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Fakta 

 Över 80 procent av resandet med 

kollektivtrafiken sker i 

storstadsregionerna.

 34 procent av Sveriges befolkning bor 

på landsbygden.



Fakta 

 Resorna på landsbygden: andelen resor i den allmänna kollektivtrafiken 

är mindre än fem procent, de flesta är skolelever.

 Stora regionala stråk med hög turtäthet ger störst resandeunderlag. 

 I glest befolkade områden med utspridd bebyggelse –

- Svårare med rationella linjedragningar 

- Svårare att erbjuda hög standard på trafiken.

 Trafiken på landsbygden är ofta anpassad till arbets- och skoltider. 

 Boende på landsbygd anser att det finns ett symbolvärde i 

kollektivtrafiken. ”option value” 

- Det betyder att man skattar värdet av att en tillgång finns och att 

denna kan utnyttjas i framtiden.



Ett axplock sista tiden

 Hösten 2013 startade två projekt om särskilda 

persontransporter, SKL gjorde en rapport.

 Trafikanalys lämnade 2014 sin rapport från regeringsuppdraget 

om lagstiftning kring de särskilda persontransporterna.

 I fjol kom också en rapport från fem regioner om möjliga 

lösningar för kollektivtrafik på landsbygd.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5342.pdf
http://trafa.se/PageDocuments/Rapport_2014_7_Foerstudie_om_lagstiftningen_foer_saerskilda_persontransporter.pdf
http://rkmkronoberg.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/Projektrapport_kollektivtrafik-p%C3%A5-landsbygden_2014.pdf


Budgetpropostionen hösten 2015

 Regeringen föreslår en satsning på kollektivtrafik i landsbygd för att 
främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges 
landsbygd. 

 Det föreslås 850 miljoner till kollektivtrafik i landsbygd 2016-201

 Trafikverket är den part som ska samråda med länen om vad som kan 
uppnås i respektive län för att få del av de statliga anslaget. 

 Trafikverket ska sedan lämna förslag till regeringen om hur medlen bäst 
kan användas. 

 Regeringen föreslår att Statens väg- och transportforskningsinstitut 
(VTI) ges i uppdrag att genomföra en studie om hur exempelvis 
innovativa lösningar kan öka medborgares vilja och möjlighet att 
utnyttja kollektivtrafik på landsbygden. 



Sverige inte unikt

 Sverige är inte ensamt om att ha en landsbygd som präglas av 

långa avstånd. 

 Många EU-projekt runt om i Europa har genomförts för att 

prova nya lösningar för resande på landsbygden

- mer eller mindre lyckosamma.



Att tänka på…

 Vad vill man med landsbygdstrafiken:

- Vilka invånargrupper ska ha tillgång och varför? 

- Är trafiken en delparameter för att landsbygden ska leva eller 

överleva? 

 Politiska ställningstaganden!



Några exempel

 Värnamo och Jönköping – hade avsomnad landsbygdstrafik. Bra 

på GIS, skapade kriterier och regelverk. 

 Kalmar: närtrafik öppen för alla. 

 Söderåstrafiken, sydvästra Skåne. Kommunerna Bjuv, 

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp samverkade med 

RKM och Trafikverket för att samordna den vanliga linjetrafiken 

med skolskjutstrafiken. Anpassning till schematider.

 Västernorrland – sjukreselinjer öppnas för allmänheten



Ekonomi 

 Transporter på landsbygden kommer alltid att kosta pengar.

 Samhällsvinst eller samhällskostnad? 

- Beror på hur man räknar och värderar. 

 Idag används beräkningsmetoder för linjetrafik som grund. 

- Det saknas sätt att räkna på och göra värderingar av andra 

samhällseffekter.



Utmaningar 

 Människor bor och lever i funktionella områden utan hänsyn till 

administrativa gränser. 

 Därför behöver trafiken planeras utifrån det aktuella resbehovet 

istället för de administrativa gränserna.

 Dialoger med olika lokala aktörer behövs för att få argument och 

förståelse.

 Olika syften:

- Vill man upprätthålla en minimal trafiknivå för att t.ex. äldre 

invånare ska kunna resa hemifrån till kommuncentrum? 

- Ersätta arbetspendling och fritidsresor?



Slutsatser ur projektet från
Halland, Småland, Örebro, Blekinge och 
Kalmar

 Så länge det finns medel, fungerar en insats. 

 Det saknas implementering i långsiktig verksamhet.

 Det tar tid att få lösningar att sätta sig.

 Lätt att komma fram till vad som är svårt – men de faktiska 

problemen är svårare att lösa. 

 Trafikekonomiskt dyrt per resande. 

 Möjlighetsperspektivet försvinner. 



Slutsatser forts.

 Det finns ingen gemensam metod.

- det behövs flexibla system med lokala lösningar för lokala behov.

 Man kom fram till att arbetspendling inom normala kontorstider 

inte är möjligt med närtrafik. 



Mats Gunnarsson, Örebro

Mats berättar om hur de jobbat i Örebro –

se separat presentation


