gång och därför är även tidtabellerna angivna med en tid som de tidigast får avgå. 
Dessutom finns det även utrymme för en försening på 5–8 minuter. Förseningen beror då på 
hur många av de avvikande hållplatserna som trafikerats. Denna form av anropsstyrd 
kollektivtrafik bör implementeras i områden som annars saknar kollektivtrafik eller där 
efterfrågan helt enkelt är så liten att kollektivtrafiken inte bli kostnadseffektiv. Detta eftersom 
denna form av anropsstyrd kollektivtrafik kan planeras på ett mer kostnadseffektivt sätt och 
fortsätta bistå ett lika stort område. Då den anropsstyrda kollektivtrafiken med avvikelse 
används kan restiderna förkortas och antal stopp kan minskas, jämfört med den vanliga 
busslinje trafiken, och därför kan ungefär besparingar upp till 20–30 % göras. (Černý, Černá, 
& Bohdan, 2014) 

 

2.4. Kollektivtrafikens tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett begrepp som används flitigt inom både stads- och transportplanering. 
Begreppet tillgänglighet definieras ofta som den lätthet aktiviteter kan nås då man använder 
ett särskilt transportsystem (Dalvi & Martin, 1976). 

Tillgänglighet är ett begrepp som ofta används inom flera olika områden och i flera olika 
sammanhang. Detta har lett till att ordet har tillskrivits olika betydelser beroende på vilken 
kontext det används i. Dessutom är det svårt att på ett konkret sätt mäta tillgänglighet. Detta 
leder till att planeringen av infrastruktur ofta endast baseras på mätvärden som är lätta att 
tolka så som trängselnivån eller resetider, trots att dessa mätningar har stora nackdelar. Dessa 
mätetal missar bland annat platstillgänglighet, individuell tillgänglighet och vilka ekonomiska 
fördelar som uppstår av tillgänglighet. (Geurs & van Wee, 2004) 

Inom denna rapport används tillgänglighets begreppet för att beskriva hur tillgänglig 
kollektivtrafiken är för de olika resenärerna. Detta inbegriper exempelvis om fordonen är 
tillgänglighetsanpassade eller hur bokning av resor sker. 

2.5. Geografiska informationssystem 
Geografiska informationssystem, GIS, tar in, hanterar, styr och presenterar geografiska data. 
GIS kombinerar mjukvara, hårdvara och jämförelsedata för att analysera förutsättningar, 
trender och händelser i den naturliga miljön. GIS kan användas för att hitta och kartlägga 
bland annat naturresurser och klimatologiska förhållanden runt om i världen. GIS fungerar 
även som ett bra redskap för ruttplanering då kartläggning av geografiska områden och dett 
trafikflöden kan undersökas på detaljnivå. (Auerbach, 2013) 
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3. Metod 
För att besvara projektets frågeställningar kartläggs och presenteras de olika faktorer som 
behöver tas hänsyn till vid en samplanering av den särskilda- och allmänna kollektivtrafiken. 
Eftersom att samplanering är ett tillvägagångssätt som testats i olika utsträckning i andra 
kommuner kommer det genomföras intervjuer med dessa kommuner för att se hur de har 
implementerats och till vilken utsträckning. Detta för att öka förståelsen för hur samplanering 
fungerar men också för att undersöka upplevda fördelar och nackdelar. 

Utöver nyttjandegraden av fordonen är servicenivån av stor vikt. Att kontrollera huruvida 
servicenivån kommer att försämras eller förbättras med en samplanering är något som måste 
undersökas närmare. 

Förutom intervjuer med andra kommuner kommer även relevanta teorier och tidigare arbeten 
inom liknande områden granskas för att få så mycket förståelse för problemet som möjligt. 
Dessutom kommer data från Dalatrafik vara viktigt för att resultatet med arbetet ska bli så bra 
som möjligt. 

När kunskapsbasen är lagd och alla förutsättningar är presenterade kommer projektet att 
genomföra och presentera en testplanering i Ludvika kommun där man integrerar den 
särskilda kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt efter de parametrar man fått 
fram i den första delen. Detta för att sedan jämföra med ursprungsläget där projektet visar 
vilka konsekvenser den genomförda samplaneringen skulle innebära. Dessutom presentera 
den utvecklingspotential som finns i att genomföra en samplanering. Det ursprungsläge som 
arbetet kommer att utgå från beskrivs närmare i kapitel 5, nulägesanalys, här beskrivs bland 
annat vilken data som kommer finnas tillgängligt för projektgruppen. Då projektet genomför 
samplaneringen jämförs sedan den med ursprungsläget i antalet använda fordon, körtimmar 
och vilka sorts fordon som används i samplaneringsläget.  

3.1. Metodteori 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för de metoder som tänkt användas 
inom projektet. 

3.1.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 
Frågeställningarna kräver att kvalitativa såväl som kvantitativa metoder används. Vad som 
krävs för att en lyckad samplanering har angripits på ett mer kvalitativt sett, där intervjuer har 
genomförts med Dalatrafik, Kalmar Länstrafik och Västtrafik för att höra hur man i dagsläget 
arbetar och planerar att arbeta inom just samplaneringen mellan den allmänna och den 
särskilda kollektivtrafiken. När konsekvenserna av en genomförd samplanering analyseras 
angrips den på ett kvantitativt sätt, där antalet körtimmar har valts att analyseras för att få det 
mätbart för vad som sker i Ludvikaområdet om man väljer att samplanera. 

3.2. Litteratursökning 
För att samla in relevant teori och information gällande detta projekt genomfördes en 
litteratursökning. De främsta ämnen som eftersöktes var kollektivtrafik, tillgänglighet, GIS, 
rutter och intervjuteknik. Dessa ämnen är centrala för projektet och det är därför just dessa 
vales ut. Intervjuteknik var viktig att få med för att säkerställa att de intervjuer som 
genomförde blev så givande som möjligt. 
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3.3. Samplaneringens utförande 
Till den kvantitativa delen med att presentera konsekvenserna av en genomförd samplanering 
kommer projektet utgå från hur en arbetsvecka (måndag-fredag) i februari tidigare i år 
planerades. Utifrån denna vecka kommer projektet att genomföra en samplanering av den 
särskilda- och allmänna kollektivtrafiken och därmed kunna påvisa vilka konsekvenser denna 
samplanering skulle medföra. Alltså kommer projektets samplanering av februariveckan 
jämföras med hur februariveckan faktiskt såg ut. Resultatet av detta ska kunna stå till grund 
för vilka konsekvenser en samplanering skulle kunna innebära och vad för konsekvenser det 
skulle kunna bli. Efter att känslighetsanalysen genomförts på denna samplanering räknar 
projektet att få fram de möjliga konsekvenser en sådan samplanering skulle innebära. 

Efter att känslighetsanalysen genomförts på denna samplanering kommer projektet kunna 
presentera de möjliga konsekvenser en sådan planering skulle medföra. När planeringen 
genomförs kommer projektet att följa Dalarnas gemensamma Skolskjutsreglemente (Region 
Dalarna, 2010) samt det tillägg Ludvika kommun inrättat (Ludvika Kommun, 2014). 

3.4. Ruttplanering 
Målet med ruttplanering är att skapa en så effektiv rutt som möjligt. Problematiken kring 
ruttplanering definieras ofta som utmaningen att trots geografisk utspridda kunder kunna ta 
fram en rutt till lägsta möjliga kostnad (Laporte, 2009). Detta blir dessutom svårare när fler 
kunder är inblandade och om det geografiska området är större (Laporte, 2009). Det man ofta 
utgår från är att rutten ska möta resenärens krav men att kostnaden för resan ska hållas så låg 
som möjligt, detta kan uppnås genom att minimera den totala reslängden (Bowers, 1996). 

 

3.5. Prognoser 
Prognoser är av stor vikt i genomförandet av en lyckad planering. För att kunna besvara 
frågeställningarna har data från Dalatrafik använts som grund för att se hur reseunderlaget för 
användarna av kollektivtrafiken ser ut. Detta för att se till att det är rätt antal fordon som ingår 
i planeringen. Studien utgår från datumen 19 februari 2018 till 23 februari 2018, detta gör att 
all passagerardata redan finns framtaget och presenteras vidare i kapitel 5 nulägesanalys.  

 

3.6. Intervju 
I en semistrukturerad intervju utgår oftast intervjuaren från en lista med olika teman som ska 
beröras under intervjuns gång. En semistrukturerad intervju är relativt fri då frågorna 
kopplade till dessa teman inte nödvändigtvis behöver tas i en speciell ordning samt att 
intervjupersonen har en frihet i hur svaren utformas. Även frågor som inte finns med i den så 
kallade intervjuguiden kan tas upp under intervjuns gång om intervjuaren anknyter till något 
som intervjupersonen har sagt. Intervjuprocessen är alltså flexibel och mycket vikt ligger i 
hur intervjupersonen tolkar frågorna och vad intervjupersonen anser vara viktigt gällande 
detta tema. (Bryman, 2008) 

3.6.1.  Genomförd intervju 
I denna studie har intervjuer med Dalatrafik skett både löpande med enklare frågor som har 
kommit upp under arbetets gång, men det har också hållits semistrukturerade intervjuer med 
Janne Andersson på Dalatrafik, Jonas Johansson och Christina Pilemarker på Västtrafik samt 
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Conny Karlsson på Kalmar Länstrafik. Intervjuerna genomfördes med frågorna som går att 
finna i Bilagor 1 och har varit som en grund för intervjun, men under samtalets gång kan 
följdfrågor ställts och resonemang som uppstod just då ha diskuterats. Detta för att få ut så 
mycket information som möjligt som kunde hjälpa studien att besvara frågeställningarna. 
Intervju med Dalatrafik skedde fredagen den 15:e Juni 2018, med Kalmar Länstrafik tisdagen 
den 19:e Juni 2018 och Västtrafik den 28:e Juni 2018.  

 

3.7. Resursanvändandets effekter av en samplanering 
I rapporten ska, efter genomförd samplanering, det presenteras vilka effekter Dalatrafik kan 
uppleva gentemot nuläget, detta kan vara antalet använda fordon eller antalet använda 
körtimmar. 

 

3.8. Datainsamling 
Datainsamlingen är tänkt att göras olika beroende på vilken frågeställning som ska besvaras. 

Frågeställning 1 och 2, ” I vilken utsträckning är en integration av den särskilda och allmänna 
kollektivtrafiken möjlig att genomföra?” och ”Vilka krav gäller för resenärerna inom den 
särskilda kollektivtrafiken och hur påverkar dessa en möjlig integration av den särskilda och 
allmänna kollektivtrafiken?” är datainsamlingen tänkt att ske via intervju med både 
Dalatrafik och andra kommuner som också planerar på liknande sätt. Där hoppas vi komma 
fram hur de idag tar reda på vilka fordon som krävs för de olika behoven resenärerna har. 
Undersöka lagar och regler, vad säger de om vad för sorts fordon som måste tillhandahållas 
till vissa kategorier människor. 

Frågeställning 3, ”Vad blir konsekvenserna, gällande nyttjandegrad, servicenivåer och 
resursanvändande efter genomförd samplanering?”. Intervju och undersökning vad Dalatrafik 
har för data i dagsläget, vad finns tillgängligt för att kunna få fram hur fordonen i den 
tillgängliga fordonsflottan används i dagsläget. 

Den data som projektet kommer utgå från är GIS-filer som visar vart linjerna, 41–44, 294–
300, 700, 911, 912, och 914 startar och slutar samt alla de hållplatser de stannar vid. Data 
från tidtabeller för dessa linjer kommer även användas, samt hur många resenärer som stiger 
på varje tur. Dessutom kommer också data innehållande information för färdtjänstresor, 
skoltaxi och sjukresor att användas. Hit hör även data kring huruvida resenären använder 
rullstol eller permobil. Data kommer även finnas kring vilket datum som resan skedde, vilken 
tid som resan påbörjades och avslutades, samt var ifrån och till vilken avlämningsplats resan 
skedde. Även data kring ålder på passageraren, om resan skedde med en samplanering av 
annan färdtjänstresenär, antal passagerare bokade på resan och vilken bil som genomförde 
resan kommer finnas med. Alla denna data kommer från en arbetsvecka i februari tidigare i 
år. 

 

3.9. Analys 
Projektet har för avsikt att analysera frågeställningarna för att kunna uppnå syftet. Fördelar 
och nackdelar med en samplanering presenteras och analyseras. Denna analys kommer utgå 
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från empirikapitlet och den tillgängliga teorin. Här kommer även olika reglementen eller 
andra utomstående förutsättningar som på något sätt hindrar en samplanering. Det kan till 
exempel handla om den lagstiftning vi har.  

 

3.10. Känslighetsanalys 
I samband med utvärderingen av samplaneringen ska en känslighetsanalys genomföras, där 
det presenteras vad som kan räknas som känsliga faktorer och vad som kan påverka 
samplaneringen. Det kommer även presenteras vad som skulle krävas för att samplaneringen 
skulle fungera utan problem och vad som är osäkert eller kräver mer informationssökande för 
att fungera korrekt. Även de avgränsningar som kan påverka det framtagna resultatet kommer 
att presenteras och diskuteras. 

 

3.11. Case-studie 
För att få mätbarhet i frågeställning 3, vad konsekvenserna av en genomförd samplanering 
innebär, presenteras olika scenarion. Utifrån dessa scenarion har det sedan räknats på 
förändring av antalet genomförda körtimmar av Dalatrafiksförare och hur många fordon som 
måste användas. Efter intervjun med Kalmar Länstrafik har bland annat idén om 
områdesstyrd anropsstyrd trafik kommit upp. Även intervjun med Västtrafik gav inspiration 
då de använder en variant där de med färdtjänstbehörighet får områdesstyrd kollektivtrafik 
men resenärer av den allmänna kollektivtrafiken får åka linjestyrd anropsstyrd kollektivtrafik. 
Detta för att kunna integrera den särskilda kollektivtrafiken med den allmänna. Där vi i GIS 
markerar vilka områden som skulle vara intressanta att kunna köra med anropsstyrd och då 
visar vilka särskilda resor som i dagsläget finns inom dessa områden. 

 

I datainsamlingen som gjorts har även rutter markerats som i dagsläget har väldigt låg 
nyttjandegrad. Där framförallt linje 41 utmärker sig, se Tabell 1. Linje 41 går via Ludvika 
resecentrum och till lasarettet och därför vore det en bra möjlighet att få över de resande från 
den nuvarande lösningen till en samplanerad lösning. Många färdtjänstresor går också via just 
dessa punkter så en samplanering mellan linje 41 med sin ibland låga nyttjandegrad och de 
nuvarande färdtjänst- och sjukresorna skulle kunna vara extra intressanta. I bästa fall skulle 
någon av de nuvarande turerna på linje 41 kunna strykas och på så vis skulle antalet 
körtimmar minskas. I den tillgängliga data framgår det dock inte var resenärerna kliver av 
bussen utan det är bara påstigande som registreras. Detta diskuteras mer ingående senare i 
rapporten. 

I Figur 1 visas resmönstret för färdtjänsten och sjukresor den 20:e februari de representeras i 
bilden av svarta linjer där pilarnas riktning visar i vilken riktning resan har gjorts. Ifall pilarna 
har olika riktningar på samma svarta linje innebär det som oftast att det är en tur och retur 
resa, flera pilar i samma riktning innebär i sin tur att flera resor gjorts på samma linje. 
Figuren visar också linje 41, den lila prickade linjen. Vi tänker att de färdtjänst- och sjukresor 
som befinner sig i närheten av den lila linjens punkter skulle vara väldigt aktuella att kunna 
integreras särskilt när nyttjandegraden på linje 41 under många stunder är väldigt låg.  
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Figur 1 - Färdtjänstresor och sjukresor inom Ludvika tätort 
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4. Empiri 
Detta kapitel och kapitel 5 är det som kommer ligga till grund för rapportens resultat, analys 
och diskussion. I detta kapitel ingår bland annat den informationen som intervjun med 
Dalatrafik genererade, information gällande skolskjuts, information om hinder med 
samplanering osv. 

4.1. Planeringsarbetet på Dalatrafik 
Innehållet i detta delkapitel genererades från intervjun med Janne Andersson på Dalatrafik. 
Intervjun hölls i Borlänge på Dalatrafiks huvudkontor, 2018-06-19. 

Införandet av Regionala kollektivtrafik myndigheten (RKM) innebar att Dalatrafik AB 
slutade i praktiken att existera och istället fick landstinget Dalarna huvudansvar för att 
hantera kollektivtrafiken i länet. Dalatrafikens arbete är idag uppdelat på tre olika nivåer: 
trafikutvecklare, trafikplanerare och systemadministration. Trafikutvecklarna arbetar 
långsiktigt och det är oftast planeringsfasen de påverkar.  Den tidshorisont de ofta utgår från 
är 3 månader till 3 år framåt i tiden. Trafikutvecklarna ser över de olika behov som finns i 
dagsläget, men också de som funnits tidigare, och försöker tillgodose dessa på bästa sätt. 
Detta arbete görs genom ett projekt-styrt arbetssätt. I dagsläget sker det mesta av arbetet 
kopplat till det besparingspaket Dalatrafik arbetar med som har som mål att minska 
kostnaderna. Även detta projekt är en del i besparingspaketet. Trafikutvecklarna tar även 
hand om de förslag som kommunerna inom länet lämnar till RKM i Dalarna och försöker 
tillgodose dessa på bästa sätt. 

Trafikplanerarna arbetar efter en kortare tidshorisont och förhåller sig snarare från tidtabell 
till tidtabell. Tidtabellerna uppdateras tre gånger per år och det trafikplanerarna gör är att 
planera linjetrafiken och framförallt skoltrafiken. Skoltrafiken måste nämligen uppdateras 
varje läsår då elever tillkommer och faller bort. 

En stor och central del i trafikplanerarnas arbete är det som kallas fasta resor i servicetrafiken. 
Visserligen sker det även så kallade spontana resor (resor som bokas in av en resenär tätt inpå 
resans avgång) som då sköts av den operativa centralen. I dessa fall får resan planeras in utan 
ett längre planeringsarbete. I dessa spontana resor ingår i många fall bland annat färdtjänst 
och sjukresor. 

Utöver trafikplanerarna och trafikutvecklarna finns även systemadministrationen. 
Systemadministrationen har en utvärderande roll och här går man igenom det som fungerar 
och det som inte fungerar. Systemadministrationen har även befogenheter att förändra 
schemaläggning och se över fordonsegenskaper om de anser det vara nödvändigt. Den 
feedback som systemadministrationen kommer med går till trafikplanerarna vilket gör att det 
bildas ett sorts kretslopp och arbetet börjar om igen hos trafikutvecklarna. 

Trots att införandet av RKM inte har påverkat Dalatrafik särskilt mycket har det ändå 
underlättat arbetet till viss del. I och med att Dalatrafiks roll är att ordna kollektivtrafiken på 
bästa möjliga sätt så underlättar den frihet RKM medför. Tidigare skötte kommunen visa 
delar av arbetet och om man går tillbaka ännu längre låg ansvaret i vissa fall på transportören 
att planera vissa delar. Detta gjorde att det inte egentligen fanns något incitament för att sköta 
planeringen så kostnadseffektivt som möjligt utan snarare tvärtom. 
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4.2. Skolskjuts 
Elevers hemkommun är ansvariga att ordna någon form av skolskjuts till eleverna beroende 
på reslängd, funktionshinder och trafikförhållanden (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2014). Enligt Skolverket (Skolverket, 2015) har kommunen fritt ansvar att arrangera 
skolskjutsen på lämpligt sätt, det är inget måste att eleven blir hämtad utanför hemmet utan 
eleven kan bli anvisad till gemensam ansamlingsplats. Skolskjutsen måste inte heller 
individanpassas till att tillgodose varje elevs schema. 

Det finns inget generellt hinder för att eleverna ska kunna nyttja den allmänna 
kollektivtrafiken istället för en buss speciellt avsedd för skolskjuts. Idag är det till och med så 
att många busslinjer har börjat som en skolskjutsrutt och sedan gjorts om och integrerats i den 
allmänna kollektivtrafiken. Efter denna integration är fortfarande basen av resenärer 
skolelever, men nu har även övriga resenärer möjlighet att nyttja trafiken. (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2014) 

 

4.3. Varför samplanering? 
Det svenska samhället har länge arbetat för människors lika värde och rätten att kunna nyttja 
samhällets tjänster oberoende av vilka förutsättningar man föds med, detta gäller även i 
största grad kollektivtrafiken. År 1979 antog Sverige lagen om handikappanpassad 
kollektivtrafik, trots att fokuset funnits där skedde det dock inte mycket aktivt arbete förrän 
2000-talet. År 2000 började samhället gemensamt arbeta med en nationell handlingsplan 
”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” (Persson, 
2000). I denna handlingsplan fanns framförallt två punkter som påverkade framtidens 
utformning av den allmänna kollektivtrafiken. Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för 
personer med funktionshinder, barn och äldre senast år 2010, samt enkelt avhjälpta hinder för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade senast vid 
utgången år 2010. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).   

Efter år 2012 genomfördes den första uppföljningen med hur det gått med att arbeta med den 
nya strategin, detta genomfördes av Myndigheten för handikappolitisk samordning även 
kallat Handisam. I uppföljningen år 2012 visade det sig att mycket hade förbättrats efter att 
den nationella handlingsplanen klubbats igenom även om arbetet var långt ifrån att bli färdigt. 
Andelen tillgänglighetsanpassade fordon hade ökat. 67 procent av alla fordon som används 
inom kollektivtrafiken var försedda med låggolv och 60 procent var utrustade med 
audiovisuellt hållplatsutrop. Omkring nio av tio kommuner ställde år 2012 också krav på 
tillgänglighet vid upphandlingen av kollektivtrafiken och att den ska kunna nyttjas av 
personer som använder rullstol. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) 

Dalatrafik tror dessutom att en ökad samplanering är något som troligtvis skulle kunna 
generera en ökad kundnöjdhet i och med att utbudet av tjänster skulle växa och fler skulle 
kunna utnyttja dessa. (Andersson, 2018) 
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4.4. Hinder för samplanering 
Trots att det finns en outnyttjad potential när det kommer till en samplanerad kollektivtrafik 
är det ofta svårt att få alla inblandade parter att vilja ställa upp på en samplanering. Det är 
många hinder som måste överkommas och många överenskommelser som måste göras. 

Ett av de svåraste stegen att klara av, när det kommer till en samplanering, är att de olika 
huvudmännen ska komma överens om vad man faktiskt ska få ut av samplaneringen. Det är 
inte alltid självklart om det är en ökad kvalitetsnivå som ska eftersträvas eller om det snarare 
är en kostnadseffektivisering. I och med att det är så många olika parter som skulle vara 
inblandade i en samplanering är det viktigt att alla drar åt samma håll och att man även har ett 
gemensamt regelverk. Detta gemensamma regelverk är både viktigt för att alla ska agera efter 
samma regler men det är även viktigt då regelverket kan fungera som ett hjälpmedel som 
underlättar att man faktiskt nå de mål man vill uppnå med en samplanering. Eftersträvas 
exempelvis en kostnadseffektivisering är det viktigt att regelverket bidrar till att detta mål 
uppnås. Detta kan göras genom exempelvis att längre restider tillåts. (Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2014) 

Andra centrala frågor, som ofta är svåra att komma överens om, är bland annat fördelningen 
av kostnader och fordonens tillgänglighet. I och med att huvudmännen ofta har olika 
anledningar till samplanering är det inte ovanligt att någon eller några av huvudmännen väljer 
att ställa sig utanför samplaneringen då de inte upplever att deras mål prioriteras. Det kan 
exempelvis handla om att man upplever att transportkvaliteten inte lever upp till det som 
utlovades eller att kostnadsbesparingarna inte blev så som man tänkt sig. Detta försvårar den 
process som krävs för att en lyckad samplanering ska bli möjlig. (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014) 

Utifrån sett kan det kännas som en självklarhet att alla huvudmän borde ingå samarbeten och 
på så sätt skapa en välfungerande samplanering men frågan är mer komplex än så. I vissa fall 
kan en samplanering leda till att resenärer i vissa av de inblandade kommunerna får en 
minskad resekvalitet trots att resepriserna ökar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 
Detta leder då till att dessa kommuner måste avväga huruvida denna förändring faktiskt 
rättfärdigar de eventuella besparingarna som en samplanering medför och då ställs resenärens 
behov mot kommunens behov av att bespara (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

Utöver att olika intressen från huvudmännen kan försvåra en samplanering så finns det även 
andra faktorer som försvårar. Ett exempel på detta är att vissa resenärer har ett behov att 
resvägen ska vara så kort som möjligt eller att de behöver färdas ensamma i fordonet. Det 
finns även fler speciella behov som den särskilda kollektivtrafiken idag tillgodoser. Det kan 
bland annat handla om äldre personer eller barn som av någon anledning kan tänkas behöva 
hjälp under resans gång, vilket ställer högre krav på förarna och informationssystemet. 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) 

Ett fungerande informationssystem är något som är viktigt för alla typer av kollektivtrafik. En 
samplanering skulle kunna leda till att detta informationssystem försämras. Färdas man via en 
kombinationsresa med den allmänna – och särskilda kollektivtrafiken krävs det i vissa fall att 
informationen hämtas via flera olika informationskanaler. Dessutom kan även den 
samordnade resan innebära att byten sker mellan olika fordon vilket innebär att resenären 
behöver än mer information. Att resenärerna ska känna sig trygga när de färdas med 
kollektivtrafiken är grundläggande och i denna trygghet ingår bland annat även att resenären 
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vet om att byten tidsmässigt fungerar och att de har kännedom om var hållplatserna finns. 
Därför är ett fungerande informationssystem viktigt för en välfungerande kollektivtrafik och 
kraven blir högre vid en samplanering. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) 

Enligt Janne Andersson, (Andersson, 2018), är några av de största hindren med samplanering 
det reglemente som måste följas, samt ensamåkande. De ensamåkande är det som är svårast 
att integrera i den allmänna kollektivtrafiken eftersom de ofta har intyg på att de ska åka 
ensamma. Dalatrafik tror att attityden hos resenärerna hämmar en lyckosam samplanering 
och det måste därför till en attitydförändring hos resenärerna eller en ny kultur kring resandet 
för att samplaneringen ska kunna nå sin fulla potential. Att arbeta med samplanering skiljer 
sig så pass mycket från det arbetssätt och tänk man arbetat efter tidigare. Många gånger kan 
planeringen bli fyrkantig och utvecklingen kan ta alldeles för lång tid vilket delvis beror på 
att man ofta vill arbeta som man alltid arbetat. Detta tankesätt måste man komma ifrån. Inom 
godsbranschen är man mer flexibel då denna bransch präglas av konkurrens på ett annat sätt 
vilket leder till att ständiga förbättringar i arbetet måste ske. (Andersson, 2018) 

 

4.5. Anropsstyrd trafik inom Västtrafik 
Inom Västtrafik arbetas det mycket med att utveckla den anropsstyrda trafiken och idag har 
man kommit långt inom detta område. Idag arbetar Västtrafik mycket för att debuten för 
färdtjänst ska skjutas upp för resenärerna och de istället ska använda sig av den allmänna 
kollektivtrafiken så länge som möjligt (Johansson & Pilemarker, 2018). De olika formerna av 
anropsstyrd trafik som används inom Västtrafik är Närtrafik, Flextrafik, sjukresor och ronden, 
färdtjänst, anropsstyrda turer och flexlinjen (Västtrafik, 2018). 

Närtrafik är till för resenärer som ska resa mellan landsbygd och tätort. Närtrafik underlättar 
främst då ordinarie bussar inte täcker området som resenären är bosatt i. De områden som 
Närtrafik täcker kallas grönt område och inom dessa områden kan resenären bli hämtad vid 
valfri adress och sedan bli lämnade vid någon av kommunens Närtrafikhållplatser. Resenären 
väljer själv mellan vilket tidsintervall som resan ska äga rum. Resan måste beställas via 
telefon minst en timme innan tidsintervallets början och när beställningen görs meddelas även 
resenärer om avgångstiden. Vid vissa tillfällen kan samåkning med andra resenärer ske vilket 
då kan leda till att resetiden blir något längre. (Västtrafik, 2018) 

Flextrafik är till för de resenärer som antingen har ett färdtjänsttillstånd eller fyllt 75år. 
Flextrafik används i vissa zoner inom tätorten och resorna sker med mindre fordon. 
Resenärerna som använder Flextrafik reser oftast ihop med andra resenärer. Precis som med 
Närtrafik ska resan beställas via telefon minst en timme innan avfärd. (Västtrafik, 2018) 

Färdtjänst fungerar i princip som kollektivtrafik för de resenärerna som inte har möjlighet att 
resa med den vanliga kollektivtrafiken. Att resenären inte har möjlighet kan bero på 
funktionsnedsättning eller sjukdom. För att få tillgång till färdtjänsten behövs ett 
färdtjänsttillstånd, dessa tillstånd utfärdas av kommunen. Även färdtjänsten ska beställas en 
timme innan avfärd. Något som skiljer färdtjänsten åt, jämfört med de tidigare nämnda 
trafikslagen, är att resenären betalar föraren vid upphämtning. Priset för resan beror på 
reglerna för kommunen och även på sträckan som ska färdas. Priset för resan är dock fast och 
uppges redan när beställningen sker. De resenärer som har erfordrats ett färdtjänsttillstånd har 
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möjlighet att resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken inom Göteborg och även 
Flexlinjen. (Västtrafik, 2018) 

Flexlinjerna är en del av den allmänna kollektivtrafiken och alla är därför välkomna att 
utnyttja denna tjänst (Göteborg, 2018). Flexlinjerna är dock specialanpassade för de resenärer 
som behöver extra service och stöd i samband med resan (Västtrafik, 2018). Tanken är att 
Flexlinjerna ska kännas trygga och bekväma samt att mer assistans ska erbjudas (Göteborg, 
2018). På Flexlinjerna är förarna mer hjälpsamma, och erbjuder exempelvis hjälp vid på- och 
avstigning (Göteborg, 2018). För att öka tryggheten för resenären ytterligare är det dessutom 
tillåtet att resenären tar med sig sällskap på resan (Göteborg, 2018). Dessa medresenärer ska 
dock meddelas när beställningen sker och de betalar enligt Västtrafiks taxa (Göteborg, 2018). 
Resenärerna kan även få hjälp att komma igång med sitt resande på Flexlinjerna, de erbjuds 
nämligen hjälp av en reseinstruktör som kan förklara hur Flexlinjerna fungerar och följa med 
på resan tills resenären känner sig trygg nog att resa på egen hand (Göteborg, 2018). 
Flexlinjens fordon kör inom ett bestämt område och kommer nära de olika mötesplatserna, 
för de resenärer som har färdtjänsttillstånd stannar flexlinjerna till och med vid resenärens 
adress (Västtrafik, 2015). Restiden och sträckan med flexlinjen kan variera i och med att 
bussen endast stannar där någon på förhand bokat av- eller påstigning, dock tar resan aldrig 
mer än en timme (Göteborg, 2018). Alla flexlinjebussar är tillgänglighetsanpassade på så sätt 
att de har låggolv och en eller flera rullstolsplatser (Göteborg, 2018). 

Sjukresor används i samband med sjukvård av resenärer som av medicinska skäl inte kan 
färdas med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresorna kan ske med personbil, specialfordon 
eller med andra resenärer i sjukresebussen Ronden. Ronden är en buss som används vid 
sjukresor. Denna buss är specialanpassad för just sjukresenärer och går till de stora sjukhusen 
runt om i Västra Götalandsregionen. Även resor med Ronden ska beställs via telefon minst en 
timme i förväg. Har resenären en viss tid att passa är det viktigt att detta framgår när 
beställningen görs. Resor med Ronden betalas till föraren vid påstigning. Är det så att en 
resenär av hälsoskäl inte kan åka med Ronden kan istället sjukresan ske med personbil eller 
specialfordon. För detta krävs dock sjukreseintyg som erfordras av vårdgivare. Vårdresor kan 
beställas dygnet runt om behovet är akut (Västtrafik, 2018). 

De anropsstyrda turerna fungerar som de vanliga turerna med tidtabeller, skillnaden är dock 
att de anropsstyrda turerna endast körs om någon beställning gjorts på förhand samt att de 
körs med mindre fordon än vanliga bussar. Resenären kan hitta sin resa i reseplaneraren eller 
i tidtabellen och sedan ska beställningen göras via telefon minst en timme i förväg, eller 
dagen innan om resan ska ske på morgonen. (Västtrafik, 2018) 
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5. Nulägesbeskrivning 
För att kunna utvärdera samplaneringen, har data samlats in över hur resorna inom Ludvika 
kommun genomfördes mellan datumen 19:e februari till den 23:e februari under 2018. I detta 
kapitel förklaras hur resandet såg ut bland resenärerna under denna period och hur 
kollektivtrafikplaneringen genomfördes under samma tid. 

5.1. Stadstrafik Ludvika 
I nuläget har Ludvika kommun fyra stadstrafiklinjer: linje 41, 42, 43 och 44. Linjerna 42 och 
43 är i stort sätt samma linje då de följer samma stråk, skillnaden är att de går åt olika 
riktningar, linjerna visas i Figur 2. Gemensamt för alla linjer är att de passerar knutpunkten 
Resecentrum för att på så sätt underlätta byten mellan bussar för resenärerna inom 
kollektivtrafiken i stadskärnan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Landsbygdsbussar 
Landsbygdsbussar som är aktuella för projektet är linjerna 294, 295, 296, 297, 298, 299, och 
300. Linje 296 tillsammans med skolbusslinjen finns illustrerad i Figur 4. 

Figur 2- Ludvika stadstrafik (Dalatrafik, 2017) 



19 
 

 

5.3. Skolskjuts  
Relevant för projektet är de skolbusslinjer som håller sig inom Ludvika kommun. I Ludvika 
kommun kan ett linjenummer gå till flera skolor och innefatta flera olika turer. De 
linjenummer som är aktuella för projektet är då, 911, 912 och 914. Linje 911 innefattar turer 
till och från Sörviks skolan samt Håksberg skolan, exempel på detta se Figur 4. Linje 912 
innefattar turer till och från Blötbergets skola och linje 914 innefattar turer till och från 
Nyhammar skolan. Alla berörda skolor har elever från förskoleklass till årskurs 6 

För detaljer kring skolskjutslinjerna och deras tidtabeller, se Bilaga 2 

 

5.4. Färdtjänst, skoltaxi och sjukresor 
I den tillgängliga data för färdtjänstresorna i Ludvika kommun finns både återkommande och 
spontant bokade resor, de har projektet valt att sortera in i två olika kategorier för att få en 
mer tydlig bild över vad som kan vara aktuellt att samplanera och inte. För skoltaxi är resorna 
också återkommande även om det i vissa fall kan vara kortare perioder av återkommande 
resor. Då en elev kan ha drabbats tillfälliga förhinder som gör att skoleleven behöver ha 
tillgång till skoltaxi. Sjukresor är sällan bokade som återkommande resor, men kan ha ett 
mönster av återkommande resor, detta presenteras vidare i kapitel 6.1 Områdesstyrd 
anropstrafik. 
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6. Åtgärdsförslag 
I detta kapitel presenteras studiens åtgärdsförslag och vad det skulle kunna innebära om en 
implementering görs. 

6.1. Områdesstyrd anropstrafik 
Efter intervjun med både Kalmar Länstrafik och Västtrafik framgick det att de båda arbetade 
med att öka tillgängligheten i den allmänna kollektivtrafiken. Detta gjorde de för att 
senarelägga resenärernas övergång till den särskilda kollektivtrafiken så mycket som möjligt. 
Båda dessa Kollektivtrafikhuvudmän arbetar med att innehavarna av ett färdtjänsttillstånd 
åker gratis inom den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik jobbar dessutom med seniorkort 
med rabatterade resor, även detta för att senarelägga färdtjänstdebuten så mycket som 
möjligt.  

I analysen av data från Dalatrafik noterade projektet att linje 41 i Ludvika tätort, som går 
emellan Östansbo - Resecentrum – Lasarettet och tillbaka, hade vissa turer med låg 
nyttjandegrad. Dessutom skedde mycket färdtjänstresor och sjukresor i närheten av den 
linjen, som finns presenterade i Figur 3. Därför gjordes valet att undersöka vad som skulle 
kunna ske ifall man istället valde att använda sig av en variant av Västtrafiks flexlinje. I 
dagsläget sker dock en del resor med den nuvarande flexlinjen, linje 700. Dock blir priset 
billigare för färdtjänstresenärerna om de köper en ordinarie biljett istället för att boka en 
färdtjänstresa. I och med detta har Dalatrafik i dagsläget ingen data på hur mycket av 
färdtjänstresandet som istället sker med den allmänna kollektivtrafiken.  

För att i framtiden få bättre överblick över hur resandet ser ut för färdtjänsten och sjukresorna 
föreslår projektgruppen att Dalatrafik jobbar med något incitamentsprogram för resenärer 
med färdtjänsttillstånd likt Västtrafik jobbar med. Detta skulle kunna öka resandet inom den 
allmänna kollektivtrafiken ännu mer, och Dalatrafik får större möjlighet att kunna utreda hur 
stor del av resandet av de som har möjlighet till särskild kollektivtrafik istället åker inom den 
allmänna delen. För den undersökta veckan har projektgruppen valt att utreda hur resandet ser 
ut inom de centrala delarna i Ludvika och detta presenteras i punktlistan nedan: 

 Den 19:e 58 resor med Färdtjänst och sjukresor 50 resor inom Ludvika tätort (filtrerat 
med Ludvika – Ludvika) 36 resor inom det grönmarkerade området i Figur 3. Där 17 
olika fordon används för att köra resorna inom området. 

 Den 20:e 87 resor med Färdtjänst och sjukresor, 54 resor inom Ludvika tätort (filtrerat 
med Ludvika – Ludvika) 27 resor inom det grönmarkerade området i Figur 3. Där 14 
olika fordon används för att köra resorna inom området. 

 Den 21:e 70 resor med Färdtjänst och sjukresor, 47 resor inom Ludvika tätort (filtrerat 
med Ludvika – Ludvika) 31 resor inom det grönmarkerade området i Figur 3. Där 15 
olika fordon används för att köra resorna inom området. 

 Den 22:e 40 resor med Färdtjänst och sjukresor, 23 resor inom Ludvika tätort (filtrerat 
med Ludvika – Ludvika) 15 resor inom det grönmarkerade området i Figur 3. Där 10 
olika fordon används för att köra resorna inom området. 

 Den 23:e 59 resor med Färdtjänst och sjukresor, 41 resor inom Ludvika tätort (filtrerat 
med Ludvika – Ludvika) 33 resor inom det grönmarkerade området i Figur 3. Där 18 
olika fordon används för att köra resorna inom området.  
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I och med detta ser projektgruppen stor besparingspotential inom detta område. Där både så 
mycket resor sker inom det grönmarkerade området i Figur 3, samt att det används så många 
olika fordon. Om man då har möjlighet att kunna locka en del av dessa resor över till den 
allmänna kollektivtrafiken så finns möjligheten att göra en del besparingar samt kunna få en 
fungerade integration av den särskilda kollektivtrafiken och den allmänna. Hur många av 
resorna som skulle kunna ske på linje 700 borde undersökas närmare i framtida studier.  

Projektet har från början ej valt att ha ekonomin för Dalatrafik som ett beräkningsområde, 
men vidare studier bör undersöka vilka konsekvenser detta skulle kunna innebära då färre 
fordon används. Figur 3 har likt Figur 1 samma innebörd av svarta linjer. Att pilarnas riktning 
visar åt vilken riktning sjukresan eller färdtjänstresan gjorts. 

 
Figur 3- Områdesstyrt anropstrafik inklusive sjukresor och färdtjänstresor 

 

 

 

I införandet av detta förslag med att inrätta något incitament för de resenärerna berättigade till 
särskild kollektivtrafik att istället nyttja den allmänna kollektivtrafiken har projektet också 
undersökt ifall det skulle vara möjligt att minska antalet turer för linje 41 och förflytta en del 
av resenärerna över till den anropsstyrda linje 700. I granskningen av turerna kom dessa 
förslag upp som rimliga turer att kunna ersättas, som finns beskrivet i Tabell 1. 
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Tabell 1 - Linje 41 turer med låg nyttjandegrad 

Liﾐje  Tur  Buss  Start  Restid 
Max 
På 

Miﾐ 
På 

Påstigaﾐde 
sﾐitt 

ヴヱ  ヱ  ヲ  ヰヵ:ヵヰ avslutar lasarettet ヰヶ:ヰヰ  ヰヰ:ヱヰ  ヲ  ヰ  ヰ,Β 
ヴヱ  ン  ヲ  ヰヶ:ヲヰ avslutar lasarettet ヰヶ.ンヰ  ヰヰ:ヱヰ  ヶ  ン  ン,Β 
ヴヱ  ヱン  ヱ  ヰΒ:ヵヰ avslutar lasarettet ヰΓ:ヰヰ  ヰヰ:ヱヰ  ヴ  ン  ン,ヲ 
ヴヱ  ヱΑ  ン  ヰΓ:ヵヰ avslutar lasarettet ヱヰ:ヰヰ  ヰヰ:ヱヰ  ヴ  ヲ  ヲ,ヴ 
ヴヱ  ヲヱ  ン  ヱヰ:ヵヰ avslutar lasarettet ヱヱ:ヰヰ  ヰヰ:ヱヰ  ヴ  ヰ  ヲ,ヶ 

ヴヱ  ヵヵ  ヲ 
Broﾏsvägeﾐ ヱΓ:ヰヰ avslutar 

reseIeﾐtruﾏ  ヰヰ:ヱヵ  ヱ  ヰ  ヰ,ヲ 
ヴヱ  ヲ  ヲ  ヰヶ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヰヶ:ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ヲ  ヰ  ヰ,Β 
ヴヱ  ンヰ  ン  ヱン:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱン:ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ン  ヰ  ヱ,Β 
ヴヱ  ンヴ  ヱ  ヱヴ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱヴ:ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  Α  ヱ  ヴ 
ヴヱ  ヴヴ  ヲ  ヱヶ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱヶ:ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ヶ  ヰ  ン,Β 
ヴヱ  ヴΒ  ヱ  ヱΑ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱΑ.ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ヶ  ヲ  ン,Β 
ヴヱ  ヵヰ  ヲ  ヱΑ:ンヰ avslutar Hroﾏsvägeﾐ ヱΒ:ヰヰ  ヰヰ:ンヰ  Α  ン  ヴ,Β 
ヴヱ  ヵヲ  ヱ  ヱΒ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱΒ:ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ヵ  ヰ  ヲ,Β 
ヴヱ  ヵヴ  ヲ  ヱΒ:ンヰ avslutar Broﾏsvägeﾐ ヱΓ:ヰヰ  ヰヰ:ンヰ  Β  ン  ヴ,ヴ 
ヴヱ  ヵヶ  ヱ  ヱΓ:ヰヰ avslutar reseIeﾐtruﾏ ヱΓ.ヱヵ  ヰヰ:ヱヵ  ヲ  ヰ  ヰ,ヴ 

 

För att en tur ska vara värd att stryka från tidtabellen måste turen vara sammanhängande så 
inte bussen ändå måste transportera sig samma sträcka för att nästa tur har flera resenärer. I 
tabellen framgår då att tur 1, 2 och 3 framför allt kan vara värda att korrigera då detta medför 
att buss 2 kan planeras in 35 min senare än i dagsläget. Detta innebär att Dalatrafik sparar in 
35 min körtid de mornar som buss 2 används. Tur 56, som är avslutande för buss 1, kan också 
strykas då det är sista turen. Det gör att ytterligare 15 min körtid kan sparas in för Dalatrafik. 
Detta innebär dock att den områdesstyrda bussen måste börja köra tidigare på dagen än vad 
den gör i dagsläget då den nu börjar köra klockan 09:00 varje dag och kör sedan till klockan 
21:00 (Dalatrafik, 2018). Det gör att man måste sätta linje 700 i drift redan 05:50. 

 

6.2. Skolbussrutter tillgängliga för allmän kollektivtrafik 
I intervjun med Kalmar Länstrafik framgick det att deras skolbussrutter inte ses som särskild 
kollektivtrafik, som är avskild från allmänheten, utan dessa linjer är öppna för allmänheten att 
nyttja. Skolbussrutterna ses alltså som en del av den allmänna kollektivtrafiken. Detta som ett 
steg för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för allmänheten på framförallt landsbygden 
utan att direkt öka kostnaderna. För Dalatrafik går detta också att applicera och möjligheten 
att spara in turer finns också då det finns turer som nästintill åker bredvid varandra. Två rutter 
som är intressanta ur den synvinkeln är busslinje 296 tur 4 och skolbusslinjen 911 tur 1. Till 
höger i Figur 4 visas hur linjerna nästan går ihop men skolbusslinjen har små avstickare där 
resenärer måste hämtas en bit bort från den stora vägen. 
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Figur 4 - Linje 296 med gröna cirklar och linje 911 med lila cirklar och grön linje 

 

Som framkommer av omloppsrapporten av linje 296, se Tabell 2, har linje 296 bussen som är 
trafikerad för tur 304 i omloppsrapporten möjlighet att förlänga restiden med fem minuter på 
sluttiden innan nästa tur ska påbörjas. Dock körs bara en tur innan och om den kan 
tidigareläggas något finns det mer utrymme att göra förändringar i tidsschemat. Linje 911 har 
inget uppdrag innan tur 001, som framgår i Tabell 3, så ifall den turen kan strykas från 
tidtabellen innebär det tidsbesparingar för Dalatrafik då fordonet kan sättas i drift senare på 
dagen. Att då ändra turen något för endast tur 304 och hämta dessa skolelever skulle kunna 
innebära att tur 001 för linje 911 helt kan strykas och detta fordon frigörs och kan påbörja sin 
rutt tidigare eller istället användas mindre tid under dagen. För att ta reda på hur mycket extra 
tid linje 296 behöver har google maps vägbeskrivningstjänst använts för att reda på hur lång 
tid varje avstickare tar. De extra avstickarna skulle innebära att turen tar 6 minuter längre tid. 
Dessutom skulle avlämnandet vid Håksberg skolan innebära 2 minuter längre tid. Alltså 
skulle förändringen innebära totalt 8 minuter extra färdväg för att helt stryka tur 001 från linje 
911. Detta borde då kompenseras med att påbörja turen ca 10 min tidigare än i nuläget. 

 

Av den data projektgruppen fått till sitt förfogande så är resandet på tur 001 för linje 911 lågt. 
Endast tre personer nyttjar turen och dessa åkte den 20:e februari. Projektgruppen gör därför 
ett antagande att den tillgängliga data kan vara bristfällig och vid implementering bör denna 
tur undersökas en extra gång. Tur 304 för linje 296 har desto fler resenärer. Snittet ligger på 
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17,2 resenärer. Bussen som trafikerar denna rutt är av typ 3-axlig lågentrébuss (landsbygd), 
med plats för drygt 50 resenärer, vilket innebär att de extra skolelerverna ska få plats på 
denna tur utan några problem. 
Tabell 2 - Omloppsrapport Linje 296 

 

 
Tabell 3 - Omloppsrapport linje 911 

 

 

Skolbusslinje 914 och linje 299 kör också resor inom samma område, detta går att se Figur 5. 
Då busslinjerna trafikerar samma område blir de därav också intressanta att genomföra en 
sorts samplanering för att minska antalet turer. Linje 914 har tre turer som går på morgonen 
som visas i Figur 6. Tidtabellen är uppbyggd på så vis att det är tre rutter men bara två fordon 
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används, och tur nummer 1 och 5 körs av samma fordon men turnummer 3 körs av ett eget 
fordon. 

 
Figur 5 - Skolbusslinje 914 och linje 299 

 

Nyttjandegraden på de aktuella skolbussrutterna är också åt det lägre hållet, då tur 1 har ett 
snittåkande för den undersökta veckan med 8,8 resenärer och tur 5 har ett snitt på 5,2 
resenärer. Skoleleverna i Ludvika kommun får ha en väntetid på högst 40 min för 
förskoleklass till årskurs tre och årskurs fyra till nio får högst ha 60 min väntetid. Tur 5 som 
bara har påstigande elever på hållplatserna Grangärdetorget och Lillheden som de trafikerar 
07:45 och 07:48, dessa busshållplatser trafikeras också av linje 299 tur 1 men vid klockslagen 
06:47 och 06:50. Tack vare väntetiden får ej eleverna vänta längre än 40 min och det gör att 
den i dagsläget ej är intressant. Ifall turen dock skulle senareläggs med 17 minuter och avgå 
07:04 då skulle de vara framme vid Nyhammar skolan ca 07:20 och då hålla sig inom de 
servicetider Ludvika kommun har beslutat om. 

I och med denna ändring tar dock turen 4 minuter längre genom att rutten måste ändras som 
visas med den blåprickade linjen i Figur 7. Där bussen måste vända inne på Nyhammar 
skolan innan den kan gå tillbaka till den tidigare linjen. Det innebär att slutdestinationen nås 
först 08:19 som är i tid innan skolstart på Malmen skolan som är 08:30. Fordonet som i 
dagsläget kör linje 299 tur 1 skulle också behöva skjuta upp nästa tur till 08:20 från den 
tidigare tiden 08:10 som är linje 298 tur 14. Bussen som kör linje 914 tur 05 skulle efter detta 
i de flesta fall vara klar med förmidagen. Den finns dock också tillgänglig för slöjdturer som 
kan behövas köra ibland och då skulle det innebära att fordonet bara få en längre paus innan 
nästa tur som är linje 915 tur 57/59/61/63 som påbörjas klockan 08:15 i Sunnansjö dessa turer 
är dock beställningsbara och inte alls säkert att de måste genomföras och då används inte 
bussen något mer på förmiddagen utan istället får den återvända till garaget. Ett problem med 
detta är att Parkskolan som i dagsläget startar sin undervisning 08:10 är att eleverna anländer 
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först till skolan samma tid som skolstart. Därför måste Parkskolan skjuta på sin skolstart till 
klockan 08:20 samt att linje 298 tur 14 startar 08:20 istället för 08:10 för att denna förändring 
ska kunna genomföras. 

Det skulle innebära att tur 5 kan strykas från linje 914 och fordonet ej skulle behöva nyttjas 
mellan 07:35 till 08:15. 

 
Figur 6 - Tidtabell för 914 
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Figur 7 - Linje 299 - Förändring 
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7. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet på de presenterade frågeställningarna. Kapitlet går 
igenom vilka krav som ställs på organisationen som ska göra samplaneringen samt de 
inblandade intressenterna, samt vilka konsekvenser Ludvika kommun skulle kunna beröras 
av ifall man arbetade på detta sätt i planeringsarbetet. För tydlighetensskull har varje 
frågeställning gjorts till ett eget underkapitel. 

 

7.1. Vilka delar av den särskilda kollektivtrafiken är aktuell att integrera med den 
allmänna kollektivtrafiken? 

Något som uppenbarats under projektets gång är det faktum att en samplanering aldrig kan 
täcka alla resenärer inom en kommun eller län. Så som det ser ut idag finns det resenärer som 
har särskilda behov som helt enkelt kräver att de skiljs från den allmänna kollektivtrafiken. 
Detta innebär därför att vissa undantag alltid kommer att behöva göras i en samplanering.  

En del från den särskilda kollektivtrafiken som dock har stor potential att integreras i den 
allmänna kollektivtrafiken är skolskjutsen. Många gånger finns det ledig kapacitet på de 
fordon som sköter skolskjutsen och i de flesta fallen finns det inget övrigt som motsätter sig 
att den allmänna kollektivtrafiken ska integreras med skoleleverna. 

Sjukresor och färdtjänst skulle också kunna implementeras med den allmänna 
kollektivtrafiken. Det är dock viktigt att fordonen är tillgänglighetsanpassade så att även 
dessa resenärer kan utnyttja denna samplanerade kollektivtrafik. 

 
7.2. Vilka faktorer påverkar en möjlig samordning och integration av den 

särskilda- och den allmänna kollektivtrafiken och hur måste dessa faktorer tas 
till hänsyn för att skapa en lyckad samplanering? 

Projektgruppen har identifierat en samling faktorer som kritiska för en samplanering ska bli 
lyckad. Dessa faktorer är huvudmännen som sköter kollektivtrafiken, ett gemensamt 
regelverk, ett fungerande informationssystem, attityden hos resenärerna och 
tillgänglighetsanpassning av fordon. Alla dessa faktorer måste tas hänsyn till för att en 
samplanering ska bli lyckad. 

För att en samplanering ska lyckas krävs det att de inblandade huvudmännen kommer fram 
till en gemensam lösning som alla känner sig nöjda med, annars finns risken att hela 
samplaneringen fallerar. 

Det gemensamma regelverket gynnar resenärerna och det är även viktigt för att de olika 
huvudmännen ska sträva efter samma mål. Det gemensamma regelverket hjälper till att 
säkerställa att resenärerna upplever liknande servicenivåer och det kan även fungera som ett 
hjälpmedel att nå de mål som den gemensamma samplaneringen eftersträvar. 

Ett väl fungerande informationssystem är av yttersta vikt för resenärernas trygghet. 
Vetskapen om hur linjerna ser ut, när byten sker osv är nämligen något som inger trygghet 
hos resenärerna. 
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Dalatrafik har identifierat resenärernas attityd som en viktig faktor gällande en lyckad 
samplanering. Många gånger vill resenärerna att kollektivtrafiken ska fungera som den alltid 
gjort och detta är ett hinder för en lyckad samplanering. 

Tillgänglighetsanpassning av fordon är något som spelar en stor roll inom samplanering. 
Används tillgänglighetsanpassade fordon kan därför fler resenärer ingå i en och samma rutt 
vilket gör att samordningen av den särskilda – och allmänna kollektivtrafiken kan öka. 

 

7.3. Vad blir konsekvenserna, gällande nyttjandegrad, servicenivåer och 
resursanvändande efter genomförd samplanering? 

Efter den genomförda samplaneringen, det vill säga efter implementeringen av de tre 
åtgärdsförslagen, skulle kollektivtrafiken bli mer tillgänglig för allmänheten. Detta gäller inte 
minst de resenärer som bor på landsbygden som nu skulle få möjligheten att resa med de turer 
som tidigare var avsedda endast för skolelever. Tillgängligheten skulle även öka 
tätortsinvånarna i och med att linje 700 nu skulle erbjuda fler resmöjligheter, alltså skulle 
servicenivåerna förbättras. Denna förändring skulle medföra att de stora bussar som kör linje 
41 inte behöver användas lika tidigt och därför sparar in 35 min. Dock skulle det mindre 
fordonet som kör linje 700 behövas vara tillgänglig redan 05:50 istället för vid 09:00. 

Efter genomförd samplanering skulle tur 1 för linje 911 strykas vilket skulle minska 
resursanvändandet. Denna förändring skulle medföra att det fordon som tidigare användes för 
911 endast används för flexlinje 700 under dagen. Detta skulle innebära att körtiden blev 48 
minuter mindre för Dalatrafik varje skoldag. Detta skulle dock påverka servicenivåerna i och 
med att de resenärer som har en tidig påstigning på linje 296, som tidigare reste med tur 1 på 
linje 911, skulle få en något längre restid. 

I och med senareläggningen av skolstarten för Parkskolan skulle resursanvändandet påverkas 
positivt. Tur 5 för linje 914 skulle nämligen strykas och den första turen för denna linje skulle 
kunna skjutas upp med 17 minuter. Även servicenivåerna skulle påverkas positivt då eleverna 
som ska till Malmenskolan får en kortare väntetid. 

 

8. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar projektgruppen kring resultatet av arbetet. 

8.1. Förutsättningar för en lyckad samplanering 
Under projektets gång har projektgruppen fått uppfattningen att de flesta parter som skulle 
vara inblandade i eventuella samplaneringar runt om i landet är positivt inställda till idén om 
en samplanerad kollektivtrafik där gränsen mellan den allmänna- och särskilda 
kollektivtrafiken suddas ut. I teorin ser en samplanerad kollektivtrafik väldigt lovande och 
lockande ut men trots detta är det få kollektivtrafiksförvaltare runt om i landet som kommit 
långt i sitt arbete kring detta. Det är många parter inblandade i en samplanering och många 
olika behov och önskemål att ta hänsyn till. Som nämndes tidigare i rapporten uppstår ett av 
de svåraste stegen vid en samplanering redan i planeringsfasen då de olika huvudmännen 
sällan kommer fram till en gemensam lösning. Detta beror bland annat på att de olika 
huvudmännen kan ha olika motiv till en samplanering. Dessutom kan det vara problematiskt 
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att komma fram till hur kostnadsfördelningen ska se ut eller vilken kvalitetsnivå som ska 
eftersträvas. För att en samplanering ska lyckas krävs det därför att de inblandade 
huvudmännen kommer fram till en gemensam lösning som alla känner sig nöjda med, annars 
finns risken att konflikter uppstår och att vissa huvudmän väljer att dra sig ur vilket leder till 
att hela samplaneringen många gånger fallerar. Ofta är alla parter överens om att man 
tillsammans kan göra kollektivtrafikssituationen bättre och man är villig att göra det, tyvärr 
vill man dock göra det på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att man strävar efter olika 
mål eller att man inte kommer överens om hur kostnadsfördelningen ska se ut. Tyvärr slutar 
detta många gånger med att samplaneringen inte kommer längre än till startgroparna eller att 
någon part drar sig ur vilket leder till att allt fallerar. Därför är det viktig att de inblandade 
parterna arbetar från ett gemensamt regelverk. Förutom att det är bra att de olika 
huvudmännen utgår från samma regelverk, exempelvis för att resenärerna ska uppleva 
liknande servicenivåer, så kan även regelverket fungera som ett hjälpmedel i att nå de mål 
som den gemensamma samplaneringen eftersträvar. Exempelvis kan kostnadseffektivisering 
uppnås genom att längre restider tillåts, då detta gör att färre fordon kan användas. Även 
reglerna kring exempelvis skolstarter kan spela en stor roll i en lyckad samplanering. Om 
skolstarterna istället utgår från att de ska passa in med skolbussens rutt kan det spara in 
antalet fordon som måste användas. Ett gemensamt regelverk för de berörda parterna är 
därför något som krävs för att nå den fulla potentialen vid en samplanering. 

Något annat som skulle kunna göra att detta problem kringgås, anser projektgruppen, är att 
RKM skulle få en större utbredning. Istället för att många olika parter ska tycka till skulle det 
bli mycket smidigare om allting samlades under samma tak. Detta arbetssätt har Dalatrafik 
och just därför anser projektgruppen att Dalatrafik har stora möjligheter att komma långt i 
arbetet kring en samplanerad kollektivtrafik. Något som också talar för Dalatrafiks fördel är 
att de även sköter planeringen av skolskjutsen i länet dock med tillägget att kommunerna kan 
komma med synpunkter och förändringskrav då de är huvudman. Eftersom det är så att det är 
kommunerna runt om i landet som är huvudmän när det kommer till skolskjutsen gör det 
många gånger att denna separeras från den allmänna kollektivtrafiken, vilket hämmar en 
samplanering. Projektgruppen anser att om RKM skulle användas mer och att även 
skolskjutsen skulle ingå här skulle en lyckad samplanering av kollektivtrafiken underlättas 
markant. Kommunen behöver för den delens skull inte avsäga sig allt ansvar gällande 
skolskjutsen utan man kan ha möten mellan kollektivtrafikförvaltningen och kommunen där 
kommunen kan komma med åtgärdsförslag och önskemål. Något som projektgruppen såg i 
Kalmars län var att skolskjutsen där idag inte anses vara avskild från den allmänna 
kollektivtrafiken utan den är så pass integrerad att den idag ses som allmän. Detta anser 
projektgruppen är något att sträva efter. 

För att en samplanering ska fungera krävs det även ett väl fungerande informationssystem. 
Att resenärerna har tillgång till den information de behöver är av yttersta vikt när det kommer 
till kollektivtrafik. Vetskapen om hur linjerna ser ut, när byten sker osv är nämligen något 
som inger trygghet hos resenärerna. Idag kan det vara krångligt att färdas med en så kallad 
kombinationsresa i och med att informationen för dessa resor många gånger måste hämtas 
ifrån olika informationskanaler, samt att byten kan ske mellan olika sorts fordon. Detta gör att 
kraven för att ett fungerande informationssystem måste vara högre för att en samplanering 
ska bli lyckad. 
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Attityden hos resenärerna är något som Dalatrafik identifierat som något som måste ändras 
för att en samplanering ska bli lyckad. Resenärerna vill ofta att kollektivtrafiken ska fungera 
som den alltid gjort och så som resenärerna är vana att den ska fungera. Denna kultur som 
omger resandet med kollektivtrafik måste ändras för att en samplanering ska nå sin fulla 
potential. 

Tillgänglighetsanpassning av fordon är något som spelar en stor roll inom samplanering. Att 
fordonen är tillgängliga för alla olika typer av resenärer medför givetvis att den möjliga 
kundkretsen växer. Används tillgänglighetsanpassade fordon kan därför fler resenärer ingå i 
en och samma rutt vilket gör att samordningen av den särskilda – och allmänna 
kollektivtrafiken kan öka. Detta passar dessutom in bra med den anropsstyrda trafiken som 
projektgruppen vill ska ta över många av färdtjänstens och sjukresornas resor som sker idag.  

Något som uppenbarats under projektets gång är det faktum att en samplanering aldrig kan 
täcka alla resenärer inom en kommun eller län. Så som det ser ut idag finns det resenärer som 
har behov av att exempelvis restiden inte blir för lång eller att de rentav måste färdas 
ensamma. Det kan även handla om äldre resenärer eller barn som inte kan resa ensamma då 
de kan tänkas behöva hjälp under resans gång. Det finns även resenärer som behöver hjälp till 
och från bostaden. Detta innebär därför att vissa undantag alltid kommer att behöva göras i en 
samplanering. Det är dock positivt att skolskjutsen inte behöver vara något som separeras 
från den allmänna kollektivtrafiken. Detta är något som underlättar en samplanering avsevärt 
och ett sätt att öka en samordning av den särskilda- och allmänna kollektivtrafiken är just att 
öppna skolskjutsrutter för allmänheten. Under studiens gång har det också framkommit att 
olika läns kollektivtrafikförvaltare placerar skolskjutsrutter under olika fack, en del ser det 
som särskild kollektivtrafik och en del som allmän. Detta är i nuläget upp till kommunerna att 
bestämma om de vill göra det alternativet också tillgängligt för allmänheten och blir mycket 
en kostnadsfråga. 

 

8.2. Samplanering för Dalatrafik 
Vad konsekvenserna blir av en genomförd samplanering, vad gäller att göra om 
skolskjutstrafiken till den allmänna kollektivtrafiken, har projektgruppen lokaliserat flertalet 
fördelar. Nyttjandegraden per fordon kan i många fall höjas trots att projektgruppen ej räknat 
med det förväntade antalet ökande resenärer som också får möjlighet att nyttja fordonen. 
Projektgruppen har också visat fall där det är möjligt att då ta bort skolskjutsrutter och 
förflytta elever till annan linje som gör att resursanvändandet blir lägre. En annan kvalitativ 
fördel detta skulle medföra är att också de boende lite längre ifrån tätorten också får ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken, då fler människor i länet får allmänkollektivtrafik i 
närheten av sin bostad. En annan detalj är att antalet färdtjänst och sjukresor tyvärr inte i 
dagsläget mäts ur ett samplaneringssyfte, vilket innebär att konsekvenserna en förändring av 
linje 700 och hur många passagerare som byter från särskild till allmänkollektivtrafik inte kan 
mätas fullt ut. För att undersöka detta bättre föreslår projektgruppen att åtgärder vidtas så att 
personer med färdtjänsttillstånd får något incitament att välja den allmänna istället, så som 
lägre pris eller egna biljetter, detta för att öka mätbarheten bland resenärerna. I dagsläget har 
de med färdtjänsttillstånd den rabatten att de bara betalar för en zon när de åker inom den 
allmänna kollektivtrafiken oberoende hur lång resväg de tar. De resenärer som åker med linje 
700 berörs dock inte av denna rabatt då det är just endast en zon.    
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Vad gäller tillgängligheten skulle projektgruppen även vilja förbättra ytterligare genom att 
beställningssystemet förbättrades och framförallt förenklades för resenärerna. I dagsläget sker 
beställningarna i Dalarnas kommun uteslutande via telefon. Ett mer flexibelt 
beställningssystem skulle kunna uppnås genom till exempel möjliggörandet av beställningar 
via en reseplanerar-applikation. Detta skulle underlätta för resenärerna samt för Dalatrafik 
som inte behöver lika mycket manuellt arbete att förflytta resenärerna mellan olika linjer och 
turer. Detta gör att möjligheten för de linjerna med mindre trafik får det lättare att boka resa 
med linje 700 istället för att åka så få resenärer. Projektgruppen föreslår också att 
skolskjutsarna görs sökbara för allmänheten för samma ändamål att göra det lättare och öka 
tillgängligheten för resenärerna. 

Projektgruppen har också i sin case studie idag bara undersökt de möjligheter utifrån de linjer 
som redan finns i Ludvika kommun. Ifall samplaneringen istället är med i grundplaneringen 
bedömer projektgruppen att ännu bättre möjligheter till en lyckad samplanering går att göra 
då det tänket finns med redan från början. 

  



33 
 

9. För vidare studier 
Detta arbete är något som projektgruppen känner sig nöjd med då arbetet är grundligt 
genomfört. De två första åtgärdsförslagen är genomarbetade och bygger på den data som 
Dalatrafik har gjort tillgänglig. Dessa två åtgärdsförslag är mer av den konkreta sorten och 
kan en implementeringsundersökning kan därför ske relativt enkelt av Dalatrafik. Men trots 
detta finns det givetvis delar som skulle vara intressanta att undersöka ännu mer och vissa 
delar som kan vara bristfälliga som bör undersökas mer ingående innan implementering 
övervägs. 

Det första åtgärdsförslaget som handlar om att linje 700 ska få utökade körtider är ett bra 
exempel på ett område som är aktuellt för vidare studier. I dagsläget sker det sannolikt el del 
färdtjänstresor via linje 700, dock utgörs dessa som en allmän resa då det blir billigare för 
resenären. Detta gör att den data gällande färdtjänsten och dess faktiska behov blir bristfällig 
vilket medför att de konsekvenser som en ökad samplanering skulle medföra inte påvisas i 
den grad de skulle kunna göra. Därför skulle en förutsättning för vidare studier kring detta 
åtgärdsförslag vara att samla in data som mer korrekt beskriver det faktiska behovet och detta 
skulle man då kunna göra genom öka mätbarheten för de berörda resenärerna. 

Åtgärdsförslag två som framförallt handlar om en förändring av linje 296 tror projektgruppen 
har stor potential. Något som dock skulle kunna undersökas vidare är tiderna gällande de 
avstickare som förändringen skulle innebära. De tider som är angivna i detta arbete är 
uppskattade med hjälp av Google Maps så dessa tider skulle kunna bli mer precisa om mer 
undersökning gjordes. Projektgruppen är dock av uppfattningen att dessa uppskattningar 
ligger väldigt nära den faktiska tiden som avstickarna tar. 

Det tredje åtgärdsförslaget är mer av en identifierad möjlighet att undersöka vidare för 
Dalatrafik. Den handlar om att skolstarten för Parkskolan ska senareläggas. Detta är en idé 
som kan studeras vidare. Projektgruppen är av uppfattningen att mycket kan bli vunnet 
genom att Dalatrafik påbörjar ett samarbete med de olika skolorna i länet för att på så sätt 
underlätta planeringen och effektivisera kollektivtrafiken. I vissa fall krävs det att fler fordon 
används just eftersom de olika skolorna börjar samtidigt, kan detta hinder röjas kan troligtvis 
mycket kostnadsbesparingar göras. 

  



34 
 

Referenser 
Andersson, J. (den 19 06 2018). Intervju med Janne Andersson på Dalatrafik. (O. Ferneborg, 

Intervjuare) 

Auerbach, M. P. (2013). Geographic information systems (GIS). Salem Press Encyclopedia 
of Science. 

Banister, D. (2007). The sustainable mobility paradigm. Oxford: Oxford University. 

Bowers, M. (1996). A PARALLEL IMPLEMENTATION OF THE TSSP + 1 
DECOMPOSITION FOR THE CAPACITY-CONSTRAINED VEHICLE ROUTING 
PROBLEM.  

Bryman, A. (2008). Sämhällsvetenskapliga metoder. Oxford University. 

businessdictionary. (den 16 03 2018). Model definition. Hämtat från 
http://www.businessdictionary.com/definition/model.html 

Černý, J., Černá, A., & Bohdan, L. (2014). Support of decision-making on economic and 
social sustainability of public transport. Transport. 

Dalatrafik. (den 13 08 2017). Linjekarta Stadsbussar. Hämtat från Dalatrafik.se: 
http://www.dalatrafik.se/sv/tidtabeller/kartor/ 

Dalatrafik. (den 19 07 2018). Flextrafik Ludvika. Hämtat från Dalatrafik.se: 
https://www.dalatrafik.se/sv/tidtabeller/Flextrafik-Kompletteringstrafik/flextrafik-
ludvika/ 

Dalatrafik. (2018). Kontakt. Hämtat från Dalatrafik: 
http://www.dalatrafik.se/sv/kontakt/dalatrafik/ 

Dalatrafik AB. (2016). Årsredovisning. Borlänge. 

Dalvi, M. Q., & Martin, K. M. (1976). THE MEASUREMENT OF ACCESSIBILITY: SOME 
PRELIMINARY RESULTS. Leeds: Institute for Transport Studies, University of 
Leeds. 

Elvingson, P. (2005). Bättre kollektivtrafik. Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen. 

Geurs, K. T., & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport 
strategies: review and research directions.  

Gottfridsson, H. O. (2010). Dubbel kollektivtrafik - alla ombord? Karlstad University. 

Göteborg. (den 4 Juli 2018). Hjälp och sällskap på resan. Hämtat från Göteborg: 
http://goteborg.se/wps/portal/start/buss-sparvagn-tag/flexlinjen/hjalp-och-sallskap-
pa/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7w
D3Py8ffwDPMz1wwkpiAJKG-
AAjgb6BbmhigBny4a0/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

Göteborg. (den 9 Juli 2018). Så fungerar flexlinjen. Hämtat från Göteborg: 
http://goteborg.se/wps/portal/start/buss-sparvagn-tag/flexlinjen/sa-fungerar-
flexlinjen/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Q



35 
 

w8Q7wD3Py8ffwDDI30wwkpiAJKG-
AAjgb6BbmhigCsiquB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

Johansson, J., & Pilemarker, C. (den 28 Juni 2018). Intervju med Västtrafik. (O. Ferneborg, 
Intervjuare) 

Laporte, G. (2009). Fifty Years of Vehicle Routing. Transportation Science. 

Ludvika Kommun. (den 16 06 2014). Bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för grundskola och 
särskola. Hämtat från Ludvika.se: 
http://www.ludvika.se/download/18.6e29bc4214fb5fc0f8a33f/1441870176764/Revid
erad%20bilaga%20till%20Skolskjutsreglementet_augusti%202014.pdf 

Lööv, D. (den 13 Maj 2016). Ökat kapacitetsutnyttjande inte alltid detsamma som ökad 
produktion. Hämtat från SCB: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okat-
kapacitetsutnyttjande-inte-alltid-detsamma-som-okad-produktion/ 

Oskarsson, B., Aronsson, H., & Ekdahl, B. (2013). Modern logistik - för en ökad lönsamhet. 
Stockholm: Liber AB. 

Persson, G. (den 16 Mars 2000). Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken. Hämtat från Regeringen.se: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2000/03/prop.-
1999200079/ 

Region Dalarna. (den 03 12 2010). Dalarnas gemensama Skolskjutsregemente. Hämtat från 
Ludvika.se: 
http://www.ludvika.se/download/18.1dd08533144d6894b4be2e/1432122072032/Revi
derat%20skolskjutsreglemente%20f%20Dalarna%20101203%20.pdf 

Ridderstedt, I., & Pyddoke, R. (2017). Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? 
Linköping: VTI. 

Ryley, T., Stanley, P., Enoch, M., Zanni, A., & Quddusa, M. (2014). Investigating the 
contribution of Demand Responsive Transport to a sustainable local public transport 
system. Research in Transportation Economics. 

Schöbel, A. (2016). An eigenmodel for iterative line planning, timetabling and vehicle 
scheduling in public transportation .  

Skolverket. (December 2015). Skolskjuts. Hämtat från Skolverket.se: 
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.157255!/2015-
01577%20Mer%20om%20skolskjuts.pdf 

Study. (den 16 03 2018). Dijkstras algorithm defenition applications examples. Hämtat från 
Study: https://study.com/academy/lesson/dijkstra-s-algorithm-definition-applications-
examples.html 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2014). Allmän och särskild kollektivtrafik. 2014: 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Trafikverket. (den 8 Augusti 2017). Kollektivtrafik i samhällsplaneringen. Hämtat från 
Trafikverket: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-



36 
 

utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-
samhallsplaneringen/Personresor/Kollektivtrafik/ 

Västtrafik. (April 2015). Flexlinjen. Hämtat från Info Västtrafik: 
https://info.vasttrafik.se/Global/Dokument/150114-003-444-
Flexlinjen_folder_molndal_screen.pdf 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Anropsstyrda Turer. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/anropsstyrda-turer/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Flexlinjer. Hämtat från Västtrafik: 
https://info.vasttrafik.se/#!/Reseinformation/sa-har-gar-det-till/Flextrafik/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Flextrafik. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/flextrafik/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Färdtjänst. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/fardtjanst/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Närtrafik. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/nartrafik/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Reseplanering. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/ 

Västtrafik. (den 4 Juli 2018). Ronden och sjukresa. Hämtat från Västtrafik: 
https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/sjukresor-och-ronden/ 

 

  



37 
 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till kollektivtrafikförvaltare 
Hur arbetar ni med er kollektivtrafikplanering i er region idag? Vilka aktörer är inblandade 
och vilka sköter planeringen (då tänker vi framförallt på, linjetrafiken, skolskjutsen, 
färdtjänsten och sjukresor). 

 

Sen införandet 2012 av att arbeta med regionala kollektivtrafikmyndigheter, har det påverkat 
ert arbetssätt något i era kommuner och om så är fallet, på vilket sätt? 

 

I er region idag, hur arbetar ni kring planeringen av den särskilda kollektivtrafiken och den 
allmänna kollektivtrafiken? Sköts de separat eller sker det någon samplanering mellan dessa? 

 

Om någon samplanering sker, i vilken utsträckning sker detta och vad har ni märkt för 
konsekvenser av detta? Både positiva och negativa. 

 

I ert arbete med samplaneringen, är det något i nuvarande reglemente som hindrar er i ert 
arbete eller som upplevs som ett hinder för att få till en så bra genomförd planering som 
möjligt? 

 

Arbetar ni något idag med anropsstyrd kollektivtrafik, och i så fall i vilken utsträckning? 
Samt hur tycker ni och era resenärer att den lösningen fungerar för er? 
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Bilaga 2: Skolskjutslinjerna 
Linje 911 
Linje 911 har två olika turer på morgonen där den ena tur nummer 1 går till Håksberg skolan 
och tur nummer 3 går till Sörviks skolan. På eftermiddagen avgår istället två turer från 
vardera skolan, ena avgår klockan 13:10 och den andra avgår klockan 14:10, tidtabellen för 
dessa går att finna i Figur 8 nedan.

 
Figur 8 Linje 911 
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Linje 912 
Linje 912 är den skolbusslinje som åker till och från Blötbergets skola, tidtabellen för denna 
linje finns beskriven i Figur 9. 

 
Figur 9 Linje 912 i GIS format 
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Figur 10 Tidtabell Linje 912 

 

Linje 914 
Nyhammar skolan trafikeras av linje 914 och vars tidtabell visas i Figur 11. På 
morgonruterna är trafiken indelad i tre olika rutter och på eftermiddagarna är det i stort sett 
tre olika rutter även då men med några variationer i form av andra avgångstider beroende på 
veckodag och någon extra busshållplats som tillkommer vissa turer.  
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Figur 11 - Tidtabell linje 914 Nyhammar 

 


