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Förord
Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning 

använda anropsstyrd trafi k som en del av den allmänna kollektiv-

trafi ken, t ex som matartrafi k till linjetrafi ken eller för att ersätta 

dåligt utnyttjad linjetrafi k. Den idag begränsade användningen av 

anropsstyrd trafi k och de stora kostnaderna som vi trots det lägger 

på verksamheten motiverar att närmare belysa trafi ken och att under-

söka möjligheterna att effektivisera verksamheten. Inom ramen för att 

skapa en attraktiv kollektivtrafi k har Vägverket arbetat med att ta fram 

mer kunskap kring anropsstyrd trafi k och uppdraget har lagts ut till 

Transportidé.

Denna rapport är en litteraturinventering med sammanställning av 

hittillsvarande erfarenheter av anropsstyrd trafi k i Sverige och 

internationellt. Sammanställningen fokuseras på användbara resultat i 

olika miljöer och på vilka brister i kunskap som fi nns för att göra säkra 

val av trafi klösning och för att nå bästa möjliga effektivitet.

Mathias Wärnhjelm

Vägverket
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Sammanfattning
Denna rapport är en litteraturinventering med sammanställning av 

hittillsvarande erfarenheter av anropsstyrd trafi k i Sverige och inter-

nationellt. Sammanställningen fokuseras på användbara resultat i olika 

miljöer och på vilka brister i kunskap som fi nns för att göra säkra val av 

trafi klösning och för att nå bästa möjliga effektivitet. I kommande 

delredovisning görs en genomgång av det dataunderlag som behövs för 

att ge förslag till lämpliga åtgärder för att utveckla anropsstyrd trafi k. 

Dataunderlaget behövs även för att säkert kunna jämföra och välja 

bland alternativa lösningar för organisation, upphandlingsform mm.

Trafi klösningar och tillämpningar
Anropsstyrd trafi k är trafi k som endast utförs om någon i förväg begärt 

att få resa. Genomgången visar att det fi nns tre vanliga trafi keringssätt 

och tre större tillämpningsområden. Trafi keringen kan indelas i anrops-

styrd linje, områdestrafi k och trafi k med mötesplatser. De tre vanligaste 

tillämpningarna är att förbättra tillgängligheten i tätorter, på lands-

bygden och att köra anslutningstrafi k.  Den mest omfattande anrops-

styrda trafi ken som samhället stödjer är resor i färdtjänst och sjukresor 

men dessa kan bara nyttjas av dem som har tillstånd till det.  Anrops-

styrd trafi k som är öppen för alla resenärer är mest spridd på lands-

bygden, men antalet tillämpningar i tätort ökar. 

Anropsstyrd trafi k utgör ca 1,5 % av det totala kollektiva resandet 

men svarar de för ca 21 % av samhällets bidrag till lokal och regional 

kollektivtrafi k. Den begränsade användningen av anropsstyrd trafi k och 

de stora kostnaderna som samhället lägger på verksamheten motiverar 

att närmare belysa trafi ken och att undersöka möjligheterna att effek-

tivisera den. 

Erfarenheter
Erfarenheten är att anropsstyrd trafi k kan användas för att förbättra 

tillgänglighet och för att ersätta tidtabellsbunden linjetrafi k med liten 

och oregelbunden efterfrågan. Detta har skett på många håll i landet. 

Det fi nns begränsade erfarenheter att jämföra kostnader, effektivitet 

och servicestandard för olika typer av anropsstyrd trafi k och tidtabells-

bunden linjetrafi k.  Generellt gäller att det behövs en bättre uppföljning av 

resande och ekonomi på detaljnivå för att man säkert skall kunna avgöra 

när olika lösningar fungerar bäst. Endast i något enstaka fall fi nns väl 

dokumenterade utvärderingar av försök med nya trafi kformer. I USA fi nns 

däremot en standardiserad uppföljning av verksamheten och redovis-

ning av statistik och nyckeltal till en centraliserad databas.

Det fi nns ingen systematisk genomgång av vid vika förutsättningar 

och i vilka tillämpningar som olika trafi klösningar är mest lämpliga. 
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Hittills tyder erfarenheterna från olika trafi klösningar på följande: 

Anropsstyrd linje är enklast att införa och informera om när resan-

det är litet, men besparingen är helt beroende av hur upphandlingen 

av transporterna skett. Anropsstyrd linje kan tillämpas i all trafi k. 

Anropsstyrd trafi k med mötesplatser (Flexlinje) är en lösning som 

vanligtvis tillämpas i tätort.  Den lösningen har lockat fl est färdtjänst-

resenärer att minska taxiresor. Anropsstyrd områdestrafi k kan minska 

gångavstånd och ge bättre trafi kstandard. Tillämpningar fi nns sedan 

många år både för ren landsbygdstrafi k, i tätort och som anslutnings-

trafi k.  

En tillämpning som kan ha avgörande strategisk betydelse är anslut-

ningstrafi k till stomlinjer. Genom anslutningstrafi k kan stomlinjer rä-

tas ut och ge snabb effektiv service som kan locka bilister till kollektiv-

trafi ken. För att anslutningstrafi k skall fungera är det viktigt att även 

information och betalning för hela resan löses.

Vid en internationell jämförelse kan man notera att anropsstyrd 

trafi k både är omfattande och väl utvecklad i Sverige. Viktigaste erfaren-

heterna utomlands fi nns i Danmark, Nederländerna och USA. I 

Danmark har man ett omfattande samarbete om IT-infrastruktur 

med sammanlänkade beställningscentraler, planering och upphand-

ling (BEKTRA). Det ger möjlighet att samordna resor mellan olika 

huvudmän och utnyttja stordriftsfördelar i driften och inte minst kun-

skapsuppbyggnad.  I Holland har man byggt ut RegioTaxi som integre-

rar särskild och allmän trafi k. I USA är det framför allt den nationella 

centraliserade databasen som har innehåll och översikt som är värd att 

ta efter. Till den databasen rapporterar alla som bedriver anropsstyrd 

trafi k och som får federala bidrag till detta.

Lagstiftning
Genomgången av lagstiftningen visar att denna inte utgör något 

avgörande hinder för effektiv samverkan mellan trafi khuvudmän, 

kommuner och landsting om trafi k. Lagstiftningens uppdelning i 

olika betalningsansvariga för linjetrafi k, skolskjuts, färdtjänst och sjuk-

resor underlättar emellertid inte samordning och samverkan.  Lagen om 

offentlig upphandling har medfört att beställningscentraler inte 

kunnat organiseras på önskat sätt. 

Övriga identifi erade problem
Den anropsstyrda trafi ken är dyr att producera och ett högt utnyttjande 

leder till ökade kostnader för samhället.  Helt avgörande för kostna-

den är vilken servicestandard som erbjuds. Effekten av olika service-

standard med olika pris har ännu inte närmare studerats.

Det är ofta svårt att få information om de tillämpningar av anrops-

styrd trafi k som fi nns runt om i landet. Reseplanerare och tidtabeller 
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upplyser i begränsad omfattning anropsstyrds trafi k och inte alls om 

resor i kombination av tidtabellsbunden linjetrafi k och anropsstyrd 

trafi k. Biljetter och taxa är olika vid resor i tidtabellsbunden linjetrafi k 

och i anropsstyrd trafi k. Det beror i huvudsak på att taxibilar och andra 

små fordon inte har biljettmaskin. Utvecklingen och införandet av nya 

biljettsystem har blivit rejält fördröjd i stora delar av landet.

Anropsstyrd trafi k som trafi kerar dörr till dörr uppfattas i allmänhet 

som mycket trygg av användarna. Osäkerheten för resenärerna ökar vid 

resor med kombination av tidtabellsbunden linjetrafi k och anropsstyrd 

eftersom det ger resor med byten och fl er involverade entreprenörer.

Det fi nns ingen given lösning för val av fordon för anropsstyrd trafi k 

eftersom förutsättningarna varierar mycket. Flera alternativ med 

större taxifordon eller mindre bussar fi nns men fortfarande är utbudet 

av lämpliga fordon för denna trafi k begränsat. 

De svenska IT-stöd och kommunikationslösningar som fi nns är 

fungerar effektivt men behöver utvecklas. För kommunikation mellan 

olika aktörer i systemet och till fordonen fi nns standard. De täcker 

emellertid inte alla behov av kommunikation som behövs mellan 

anropsstyrd trafi k och tidtabellsbunden linjetrafi k.

Slutsats
Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning 

använda anropsstyrd trafi k som en del av den allmänna kollektiv-

trafi ken, t ex som matartrafi k till linjetrafi ken eller för att ersätta dåligt 

utnyttjad linjetrafi k. Andra har visat att anropsstyrda trafi klösningar 

har goda möjligheter att under vissa förutsättningar förbättra trafi k-

utbud och service för resenärerna och sänka kostnaderna för samhället. 

Det kan exempelvis ske genom alternativ organisation av samordning, 

beställningsmottagning och upphandling.  Trots det används allmän 

anropsstyrd trafi k i mycket begränsad omfattning. Skälen till detta kan 

vara bristande tradition, begränsad kunskap om lösningarna, svårig-

heter att jämföra alternativa lösningar och att det av tradition är 

olika organisationer som ansvarar för tidtabellsbunden och anropsstyrd 

trafi k. När det gäller den särskilda anropsstyrda trafi ken konstaterar 

vi att det trots en omfattande utveckling sedan 1980-talet fortfarande 

kvarstår stora möjligheter för ökad samordning av resorna. År 2004 var 

det bara 17 % av kommunerna som samordnade all anropsstyrd trafi k. 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Anropsstyrd trafi k är en sammanfattande benämning på trafi k som 

endast utförs om någon i förväg begärt att få resa. Det fi nns ett stort 

antal varianter (lösningar) både i form av trafi k som är öppen för 

alla resenärer och i trafi klösningar som bara personer som fått rätt 

att resa kan utnyttja. Den mest omfattande anropsstyrda trafi ken 

som samhället stödjer är färdtjänst och sjukresor. Den trafi ken kan 

emellertid bara nyttjas av dem som har tillstånd till det. Anrops-

styrd trafi k som alla har tillgång till förekommer ännu så länge 

i mycket begränsad omfattning om man undantar vanlig taxi-

trafi k. Taxitrafi k behandlas inte i denna rapport eftersom taxi både 

är en företagsform enligt yrkestrafi klagen och en transportform för 

resenärer. I denna rapport behandlas den anropsstyrda trafi k då 

betalning normalt sker för varje passagerare och som på olika sätt ingår 

i det kollektivtrafi ksystem som samhället stödjer. 

Eftersom denna trafi kform är en del av kollektivtrafi kssystemet 

kallas den även för fl exibel kollektivtrafi k och på senare tid ibland för-

kortat till fl extrafi k (t.ex. Movia i Danmark).  Andra benämningar såsom 

anropsstyrd linjetrafi k, kompletteringstrafi k, efterfrågestyrd trafi k, 

beställningstrafi k m.m. förekommer. Gentemot kund tillhandahålls 

anropsstyrd trafi k under en lång rad olika namn. Vanliga benämningar 

är Servicetrafi ken, Närtrafi k, Flexbuss, Flexlinjen, Ringbil, Områdes-

trafi ken, m.fl . Benämningarna är inte standardiserade vilket inne-

bär att exempelvis ”fl exlinje” kan betyda olika trafi klösningar i olika 

områden. 

1.2 Omfattningen av anropsstyrd trafi k i Sverige
Totalt för hela Sverige kan den anropsstyrda kollektivtrafi ken indelas i 

följande trafi kformer som här anges med en ungefärlig omfattning. 

Trafi kform  Antal resor Antal personer 
Färdtjänst1  11 000 000 340 000

Riksfärdtjänst    80 000  20 000

Sjukresor med taxi 2  5 100 000

Skolskjuts med taxi3  2 000 000  10 000

Social omsorg, särskola mm  2 000 000  20 000

Kompletteringstrafi k    300 000

Anropsstyrd linjetrafi k, områdestrafi k mm  1 200 000

Tabell 1 Uppskattning av resandet i anropsstyrd kollektivtrafik i Sverige 

1Färdtjänst och riksfärdtjänst 2007. SIKA statistik 2008:15.  

2Sjukresor med taxi 2004, SKL. Sjukresor är en ersättningsform men alla landsting har regler för  

 hur taxiresor skall beställas för att för att resan skall vara ersättningsberättigad.

3Uppskattning av skolskjuts med taxifordon gjord i rapport Samplanering av skolskjuts och övrig  

 trafi k i projektet Glitter Transportidé rapport 2003:5.
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Den klart dominerande delen av den anropsstyrda kollektiv-

trafi ken i Sverige och i resten av världen är färdtjänst som 

personer som har särskilt tillstånd att resa kan utnyttja. 

Närmare hälften av alla anropsstyrda resor sker i färdtjänst och en 

fjärdedel i form av sjukresor med taxi eller specialfordon.  Cirka en femte-

del utgörs av resor som till stor del är regelbundna. Det är skol-

skjuts och resor till särskola och daglig verksamhet med taxi 

som de fl esta dagar kör samma sträcka, men kan variera om 

någon eller några personer är sjuka eller har särskilda aktiviteter. 

Bokning av transport kan ske vid ett tillfälle för en termin eller trafi k-

period och kontakt mellan kund och beställningscentral sker bara vid 

förändringar.

Den allmänna anropsstyrda trafi ken som är öppen för alla resenärer 

utgör ännu så länge bara ca 7 % av all den anropsstyrda trafi k som 

samhället stödjer i någon form.

Den anropsstyrda trafi ken i Sverige tar i anspråk en stor del av samhällets 

skattefi nansiering av kollektivtrafi ken. Enligt SIKA kan nettokostna-

derna för sjukresor 2007 beräknas till 1,83 miljarder och färdtjänst-

resorna till 2,67 miljarder4.  Till detta kommer väsentliga kostnader för 

andra kommunala tjänster som särskoleresor, LSS-resor och till dag-

lig verksamhet. Med hjälp av statistik från SIKA kan vi uppskatta att 

färdtjänst och sjukresor svarar för 1,5 % av det totala antalet kollektiv-

trafi kresor men för hela 21 % av samhällets skattebidrag till lokala och 

regionala kollektivtrafi ken. I vissa län kan denna andel till och med 

vara över hälften.

Den begränsade användningen av anropsstyrd trafi k och de stora kost-

naderna som vi trots det lägger på verksamheten motiverar att närmare 

belysa trafi ken och att undersöka möjligheterna att effektivisera verk-

samheten.

1.3 Syfte och genomförande
Denna rapport är en första delredovisningen av ett projekt som i sin 

helhet syftar till 

 (1) att sammanfatta kunskapen om olika lösningar för anropsstyrd  

  trafi k och redovisa dokumenterade erfarenheter av dessa lös  

  ningar samt att 

 (2) att ge förslag till lämpliga åtgärder för att utnyttja anropsstyrd  

  trafi k för att skapa ett hållbart resande och en attraktivare stad. 

 (3) att visa på vilka hinder och brister i kunskap som fi nns för att   

  göra säkra val av trafi klösning i olika sammanhang. 

4 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2007. SIKA statistik 2008:15.  
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ka slutsatser det går att dra om hur den aktuella servicenivån, trafi k-

lösningen, strukturen eller organisationen av den anropsstyrda 

trafi ken påverkar nyckeltalen. Arbetet avslutas med en analys och 

sammanställning av vika lösningar som är tänkbara, hur man skall 

välja mellan lösningarna och vilka uppgifter som behövs för att göra 

ett tryggt val. Här anges också vilka åtgärder som kommuner, lands-

ting/regioner och trafi khuvudmän lämpligen skall vidta för att 

trafi ken skall bli så attraktiv och effektiv som möjligt.

Projektet genomförs på uppdrag av Vägverket och rapporten har 

utarbetats av Mats Börjesson, Transportidé i Uppsala AB och Yngve 

Westerlund Konsult AB.  

 

Denna rapport är en litteraturinventering med sammanställning av hit-

tillsvarande erfarenheter av anropsstyrd trafi k i Sverige och interna-

tionellt. Sammanställningen innehåller dels lösningar i drift och dels 

genomförda försök i olika projekt. Den fokuseras på erfarenheter och 

användbara resultat i olika miljöer och på vilka brister i kunskap som 

fi nns för att göra säkra val av trafi klösning. 

I kommande delrapport beskrivs det dataunderlag som behövs för att 

säkert kunna jämföra och välja bland alternativa lösningar för organi-

sation, upphandlingsform trafi klösning mm. Beskrivningen görs både 

utifrån behovet av ett detaljerat planeringsunderlag för varje aktör 

och utifrån behovet av förbättrad översiktlig statistik för att beskriva 

utvecklingen inom transportsektorn. Det insamlade dataunderlaget 

testas praktiskt in en pilotomgång tillsammans med några intresserade 

organisationer och deras entreprenörer.  

I en eventuellt kommande tredje etapp av projektet görs en ingående 

analys av data och nyckeltal i den framtagna databasen för att se vil-
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Var kan man resa När kan man åka Servicestandard
 

Anropsstyrd linje

Anropsstyrd avvikelse
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När kan man boka

Förbeställningstid

Avisering (återuppringning)

Omvägsfaktor

Anpassad avresetid 

Förskjuten avresetid 

Vem får resa 

Andra särskilda standardfaktorer

2. Trafi klösningar för anrops-
styrd trafi k
Enligt defi nitionen är anropsstyrd trafi k sådan trafi k som endast utförs 

om någon i förväg begärt att få resa.  För att resan skall kunna genom-

föras måste den beställas på något sätt och det är först när beställ-

ningen är gjord som transporten sker. Enligt den defi nitionen är taxi 

anropsstyrd trafi k. Taxi är den helt dominerande formen av anropsstyrd 

trafi k i Sverige. 

Det fi nns en lång rad olika lösningar för hur anropsstyrda trafi ken kan 

organiseras, upphandlas, bokas, samordnas och tillhandahållas. Det 

gäller både för allmänna anropsstyrda trafi ken och för den särskilda 

kollektivtrafi ken för personer med tillstånd av olika slag. Lösningarna 

används med olika namn och ett begrepp kan användas på olika sätt i 

olika delar av landet. 

I projektet Glitter gjordes en indelning av trafi ken i var man kan resa, 

när man kan resa och vilken servicestandard som trafi ken har5.  Den 

indelningen beskriver trafi ken ut ett kundperspektiv och är lämplig att 

använda för att beskriva och kommunicera anropsstyrd trafi k. I projek-

tet FOKAT använde man en indelning som är mer produktionsinriktad 

och som kan vara mer användbar när man skall planera och utvärdera 

trafi k. Utomlands används ibland en indelning av trafi ken av hur man 

kör mellan två platser, från en plats till många och från många platser 

till många. Den indelningen är olämplig i Sverige eftersom resenärer 

all anropsstyrd trafi k i landet i princip kan resa från många platser till 

många andra platser.

 

Figur 1. Indelning av anropsstyrd trafik enligt Glitter-projektet

5 

Slutrapport för projekt Glitter. Försök med utvecklad landsbygdstrafi k. Vägverket Publikation   

 2003:89.
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Var kan man resa
Det fi nns fyra huvudtyper av var man kan resa med anropsstyrd 

trafi k. Det kan vara utefter en fast linje, avvikelse från en linje, mellan 

bestämda mötesplatser eller mellan adresser inom ett område. Det fi nns 

även kombinationer av dessa lösningar och restriktioner för hur dessa 

tillämpas. 

Anropsstyrd linje
Anropsstyrd linje kör en fast linjesträckning med hållplatser.

Information till resenären är en tur på en vanlig linje i linjetrafi k med 

tider angivna i tidtabellen. Skillnaden mot linjetrafi k är att turerna 

endast trafi keras om någon i förväg begärt att får resa. På en linje kan 

alla eller endast enstaka turer vara anropsstyrda. När enstaka turer 

är anropsstyrda gäller det i regel på kvällar och helger och i lågtrafi k. 

Markeringarna i tidtabellen är inte standardiserad utan ett fl ertal olika 

sätt att märka turerna förekommer.

Denna typ är relativt vanlig i landsbygdstrafi k och på kvällar och helger 

i områden med litet resande.

Trafi keringen kan både ske med samma fordon som kör den tidtabells-

bundna linjetrafi ken eller med separat upphandlade fordon. 

Fördelen med anropsstyrd linje är att man till låg kostnad kan införa 

trafi ken med mycket små förändringar för resenärerna. Informationen 

i tidtabellen ser ut som vanligt och linjesträckning är den normala. 

Nackdelen är att fordon i den anropsstyrda trafi ken blir låst till en viss 

tid och sträcka vilket försvårar samordning med annan anropsstyrd 

trafi k. Om man garanterar att denna resa kan ske på angiven tid 

måste man i princip ha en resurs i stand-by och då blir vinsten i 

huvudsak bara rullkostnaden jämfört med om den gått på normal 

linje.  

Anropsstyrd avvikelse
Anropsstyrd avvikelse innebär att ett fordon på en ordinarie linje-

sträckning avviker för att hämta någon som i förväg begärt att 

bli hämtad på en hållplats eller inom ett område vid sidan av 

linjen. I tidtabellen anges tider för vissa hållplatser utefter 

linjen medan tider för de som skall hämtas vid sidan av linjen normalt 

anges vid beställningen. Fördelen med anropsstyrd avvikelse är att man 

kan använda befi ntliga trafi kresurser för att utöka tillgängligheten ut-

efter en linjesträckning. Nackdelen är att tidtabellen måste ha extra tid 

för att fordonet skall hinna göra avvikelser. Andelen avvikelser på en 

tur kan därför vara begränsat.  Denna typ av trafi k är ovanlig i Sverige.

Anropsstyrd trafi k med mötesplatser
Anropsstyrd trafi k med mötesplatser har ingen fast linjesträckning 
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utan trafi kerar endast de mötesplatser som någon i förväg meddelat att 

de vill resa från och till. Platsen där passagerare hämtas och lämnas 

kallas mötesplats eftersom man vid beställningen ”stämt möte” med 

fordonet vilket skiljer sig från linjetrafi k där fordonet gör uppehåll på 

hållplatser utefter en given sträcka. 

Fördelen med denna lösning är att man kan lägga mötesplatser så att 

man kan få snabbare körvägar än om man skall hämta och lämna vid 

varje adress.  Nackdelen för resenärerna är att de inte kan vänta hemma 

utan ute vid en mötesplats. Konceptet bör därför kompletteras med en 

teknisk lösning för avisering/återringning med en förvarning ca 10-15 

min innan fordonet kommer till mötesplatsen.

Trafi ken vänder sig i stor utsträckning till personer med färdtjänst 

eller de som av andra skäl önskar kort gångavstånd till kollektivtrafi k. 

Trafi kformen används i huvudsak för lokala serviceresor som vanligt-

vis är kortare än 6 km. 

Anropsstyrd områdestrafi k 
Anropsstyrd trafi k inom ett område har varken fast linjesträckning, 

mötesplatser eller hållplatser. Resenärer som i förväg meddelat att de 

vill resa hämtas på överenskommen plats i området t.ex. hemmet. 

Fördelen med denna lösning är att man får mycket bra yttäckning och 

att resenärerna kan vänta hemma. Nackdelen är att man kan få köra 

stora omvägar till varje adress vilket ger långa restider för medpassa-

gerare eller försvårar samåkning.

Färdtjänst och sjukresor med samåkning i taxi eller specialfordon är de 

vanligaste exemplen på denna trafi kform. Anropsstyrd trafi k på lands-

bygden sker i regel också som anropsstyrd områdestrafi k utan fast 

linjesträckning eller mötesplatser.

Regler för reserelationer
På samma sätt som linjetrafi k ibland har restriktioner för på-

stigande och avstigande på vissa hållplatser användes ibland geo-

grafi ska begränsningar för anropsstyrd trafi k. Vanligaste lösningen, 

som fi nns i på landsbygden i större delen av landet, innebär restrik-

tioner för att resa mellan adresser ute på landsbygden. Man kan bara resa 

mellan landsbygd och tätort och ibland får man inte resa med denna 

trafi k om man bor inom ett givet avstånd (ofta 1 km) från en kollektiv-

trafi klinje.  Restriktioner av detta slag har införts för att öka möjlig-

heterna till samordning och begränsa resandet till vissa behov. Om man 

exempelvis inte får resa mellan adresser på landsbygden men in till tät-

orten minskar man möjligheterna till besöksresor och prioriterar resor 

till service i tätorten.
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När kan man resa?

Bestämd tid
Anropsstyrd trafi k med bestämt tid har en ”tidtabell” för avgång eller 

ankomst till en eller fl era hållplatser. Fasta avgångs- eller ankomsttider 

bestäms oftast för att underlätta byte från eller till annan trafi k, men 

kan också anges för att enklare kunna informera om trafi ken. 

Tidsintervall
Anropsstyrd trafi k med tidsintervall innebär att resenären kan önska 

avresetid inom ett intervall. Avgränsning av resmöjligheter till ett tids-

intervall sätts ofta för att öka möjligheterna till samplanering av resor 

och i förhållande till tillgång på fordon. 

Tiden då resenärerna blir hämtade räknas ut för att passa även andra 

resenärer som skall resa inom samma tidsintervall. Tidsintervallen kan 

sättas med hänsyn till möjlighet att uppehålla sig på målet under en 

lämplig tidsrymd, t ex att kunna utföra sina ärenden under en eller ett 

par timmars tid.

Lång tid till nästa avgång med linjetrafi k
Anropsstyrd trafi k som fi nns när det är lång tid till nästa avgång med 

linjetrafi k innebär att den önskade avresetiden jämförs med tider i be-

fi ntlig linjetrafi k. Om det inte fi nns någon lämplig tur inom den tid man 

angett får resenären i stället boka en resa med anropsstyrd trafi k. Tiden 

då resenärerna blir hämtade räknas ut för att passa andra resenärer 

som skall resa vid ungefär samma tidpunkt. 

Denna lösning fi nns på några håll i landet och har tillkommit för att ge 

likartad trafi kstandard utan att öka turtäthet.

Valfri tid
Anropsstyrd trafi k med valfri tid innebär att resenären fritt kan önska 

när han vill resa. Att resenären fritt kan önska när resan skall ske inne-

bär inte självklart att resan kommer att ske vid exakt den tidpunkten 

eftersom det tar tid att komma till platsen för tillgängliga fordon. Valfri 

tid kan även ha restriktioner som innebär att den önskade tiden kan 

förskjutas olika mycket.

Servicestandard för anropsstyrd trafi k

När kan man boka
Alla resor i anropsstyrd trafi k måste beställas i förväg. När man kan 

boka resor begränsas av vilka tider som den manuella beställnings-

mottagningen är öppen. Exempelvis kan ”öppettider” anges för veckans 

olika dagar då det är möjligt att ringa och beställa resor. Vid automatisk 

bokning på exempelvis Internet fi nns i princip ingen begränsning av 

när man kan boka resor. 
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Förbeställningstid
Förbeställningstid är den tid före önskad avresa eller ankomst som bok-

ning av resan senast skall vara gjord. Förbeställningstiden behövs för 

att samordna resor och för att förmedla transportuppdraget till lämp-

ligt fordon. I Sverige är det vanligt att man kan boka resor upp till två 

veckor i förväg men senast 0,5-1 timme före önskad avresa.    

Avisering
Med avisering avses olika sätt att bekräfta och påminna om när 

beställd resa kommer att genomföras. Aviseringen, som ibland också 

kallas återringning, har fl era syften. I första hand är det för att på-

minna resenären om resan så att hon kan förbereda sig och därigenom 

minska tiden för att hämta resenären. 

 

Figur 2. Illustration till avisering av anropsstyrd trafik.

Aviseringen kan också göras lite mera avancerat för att antingen be-

kräfta eller ändra den tid som preliminärt fastställts vid bokningstill-

fället.  Detta för att man av effektivitetsskäl vill fl ytta fram resan i tiden 

för att få plats med fl er resenärer i fordonet. Sådan avisering med om-

planering fi nns men är fortfarande ganska sällsynt förekommande men 

utgör en avsevärd besparingspotential. Avisering sker normalt genom 

automatisk återuppringning (talsvar) eller SMS-meddelande.

Omvägsfaktor 
Omvägsfaktorn användes för att ange den maximala tidsförlängning, 

jämfört med kortaste resväg, som man tillåter vid samordning av 

resor för fl era resenärer. Omvägsfaktorn kallas ibland även spilltids-

faktor. All anropsstyrd trafi k med samåkning medför att någon eller 

alla inblandade resenärer drabbas av en viss omväg med förlängd 

restid som följd.  I den maximala tidsförlängningen inräknas den spill-

tid som uppstår till följd av hämtning och/eller lämning av andra rese-

närer och som kan vara betydande, speciellt för rullstolsburna resenä-

rer.
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Figur 3 Illustration av omvägsfaktorn som jämför tidsförlängning vid samordning av 

resor för flera resenärer med kortaste resväg.
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3. Exempel på lösningar i drift
I detta avsnitt visas ett antal exempel på hur man praktiskt tillämpar 

anropsstyrd trafi k. Exemplen presenteras efter huvudindelningen var 

man kan resa, från hållplatser utefter en fast linjesträckning, hållplat-

ser som innebär avvikelse från en linjesträckning, resor mellan bestäm-

da mötesplatser och resor mellan adresser inom ett avgränsat område.

3.1 Anropsstyrd linje eller tur
Denna trafi kform är vanligt förkommande i allmän anropsstyrd trafi k. 

Informationen om anropsstyrd tur eller linje kan bli enkel eftersom den 

kör en fast linjesträckning med hållplatser som är kända. På en linje kan 

alla eller endast enstaka turer vara anropsstyrda. 

Västmanland linje 85
Exempel på anropsstyrda turer på en linje i Västmanland fi nns i Figur 4. 

Linjen har frekvent trafi k men ett stort antal av turerna går endast om 

någon begärt det senast 60 minuter innan angiven tid. 

 

Figur 4. Exempel på anropsstyrd linjetrafik från Västmanland. Turerna markerade med 

T i tidtabellen går angivna tider och en fast linjesträckning, men bara någon i förväg 

meddelat att man vill resa. 

Göteborg linje 36
Linje 36 på Hisingen i Göteborg har anropsstyrda turer på 

kvällar lördagar och söndagar. Turerna går endast om någon beställt 

resa. Avgiften är samma som för övriga resor på linjen.
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Figur 5. Exempel på anropsstyrda turer på kvällen i Göteborg.

3.2 Avvikelse på linje

Närtrafi ken i Kalmar 
Närtrafi ken i Kalmar tätort är anropsstyrda avvikelser på linje. Avvikel-

serna kan ske inom ett område vid sidan av ordinarie linjeträckning.

Närtrafi ken i Kalmar tätort trafi keras av linje 421, 422 och 423. 

Bussarna har lite olika linjesträckningar men i stora drag kör de 

Norrliden/Berga - Kvarnholmen - Länssjukhuset varje timme. Trafi ken 

är igång mellan 09.00 och 17.00 måndag-fredag. Små smidiga mini-

bussar körs i Närtrafi ken.

På linjerna kan man åka med på tre olika sätt:

 * att som vanligt stå vid en busshållplats utmed den fasta linje-  

  sträckningen

 * att vinka till sig bussen var som helst utmed den fasta linje-

  sträckningen

 * att ringa senast två timmar i förväg till Kalmar Beställnings-

  central, tel. 0491-78 00 14, och beställa hämtning vid bostaden.   

  Denna möjlighet gäller dem som bor i ett av de s.k. närtrafi k-

  områdena. Man kan inte ringa senare än kl. 18.00. 

Man betalar enligt ordinarie tätortstaxa, f.n. 14 kronor för vuxen och 

9 kronor för barn. Periodkorten gäller ombord.  Biljetter och kort köper 

du på bussen och på Centralens Resebutik vid järnvägsstationen. 

   



23

Figur 6. Karta över linje med gulmarkerade områden där avvikelse sker efter beställ-

ning från resenär. 

Linje 574 Märsta centrum – Hova/Husby – Långhundra
Linje 574 är en anropsstyrd avvikelse på linje i form förlängning av 

linje. Linjetrafi ken kompletteras efter beställningar med förlängning av 

vissa turer. Bussen går då de tider och till de hållplatser som kunderna 

beställt. Det är bara vissa turer som trafi kerar Odensala, Husby – Lång-

hundra eller Hova. Alla tider i tidtabellen är cirkatider, utom tiderna vid 

Märsta station.

Resenären ser efter i tidtabellen vilken tur som passar. När man ringer 

för att beställa skall man ange start- och målhållplats, vilken avgång 

man önskar åka med, antal resenärer som ska resa samt eventuell 

återresa. Resan skall beställas senast 2 timmar före aktuell avgång.

         

Figur 7. Exempel på avvikelse på linje beroende på beställda resor och del av tidtabell 

för linje 574.

Märsta 
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3.3 Anropsstyrd trafi k med mötesplatser
Flexlinjen i Göteborg
Flexlinjen i Göteborg är anropsstyrd trafi k med mötesplatser. Flexlin-

jen kör mellan två ändhållplatser via olika ”mötesplatser” i området. 

Bussarna stannar endast där resenärer ska hämtas eller lämnas. Därför 

kan körvägen variera från tur till tur. 

För att boka plats ombord på Flexlinjen ringer man till Färd-

tjänstens växel (särskilt nummer för fl extrafi ken) och beställer sin resa. 

Vid beställningen får man en preliminär tid för bussens ankomst. Den 

exakta tiden för resan får man sedan genom avisering, d v s en automa-

tisk återuppringning via talsvar till det telefonnummer man angett vid 

beställning. På så sätt behöver man inte stå och vänta länge vid mötes-

plats utan vet precis när bussen kommer. 

Resor kan bokas upp till 14 dagar i förväg eller senast 15 minuter innan 

respektive ”tur” avgår från ändhållplats, vilket i genomsnitt innebär ca 

30 min före avresa. Bokning kan även göras via knapptelefon, texttele-

fon och på Internet

Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafi ken och är främst 

till för dem som har långt eller svårt att ta sig till buss och spårvagn.  

Sedan 2006 är den dock öppen för alla som vill resa. För att åka behöver 

man dock först göra en skriftlig anmälan på Internet eller på blankett 

och därefter beställa resan.

   

Figur 8. Fordon och skyltning av mötesplats för Flexlinjen. Flexlinjen trafikeras av ett 

30-tal minibussar med plats för cirka 10-13 personer och några rullatorer.  

Resor med Flexlinjen betalas enligt Västtrafi ks normaltaxa. Gratisresor 

för personer över 65 år, som infördes i stadstrafi ken i Göteborg 2008, 

omfattar inte resor med färdtjänst och Flexlinjen. 
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Figur 9. Informationskarta för Flexlinjen (på Internet). I Göteborg går områdena för 

flexlinjerna ofta omlott så att vissa mötesplatser är samma för flera områden. Trafik-

eringstiden varierar något, normalt kör Flexlinjen vardagar kl 9-17.

Flexlinjen fungerar som en korsning mellan färdtjänst med taxi och de 

traditionella servicelinjer som funnits i Sverige sedan mitten på 1980-

talet. Efter att börjat som ett försök med sex bussar i två stadsdelar 

1996-99 har trafi kformen successivt byggts ut så att man i slutet av 2008 

trafi kerade 19 av Göteborgs 24 stadsdelar. Därmed har 90 % av alla äldre 

fått mindre än 200 m gångavstånd till någon form av kollektivtrafi k.

Eftersom utvecklingen av den nya trafi ken gjordes med bidrag från EU 

och KFB har man haft exceptionellt god uppföljning med långa tids-

serier sedan starten. Resultatet av uppföljningen redovisas i avsnitt 4.4 

Flexlinjen i Göteborg på sidan 28. 

Flexbussen i Uddevalla
Flexbussen i Uddevalla är anropsstyrd trafi k med mötesplatser. Flex-

bussen är till för alla som är minst 65 år, färdtjänstberättigade eller 

sjukpensionärer. Trafi keringsområdet är nästan hela tätorten och det 

fi nns cirka 175 mötesplatser runt om i Uddevalla vilket gör det nära 
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till bussen. För att resa med Flexbussen måste resan beställas minst 

en timme innan. Vid beställningen lämnas närmare upplysning om 

vilken tid Flexbussen kommer till mötesplatsen. Trafi ken har begränsat 

antal platser per tur till tolv personer varav två rullstolar. Om fl er rese-

närer vill åka med, hänvisas dessa till nästa tur, d v s ungefär en timme 

senare.

På vardagar går Flexbussen mellan klockan 09.00 och 17.00 och på 

lördagar mellan klockan 10.00 och 15.00. Avgiften är samma som Väst-

trafi ks taxa med rabattkort, tätortsladdning eller lösa enkelbiljett. 

    

Figur 10. Fordon och trafikeringsområde för Flexlinjen i Uddevalla.

Staden Uddevalla är välförsedd med reguljär stadsbusstrafi k som ute-

slutande körs med låggolvsbussar. Därför beslöt man 1998 att lägga ner 

en befi ntlig servicelinje och i stället pröva fl extrafi k efter Göteborgs-

modellen. Sådan trafi k infördes 1999 med två minibussar med lågt 

golv från Omninova, som vid denna tid tillverkades i Uddevalla.  Flex-

bussen beskrevs som en service för dem som behöver extra omsorg när 

de reser in till centrum för att till exempel göra ärenden eller besöka en 

vän. Resenärerna kan åka lugnt i bekväma bussar som är lätta att kliva 

på och av. 

Försöksprojektet utfördes i samarbete med Uddevalla Taxi som både 

körde trafi ken och svarade för beställningscentralen från starten 1999 

fram till upphandlingen 2002. Då övertog Orusttrafi ken trafi kdriften 

men fortsatte att använda Uddevalla Taxi som underentreprenör för 

beställningsfunktionen. Flexlinjen blev omedelbart populär och har 

haft ett relativt konstant resande omkring 27 000 passagerare per år 

fram till 2004 då resandet minskade kraftigt till under 23 000 passa-

gerare. Där har den stabiliserats och vid senaste upphandlingen blev 

det åter det lokala taxiföretaget som får köra trafi ken. 

Linköpings områdesbuss
Linköpings områdesbuss är anropsstyrd trafi k med mötesplatser. Om-

rådesbussen har ingen fast tidtabell utan trafi kerar enbart de hållplat-

ser och mötesplatser där resenärer har beställt på- eller avstigning. 

Dessa är markerade med en speciell symbol, märkt Områdesbuss. Alla 



27

som vill får åka med Områdesbussen, även om den är bäst lämpad för 

dem som inte har så bråttom och/eller som behöver lite extra stöd.  Det 

är samma taxa på Områdesbussen som i den övriga kollektivtrafi ken. 

Inom trafi keringsområdet ska det vara som längst 200 meter till 

närmaste hållplats eller mötesplats. Resor är möjliga inom varje om-

råde efter beställning som skall ske senast 40 minuter innan önskad 

restid. Områdesbussarna i Linköping har olika trafi keringstider. Linje 

26, 27 och 28 kör kl. 9–16, linje 25 kl. 9–20 och linje 29 kl. 10–17. Alla lin-

jer trafi kerar lördagar kl. 10–14.

         

Figur 11. Områdesbuss i Linköping som trafikerar ett av fem delvis överlappande om-

råden. Lösningen medger direktresor till flertalet viktigare resmål. 

Trafi ken infördes i juni 2008 i Linköping som ett komplement till den 

vanliga linjetrafi ken och täcker in fem delvis överlappande områden. 

Eftersom man vid upphandlingen av de fem biogasbussarna lade 

stor vikt vid att de skulle kunna användas för att förstärka linjetrafi -

ken i högtrafi k har de blivit väsentligt större (över 9 m) än vad som är 

normalt rekommenderat för denna typ av trafi k.  

Vällingbyfl exen 
I Vällingby körs en anropsstyrd trafi k med mötesplatser inom ett an-

givet område på samma sätt som i Göteborg. Trafi ken är öppen för alla 

resenärer. Resenären ringer beställningscentralen och anger vid vilken 



 
28

mötesplats och vilken tid man vill bli hämtad. En dator räknar ut färd-

vägen för att hämta dem som anmält intresse.

Resan med Vällingbyfl exen är gratis för färdtjänstresenärer och 

Vällingbyfl exen avgår varje hel timme från Hässelby gårds torg och 

angör ett femtiotal mötesplatser dit resenärerna bokat hämtning och 

lämning. Resan måste beställas minst 30 min före resans avgångstid vid 

ändhållplatsen.  Bussen kör i huvudriktningar mot Vällingby centrum 

och Råcksta. Beställningen är öppen vardagar klockan 08.00-16.00.  Vid 

försening på minst 20 minuter gäller SL:s resegaranti. Sedan starten 

har området utvidgats och trafi keras numera med två bussar.

Figur 12. Fordon för Vällingbyflexen som ingår i Närtrafiken i Stockholms län. 

Färdtjänsten i Storstockholms läns landsting har övertagit ansvaret 

för all servicetrafi k i länet, som sedan 2004 kallas Närtrafi ken vare 

sig den kör med traditionella tidtabellstyrda midibussar för 16-20 

passagerare, medelstora bussar eller mindre fordon av typ rullstols-

buss. Färdtjänsten budgeterar för att utveckla tre nya närtrafi kområden 

med dessa mindre fordon varje år.

3.4 Anropsstyrd områdestrafi k 

Närtrafi k i Västra Götaland
Närtrafi k i Västra Götaland är anropsstyrd områdestrafi k som trafi ke-

rar mellan adresser på landsbygden till hållplatser i kommuncentrum 

eller närmaste tätort. 

Trafi ken är öppen för alla. Närtrafi k är i första hand anpassad för ser-

viceresor, det vill säga inköp, besök m.m. Närtrafi k körs med mindre 

fordon och bara om någon i förväg beställt en resa senast två timmar 

innan turens avgång. Avgiften är som för en enkelbiljett vuxen i kollek-

tivtrafi ken. Det går inte att ha en ”senast framme” tid vid resans mål, 

eftersom resan kan ta lite extra tid då det kan vara fl era som åker i 

samma bil. 

För exempelvis Skövde ser närtrafi ken ut på följande sätt.  Resor är 

möjliga i båda riktningarna vid fem tidsintervall måndag till lördag 
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(09.30–10.30, 12.30–13.30, 15.00–16.00, 18.00–19.00 och 21.00–22.00)

Närtrafi k fi nns i varierande omfattning i 32 av de 49 kommunerna i Väs-

tra Götaland.  Den är till för alla som vill resa mellan landsbygd och 

kommuncentra eller närmaste tätort där kollektivtrafi k saknas. 

  

Figur 13. Karta för Närtrafik i Skövde. Trafiken är till för resor mellan de gröna områ-

dena på landsbygden vilka har mer än 1000 m till linjetrafik och ett begränsat antal 

hållplatser i tätorten. 

Trafi kutbud och uppläggning varierar mellan kommunerna.  Närtrafi k-

tabeller för alla områden fi nns på Västtrafi ks hemsida. Närtrafi ken körs 

med taxifordon och specialfordon som fi nns tillgängliga när transpor-

ten skall utföras och samordnas i görligaste mån med färdtjänst- och 

sjukresor i Västtrafi ks samordningscentral.  

Närtrafi ken i Skåne
Närtrafi ken i Skåne är anropsstyrd områdestrafi k mellan adresser 

på landsbygden och hållplatser i tätort.  Trafi ken syftar främst till 

att transportera resenärer till närmaste större knutpunkt eller håll-

plats men även för serviceresor till närmsta tätort. I tidtabellen för 

det område man bor i fi nns en karta över närtrafi kområdet med en 

enkel tidtabell för trafi ken. Närtrafi ktabeller för alla områden fi nns på 

Skånetrafi kens hemsida. Där fi nns även information om vad som gäller 

vid bokning av resor. 

I områden där det inte fi nns tillräckligt med underlag för vanliga buss-

linjer, erbjuder Skånetrafi ken Närtrafi k i samarbete med kommunerna. 

Trafi kutbud och uppläggning varierar mellan kommunerna.  I Skåne-

trafi kens standarderbjudande ingår en resmöjlighet (ett tidsintervall 

i varje riktning) under vardagar. Om enskilda kommuner vill erbjuda 

en högre servicestandard med fl era resmöjligheter per dag kan de göra 

detta på egen bekostnad.
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Figur 14. Karta och turlista för Östra Göinge Närtrafikområde i Skåne. Turerna körs 

med taxi och skall beställas minst två timmar i förväg. 

Borlänge Flextrafi k linje 600
Flextrafi k linje 600 är anropsstyrd områdestrafi k i Borlänge tätort. 

Trafi ken kör måndag – fredag 08.00 – 20.00 och lördag 09.00 – 15.00 

mellan valfria adresser i hela Borlänge tätort.  Trafi ken är till för alla. 

Flextrafi k linje 600 har inte några fasta hållplatser utan resenären 

bestämmer själv var man vill bli hämtad och lämnad inom trafi kerings-

området. Samma priser som för övriga resor med Dalatrafi k gäller. 

Flextrafi k linje 600 kör resenärerna från dörr till dörr i hela tätorten 

efter bokning hos BC Dalarna. Vid bokning får resenären veta när 

bussen beräknas komma.

Öppen Närtrafi k i Blekinge 
Öppen Närtrafi k i Blekinge är anropsstyrd områdestrafi k och erbjuds 

av Blekingetrafi ken alla dagar kl. 9 - 17. De som har minst en kilometer 

till närmaste busshållplats eller har en närliggande busshållplats som 

trafi keras högst två gånger per dag har rätt att göra resor med Öppen 

Närtrafi k. Resor sker mellan adresser i landsbygdsområdet och resmål 

samt vissa hållplatser i kommuncentra eller tätorter. 

En resa med Öppen Närtrafi k kostar för vuxna 20 kronor för den första 

zonen och 10 kronor för den andra zonen. För barn kostar det 15 kronor 

för första zonen och 7 kronor för andra zonen. Varje kommun i Blekinge 

är indelad i två zoner, en tätorts- och en landsbygdszon. Biljettpriset 

styrs av hur många zoner du reser genom. 

Biljetten gäller vid övergång till resa med buss. Och trafi ken är plane-

rad för att möjliggöra anslutningsresor.

Trafi ken körs av ett dussintal entreprenörer på olika orter. De använder 

olika slags fordon alltifrån taxibilar till minibussar som är anpassade 

för personer med funktionshinder.  I Karlskrona/Karlshamnsområdet 
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kör t ex Swebus Serviceresor med ett 20-tal 8-sitsiga fordon (alt. en rull-

stol och 6 sittplatser). 

Eftersom Blekingetrafi ken ansvarar för kommunernas färdtjänst och 

länets sjukresor (på uppdrag av Landstinget Blekinge) kan alla restyper 

samordnas i en beställningscentral som dirigerar samtliga närtrafi k-

fordon, personbilar eller minibussar. Detta innebär också att färdtjänst-

berättigade hänvisas till den Öppna närtrafi ken när detta är möjligt (kl 

9-17).

Kompletteringstrafi k i Kronoberg
Kompletteringstrafi ken är till för dem som inte har tillgång till 

ordinarie kollektivtrafi k och som bor på landsbygden. Den fi nns också 

i vissa tätorter. Avståndet till väg med busstrafi k skall vara längre än 

ca 1 km. För varje kommun fi nns ett antal områden som är berättiga-

de till kompletteringstrafi k och vilka resmål som trafi ken går till. Varje 

område har en till två resdagar. Respektive kommun avgör om en eller 

två resdagar behövs. Inom dessa områden får boende resa med kom-

pletteringstrafi ken. 

Resorna samordnas. I normalfallet reser man till den angivna tätorten 

mellan 09.00-09.30 och hem strax före lunch. Resenärerna kan till en 

viss del styra tiderna men grundprincipen är inresa på fm. och åter-

resa runt lunch. Är resenärerna ej överens om tiderna gäller ovan. Priset 

är detsamma som för ordinarie linjetrafi k. Periodkort gäller men inte 

rabattkort.

Busstaxi i Norrbotten
Busstaxi i Norrbotten är anropsstyrd områdestrafi k i form av 

anslutningstrafi k till linjetrafi k. Busstaxi fi nns mellan busstation och 

till tätortsområde kring busstationen. Busstaxi fi nns till och från buss-

stationerna i Norrbottens län och är ett samarbete mellan Länstrafi ken 

i Norrbotten och taxiföretag i länet.

Resan Boka taxi när du vill åka buss hela vägen. Busstaxi skall bokas 

minst två timmar före bussens avgång. Vid avresa bokas resan hos taxi 

som hämtar taxi och kör till busstationen för ett fasta priser enligt en 

zontaxa. Vid återresa bokas busstaxi ombord på bussen av bussföraren 

minst 30 minuter före ankomst till stationen. Vid ankomst väntar taxi 

och skjutsar till beställd adress.
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Figur 15. Information om Busstaxi i Norrbotten. 

I taxan för Busstaxi fi nns en möjlighet att betala för hela bilen och åka 

fl era resenärer. Denna lösning är inte linjetrafi k, eftersom linjetrafi k 

förutsätter avgift per passagerare.

 

3.5 Färdtjänst och sjukresor

Färdtjänst
I hela landet är färdtjänst upplagd som anropsstyrd områdestrafi k. 

De färdtjänstberättigade kan resa mellan valfria adresser i hela den 

kommun som de bor i och ofta även till resmål i grannkommuner. Verk-

samheten regleras i lag om färdtjänst vilken medger att kommunen 

kan ha särskilda bestämmelser om vilket färdsätt som får användas, 

hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område resor får 

göras. Om det fi nns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas 

med villkor.

Erfarenheter av kommunernas färdtjänstregler fi nns sammanfattade i 

avsnitt 4.12 Genomgång av färdtjänstregler.

Sjukresor
I hela landet är sjukresor med taxi upplagd som anropsstyrd områdes-

trafi k. Resor kan ske mellan adress i vårdgivarens område och plats där 

vård eller behandling ges.

Sjukresor regleras enligt lag om ersättning vid sjukresor. Enligt den 

lagen skall vårdgivare ersätta vissa resor till vård och behandling. 



33

Lagen anger att ersättningen betalas ut enligt de grunder som sjuk-

vårdshuvudmannen bestämmer. Alla landsting i landet har bestämt 

resor med taxi endast ersätts om de bokats via en angiven beställnings-

central. Där planeras resorna för dem som ges rätt att åka sjukresa med 

taxi. 

Sjukresor som ersätts kan även ske med exempelvis egen bil och med 

kollektivtrafi k. 

Erfarenheter av regler för sjukresor sammanfattas i avsnitt 4.13 

Genomgång av sjukreseregler.

En av de intressanta frågor som just nu diskuteras inom denna bransch 

är hur man i praktiken skall kunna avgöra när resenärer skall vara 

berättigade till att resa med den särskilda kollektivtrafi ken, vilken grad 

av kontroll skall man utöva. Landstinget i Stockholms län har låta Färd-

tjänsten utbilda sjukvårdens personal i det regelverk och den praxis 

som gäller. Hittills har ca 20 000 personer genomgått sådana 3-timmars 

kurser som stöds av ett utförligt broschyrmaterial. Hos fl era huvudmän 

har man istället ansett att det är totalt billigare att ha ett begränsat 

antal handläggare i sjukvården eller hos huvudmannen ( t ex i Skåne-

regionen) till vilka dessa ärenden slussas. 
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4. Genomförda försök och 
studier av anropsstyrd trafi k 
Detta avsnitt sammanfattar kort de försök och studier som fi nns 

rapporterade om anropsstyrd trafi k.

4.1 Ringbuss i Höör
Den allmänna anropsstyrda trafi k som funnits längst och som lockat 

fl est resenärer är anropsstyrd områdestrafi k med resor till och från ett 

resmål och som har fasta tider enligt tidtabell vid det resmålet.  Lands-

bygdstrafi ken i Höör har utvecklats från linjetrafi k till anropsstyrd trafi k 

och tillbaka till linjetrafi k i viss utsträckning. Ringbuss i Höör startade 

1991 då man övergick från traditionella landsbygdslinjer till försök med 

mera yttäckande anropsstyrd trafi k. Försöket var ett alternativ till en 

av länstrafi ken planerad neddragning av linjetrafi ken till ett minimum. 

Ett viktigt skäl till försöket var att Höör nyligen hade fått nya snabba 

regionaltåg (Pågatåg) till Eslöv, Lund och Malmö och att man behövde 

bra matartrafi k för att underlätta pendling och kvarboende i kommunen. 

Trafi keringsområdet är Höörs kommun med ca 14 000 invånare varav ca 

4 000 bor utanför tätorter. Grundtanken med Ringbussens ursprung-

liga trafi kupplägg var att inom en given resursram skapa en förenklad 

och förbättrad kollektivtrafi k i kommunen. Därför utökades turutbudet 

under vardagar till 3-12 turer per dag jämfört med den tidigare 

kompletteringstrafi ken som endast gick tre dagar i veckan.

Höörs kommun indelades i åtta Ringbussområden som betjänades av 

områdesbunden anropsstyrd trafi k som var tidtabellslagd men inte 

linjebunden. Passagerarna hämtades i allmänhet vid sin postlåda. 

Resorna skulle bestämmas minst en timme i förväg. Trafi ken var en 

succé med ökat resande och nöjda kunder men den ökade resstandarden 

ledde också till en ökning av trafi kkostnaden med ca 50 %6. 

Trots detta beslöt kommunen 1994 att permanenta trafi ken och själv 

fi nansiera merkostnaden. Vissa förändringar gjordes, t ex en samman-

slagning av områden och den servicetrafi k som under försöket till-

handahållits under lördagar övergavs. Samtidigt togs den skolskjuts-

ning för grundskolan som ursprungligen ingått i försöket bort och 

separata skolskjutsar infördes. En grundläggande brist i upplägget 

synes vara att denna trafi k aldrig på ett helhjärtat sätt integrerades 

med den särskilda kollektivtrafi ken och inga synergieffekter nåddes 

som kunde förbättra kostnadseffektiviteten.

Ringbusskonceptet fi nns idag kvar, men i princip endast till namnet. De 

”ringbuss-områden” vars turer efterfrågades mest har omvandlats till 

6

Carlsson, P, Ljungberg C. Ringbuss i Höör – Fem år efteråt. KFB-Rapport 1998:19. 
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vanlig linjetrafi k med buss, en form av matarbussar till Pågatågen, och 

i övriga områden fi nns Ringbussen kvar enbart som en utökad närtrafi k 

vid sidan av skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. 

Erfarenheten är att det är lätt att informera om trafi k med fasta tider 

och det verkar som att resenärerna lättare förstår servicen och att det 

ger trygghet att veta när turen går. Satsningen på Ringbuss har också 

visat vara ett bra sätt att skapa intresse för kollektivtrafi ken och de 

erfarenheter som gjordes har kunnat användas i planeringen av den 

linjebundna matartrafi ken.

4.2 Anslutningstrafi k till regional trafi k i Rengsjö
Huvudsakliga syftet med detta projekt var att testa anropsstyrd 

anslutningstrafi k som metod att få färdtjänstberättigade att resa med 

reguljär regionaltrafi k utan att försämra för befi ntliga resenärer7.  

Skälet var att en linje rätats ut för att ge snabbare resor för de fl esta 

resenärer vilket gett långa avstånd till denna linje från bland 

annat Rengsjö by. Tanken var att anslutning med anropsstyrd trafi k 

skulle kunna minska gångavstånden när stomlinje rätas ut och inte gör 

avvikelser till byar vid sidan av huvudstråket.

Försöket visade att de färdtjänstberättigade inte frivilligt valde att 

resa en anslutningsresa och därefter buss när de kunde resa med taxi 

hela vägen. De måste därför hänvisas till anslutningstrafi k eller ha ett 

tydligt ekonomiskt incitament för att välja anropsstyrd anslutnings-

trafi k i stället för med färdtjänst. 

Försöket har emellertid gett ett mindre väntat resultat. Trafi ken har 

förbättrat resmöjligheterna för ungdomar som upplever att de enklare 

kan delta i fritidsaktiviteter i Bollnäs tätort. Större delen av dem som 

använt anslutningstrafi ken är ungdomar. Det kan tyda på att det är 

ungdomarnas resande som varit mest eftersatt och att en större del av 

detta behov kunnat tillgodoses genom försöket. Försöket var ett miss-

lyckande när det gäller resor för färdtjänstberättigade men blivit en 

succé för ungdomar. 

Resandet har varit mycket varierande vilket klart visar att anropsstyrd 

trafi k är mest effektiva trafi klösningen. På landsbygd används oftast 

anropsstyrd trafi k dörr till dörr men här prövades en lösning med 

mötesplatser.  Försöket avsåg anslutningstrafi k till en befi ntlig linje 

för att förbättra trafi kutbudet och ge kortare gångavstånd. Erfaren-

heten från försöket är att befi ntlig kollektivtrafi k på ett effektivt sätt kan 

kompletteras genom anropsstyrd anslutningstrafi k. Anslutnings-

trafi ken ger fördelen att ett stort område kan trafi kförsörjas utan att 

7 

Börjesson, Mats. Anropsstyrd anslutningstrafi k till regional trafi k i Rengsjö, Bollnäs kommun.  

 KFB Rapport 1999:25 Stockholm 1999.
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linjelängd och restid blir lång för resenärer i den tidtabellsbundna 

linjetrafi ken. Linjen har regelbundet resande och har därför stannat 

normalt vid hållplatsen där byte skett. Resenärerna på regionala linjen 

har därför inte fått ökat antal hållplatsstopp eller förlängda hållplats-

tider som gått att mäta. I försöket har resandet på de fl esta turer har 

varit så lågt att det inte påverkat effektivitet och ekonomi om rese-

närerna blivit hämtade och lämnade vid dörren i stället för vid mötes-

platser.

I försöket ingick även att se om rutiner för boknings gick att göra så 

enkla att resenärerna inte upplevde dessa som hinder. Visserligen är 

det en majoritet som instämmer helt eller delvis i att det är enkelt 

och snabbt att beställa och att personalen är trevlig, men omdömet är 

förhållandevis lågt. I försöket har befi ntliga rutiner i Planetsystemet 

utnyttjats. Dessa bokningsrutiner har inte varit så enkla och snabba 

som resenärerna förväntat att dessa skulle vara vilket lett till de mindre 

positiva omdömena. Bokningsrutiner behöver därför förbättras för att 

inte upplevas som ett väsentligt besvär.

4.3 Anropsstyrda turer på Hisingen 
Syftet med projektet om anropsstyrd trafi k på Hisingen var att 

precisera principer för områden och tider när det är lämpligt med 

anropsstyrd trafi k och att utveckla metodik för att identifi era trafi k i 

sådana områden. Utifrån genomgång av erfarenheter föreslås att an-

ropsstyrd trafi k skall användas för att sänka kostanden eller för att för-

korta gångavstånd. Vidare föreslås riktlinjer för lägsta kollektivtrafi k-

standard. Norra Hisingen har använts som utredningsområde för att 

testa arbetsmetoden8.  

Planeringen går enligt projektet till på följande sätt:

 1. Linjesträckning med hållplatser läggs in med koordinater i GIS   

  om det inte redan fi nns. 

 2. Uppgifter om befolkningen matchas med fastighetsbeteckningar  

  och därmed skapas en geografi sk databas med uppgifter om var  

  invånarna bor. Databasen innehåller koordinater för befolkningen  

  med kön och ålder. 

 3. Databasen med befolkningen läggs in på ett befi ntligt kart-

  material för linjesträckning och hållplatser och antal och 

  andel av befolkningen i olika ålder med olika avstånd till håll  

  plats beräknas

8

Börjesson, Mats. Områden och tider för anropsstyrd trafi k – exempel Hisingen. Trafi kkontoret 

Göteborg Rapport nr 9:2001.
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Åldersgrupp Summa 0-6 7-15 16-24 25-64 65-74 75-

Totalt Kärra - Rödbo 9333 847 1255 918 5019 686 608

Totalt inom 1000 m 8873 806 1197 885 4747 652 586

Totalt utanför 1000 m 460 41 58 33 272 34 22

Andel utanför 1000 m 4,9 % 4,8 % 4,6 % 3,6 % 5,4 % 5,0 % 3,6 %

 4. Antal resenärer per tur tas fram ur resandestatistik. Uppgifter  

  om resande per tur kan ofta vara ett problem eftersom man det 

  vanligtvis saknas rutiner för kontinuerlig uppföljning av resan  

  det. Detta får anses vara ett generellt planeringsproblem även om  

  vissa huvudmän har lyckats något bättre med resandestatistiken.

 

Figur 16. Exempel på resandestatistik för linje 36 i Göteborg.

Studien visar till att det är lämpligt att ersätta tidtabellsbunden linje-

trafi k med anropsstyrd trafi k när resandet är mindre än 5 resenärer per 

tur och om vissa av dessa turer regelbundet har noll passagerare.

De lösningar som medför största besparingarna är när hela eller delar 

av bussomlopp kunnat ersättas av anropsstyrd trafi k. 

4.4 Flexlinjen i Göteborg
Flextrafi ken i Göteborg utvecklades ursprungligen som en del av 

ett större EU-projekt (SAMPO)9.  Flexlinjen var även föremål för 

studier och jämförelser i samband med projektet ”Servicelinjer 

eller Flextrafi k, När, Var, Hur?” som redovisas på sidan 34. Slutligen har 

denna trafi k varit föremål för kontinuerlig uppföljning med en årlig 

utvärdering under de senaste åtta åren i Göteborgs stads regi10.  Nedan 

9

Westerlund, Y., Ståhl, A., Hassléus,T., Ödlund, B., Andersson, H., Borg, J., Ström, Å.; Flexibel 

 kollektivtrafi k i Göteborg. Erfarenheter av försök med Flexlinjen samt studie av framtida möjlig- 

 heter. KFB-Rapport 1999:26, Stockholm, 1999.

10 Westerlund, Y., Tornberg J . Tolv år med Flexlinjen. Kvantitativ analys av fl extrafi ken i Göteborg.  

 MobistikUtveckling 2008.

Antal resor Linje 36 enligt BMS Period September 2000 Riktning  Skra 
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sammanfattas några av de viktigaste resultaten av dessa utvärdering-

ar.

Utbyggnad och trafi kutbud
Flextrafi ken i Göteborg startade i mars 1996 med ett pilotprojekt med två 

begagnade minibussar i Biskopsgården. Här användes befi ntlig teknik, 

med viss manipulering av färdtjänstens boknings- och planeringssystem 

PLANET. Sedan tillkom i oktober 1996 med EU-stöd en demonstration 

i Högsbo med nya funktioner för automatisk bokning och återringning. 

Tillsammans kördes försök med 6 bussar i fyra år. Efter fl era utvärde-

ringar och utveckling av en ny specialanpassad planeringsmodul har 

trafi ken successivt byggts ut. Vid slutet av 2008 täckte Flexlinjen huvud-

delen av tätortsområdet i Göteborgs kommun. Figur 17 visar karta över 

Flexlinjernas täckning med 150 m radie kring varje mötesplats. 

         

Figur 17. Karta över Flexlinjens utbyggnad i Göteborg i slutet av 2008. 

Mer än 90 % av de äldre (75+) bor 2008 inom 200 m gångavstånd till 

kollektivtrafi k. Trafi kutbud i fordonstimmar fördelat per område. 

Beroende på förutsättningarna användes allt från 0,5 till 4 bussar per 

område. Områdena är delvis överlappande.

Trafi ken upprätthålls med ett 30-tal minibussar som kör totalt 244 

busstimmar per dag (ca 61 000 per år) i 19 av de 24 stadsdelarna i 

Göteborg. Flextrafi ken kostar tillsammans ca 27 Mkr per år. Därtill 

kommer boknings- och administrationskostnader.

I november 2007 gjordes en noggrann uppföljning av resorna med fl ex-

linjerna som visade att ca 3 300 göteborgare någon gång denna månad 

åkte med fl extrafi ken. Av dessa gjorde 20 personer mer än 40 resor per 

månad, d v s minst en tur-och-returresa om dagen. 1 000 personer gjorde 

minst en tur-och-returresa i veckan.  18 % av dessa personer var män. 

Trafikutbud per flexområde 
Antal fordonstimmar per dag - nov 2007
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Bland påstigande resenärer är dock männens andel något större. En-

dast 10 % var < 65 år. Ungefär en tredjedel använder rullator.

  

Figur 18. Resandet per år och under dagen med flexlinjer i Göteborg.

Kundnöjdhet och servicenivå
Vid ett antal attitydundersökningar som utförts bland fl exresenä-

rer under de första 10 åren fi ck den nya trafi ken ett extremt gott be-

tyg, i genomsnitt 9,2-9,3 på en 10-gradig skala. Vid en intervjuunder-

sökning med ca 600 vaneresenärer som utfördes sommaren 2007 upp-

mättes ett medelbetyg på 8,9 med ungefär lika resultat bland färdtjänst-

legitimerade användare och övriga, i huvudsak pensionärer. 

Det framkom att 18 % upplever restiden som lång eller mycket lång och 

att 25 % anger att de ofta eller ibland blir nekade att resa med öns-

kad tur (hela 44 % i Högsbo, där man har två turer i timmen). Man har 

efterhand infört en slags resegaranti där resenärer som inte kan resan 

inom 60 min från önskad avresetidpunkt får tillgång till s.k.  Flextaxi, 

som i sådana lägen tillkallas i färdtjänstsystemet och som samordnas 

med övriga resor när så är möjligt. 

Under oktober 2008 gjordes en specialgranskning av den s.k. spilltiden, 

d v s den extra restid som uppstår för resenären till följd av samord-

ning av resorna. Spilltiden varierade och var i vissa fall över 40 minuter. 

Det fi nns inga begränsningar inlagda i planeringssystemet vilket får 
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anses som en allvarlig brist när det gäller att nå en acceptabel service-

standard. Antalet resor med lång spilltid varierade kraftigt mellan 

de olika fl exområdena. Därför bör man på vissa håll tänka igenom 

trafi kupplägget och möjligen att ändra dessa fl exområden så att de blir 

mera korridorliknande med mindre körningar på tvärs.  Sådana resor 

kan troligen utföras på ett effektivare sätt med Flextaxi som i så fall 

blir ett mera permanent komplement till Flexlinjen.  En annan åtgärd 

som föreslagits är att lägga in absoluta gränser för tillåten spilltid, t.ex. 

att resenären alltid får vara beredd på upp till 15 min spilltid oavsett 

resans längd men att den aldrig får överstiga 30 min.

En annan orsak till sjunkande kundnöjdhet kan vara att servicenivån 

i beställningscentralen under en treårsperiod varit låg. Först under 

2008 har detta rättats till och målet att 80 % av bokningssamtalen skall 

besvaras inom 60 sek har åter uppnåtts.

Marknadsandel bland färdtjänstberättigade
Ett av huvudsyftena med Flexlinjen har varit att minska resandet i färd-

tjänsten. Under de första åren hade färdtjänstberättigade ett fritt val 

mellan Flexlinjen och taxifärdtjänst. Det visade sig då att resenärerna 

i de aktuella stadsdelarna i stor utsträckning valde att åka med mini-

bussen för sina lokala resor men önskade ha kvar sin färdtjänstlegi-

timation för längre resor och för att åka på andra tider. Här har den 

positiva utvecklingen bestått. I Högsbo är marknadsandelen hela 88 % 

till Flexlinjens fördel och i Kortedala 87 %.  I fl era av de senare till-

kommande områdena har det varit svårare att få färdtjänstberättigade 

att utnyttja fl extrafi ken för sina lokala resor och man har bara nått 50-

60 %. Efter hand har därför en allt strängare tillämpning av färdtjänst-

reglerna använts för att ”anvisa” dessa resenärer till fl extrafi ken.

 

Figur 19. Färdtjänstberättigades lokala resor i Kortedala 2001-2008.

Färdmedelsval - Kortedala
Färdtjänstlegitimerades lokala resor per månad

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 Jan

Juli
2002 Jan

Juli
2003 Jan

Juli
2004 Jan

Juli
2005 Jan

Juli
2006 Jan

Juli
2007 Jan

Juli
2008 Jan

Juli

Flexlinjen

Färdtjänst

 13 %

 87 %



 
42

Figur 19 visar en neråtgående trend från 2004 för både fl exresor 

och taxiresor. En förklaring till detta kan vara att staden i det s.k.  

KOLLA-projektet genomför ett omfattande arbete att göra den linje-

bundna kollektivtrafi ken mera tillgänglig. Kortedala var det första 

försöksområdet med 100 % utsättning av låggolvsfordon, ombyggnader 

av hållplatser och gånglänkar m.m.

Ekonomi och effektivitet
Ekonomi och effektivitet för Flexlinjerna i Göteborg varierar kraftigt 

mellan de olika stadsdelarna.  Fortfarande kostar fl extrafi ken på många 

håll lika mycket som lokal taxifärdtjänst. Erfarenheten är att man först 

måste man ge trafi ken 2-3 år att etablera sig innan ett normalläge för 

produktivitet och effektivitet har uppnåtts. Därefter kan man konsta-

tera om trafi kutbudet har anpassats till efterfrågan på ett rimligt 

sätt.  I Göteborg hade de fem, sex första områdena en mycket gynnsam 

utveckling medan fl era av de senare tillkommande områdena har 

utvecklats långsammare och som nämndes ovan har det här varit 

svårare att vinna över taxiresenärerna. Dessutom visar många av fl ex-

områdena en något negativ trend sedan 3-4 år och som förstärkts under 

2008. Detta beror på ett politiskt beslut om att personer över 65 år reser 

utan avgift i den linjebundna kollektivtrafi ken under lågtrafi ktid, d v s 

måndag-fredag 8.30-15.00 samt 18.00-6.00 samt dygnet runt på helger. 

Flexlinjen fortfarande kostar som en normal bussresa (ca 15 kr). 

Utvärderingen föreslår att man i vissa stadsdelar gör en ny kam-

panj bland dem som hamnat över 70-årsstrecket under åren 2004-

08 och att antalet fordonstimmar reduceras genom att fl ytta bussar 

mellan områden och börja trafi ken senare på morgonen. Då kan man 

använda ett antal busstimmar för andra regelbundna transporter där 

de gör större nytta, t.ex. särskola och daglig verksamhet. Införande av en 

sommartidtabell med färre busstimmar kan också förbättra resultatet. 

Utvärderingen rekommenderar ”en tydlig och kraftfull målstyrning av 

verksamheten med full fokus på kostnadseffektiviteten utan att ge av-

kall på kvalitetsmålen. Utbudet måste helt enkelt bättre anpassas till 

efterfrågan.”  Slutligen föreslås att hela trafi kkonceptet ses över och att 

målen om produktivitet och effektivitet sannolikt kan nås genom:

 - integrering mellan fl exbussarna och en ny ”maxitaxi” för av-

  lastning (jfr Flextaxi) och för att ersätta fl exbussarna i områden   

  och på tider där trafi kunderlaget är dåligt.  Minibussarna är be-  

  tydligt dyrare i inköp och ger ett högre timpris.

 - införande av två olika servicenivåer, t ex med och utan möjlighet 

  att  beställa  önskad ”frammetid”, och med differentierad pris-

  sättning (FlexBus och FlexPlus)
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En sådan ny generation av fl extrafi k skulle sannolikt också fungera 

väl för att ersätta dåligt utnyttjad linjetrafi k (i lågtrafi k och glesare om-

råden) med anropsstyrd trafi k.

4.5 Servicelinjer- eller Flextrafi k, När, Var, Hur?
Ett omfattande samarbetsprojekt mellan ett antal trafi khuvudmän, kon-

sulter och forskare utfördes 2003-06 med delfi nansiering av VINNOVA11. 

Syftet var i första hand att ge ett beslutsunderlag för den pågående 

omvandlingen av den särskilda kollektivtrafi ken och de mellanformer 

av servicetrafi k som växt fram under 1980 och 1990 talen. Jämförelser 

mellan deltagande orters olika servicelinjer och fl extrafi k skulle ge kun-

skap om när och var dessa trafi kformer är bäst lämpade samt ge råd och 

anvisningar för ett kostnadseffektivt införande i praktisk drift.

Medverkande orter var Göteborg (en fl exlinje och en servicelinje), Stock-

holm (en fl exlinje och två servicelinjer), Uddevalla (fl exlinje), Örebro (ser-

vicelinje) och Aalborg (servicelinje). Metoden var en jämförande analys 

av dessa åtta studieobjekt:

 - Insamling och analys av bakgrundsfaktorer, trafi kutbud, resande,  

  ekonomi.

 - Försök att sammanställa nyckeltal mm.

 - Användarstudier av trafi kformernas attraktivitet och hur de upp- 

  fyller målgruppernas (75 år och äldre respektive frekventa färd-  

  tjänstresenärer) behov av resor. 

 -Geografi ska analyser (med GIS-tenik) av bl.a. tillgänglighet till 

  ordinarie kollektivtrafi k och boendetäthet för äldre på de aktuella  

  studieorterna. 

Servicetrafi ken utnyttjas av olika grupper på olika orter
Delstudien Brukaraspekter utfördes i huvudsak av Lunds Tekniska 

Högskola, och redovisas i en särskild rapport12. Den visar att de tre 

fl exlinjerna och servicelinjen i Hökarängen användes i mycket stor ut-

sträckning av färdtjänstberättigade och äldre personer, medan övriga 

servicelinjer i stort fungerar som allmän kollektivtrafi k. Andelen rese-

närer som använder rollator är hela 25 % i fl extrafi ken men bara 8 % i 

servicelinjerna.

Gruppen 75 år och äldre reser oftare i servicelinjeområden och färd-

tjänstanvändarna mer i områden med fl extrafi k. Den sistnämnda 

gruppen påpekar att de fortfarande behöver färdtjänsten för att resa på 

andra tider och till ställen dit servicetrafi ken inte går. 

  

12

Carlsson, G., och Ståhl, A.,  Hur används servicelinjer och fl extrafi k? Resvanor och attityder   

 bland boende och resenärer. Institutionen för Trafi k och Samhälle, LTH, bulletin 230, Lund

11

Westerlund Y., Carlsson, G., Ståhl, A., Tornberg, J., Stålner, B. Servicelinjer eller fl extrafi k – när,  

 var, hur? Erfarenheter – jämförelser – planeringsprinciper, Göteborg, Logistikcentrum, 2006.
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Figur 20. Färdtjänstresenärernnas attityder till flextrafik och servicelinjer. Källa LTH 

enkätundersökning 2003.

Attityderna till respektive trafi kform är generellt mycket positiva. 

Resultaten pekar på att de aktiva färdtjänstanvändarna värderar 

fl extrafi k högre än servicelinjer. Äldregruppen har också en högre 

värdering av fl extrafi ken, men här är skillnaden mindre. Vad gäller 

olika serviceparametrar konstateras att färdtjänstresenärerna tycker 

att det är besvärligt att ta sig till hållplatserna och att stiga på och 

av bussen i servicelinjerna. Däremot uppskattar de i hög grad fl ex-

trafi kens förare, som får betyget 10 på en 10-gradig skala.  Även for-

donen och den sociala kontakten i bussen värderas betydligt högre i 

fl extrafi ken, jämfört med servicelinjerna, där man på fl era håll in-

fört allt större fordon (eftersom det saknas bra minibussar för 14-20 

passagerare). 

Flextrafi kens svagheter är främst den ovissa frammetiden (när man når 

sitt resmål) och att man inte alltid får resa med önskad tur. Bemötandet 

i beställningscentralen får mycket gott betyg på samtliga tre orter med-

an väntetiderna i växeln värderas lägre. Den automatiska aviseringen 

för att bekräfta tidigare eller meddela ny hämtningstid, är mycket upp-

skattad i Kortedala (fi nns inte för de två andra fl exlinjerna).

Den sammanfattande slutsatsen av användarstudien är att servicelin-

jerna förefaller vara mera attraktiva och accepterade än fl extrafi ken för 

den grupp äldre som inte har färdtjänst men som ändå har svårigheter 

att använda den ordinarie linjetrafi ken. Dessa föredrar att slippa boka 

resan. Flextrafi ken förefaller däremot att ha bättre förutsättningar än 

servicelinjerna att ta över färdtjänstresor i sina områden. Skillnader-

na i attityder för de båda trafi kformerna är dock inte så stora att de 

i sig bör ha ett avgörande infl ytande på valet mellan servicelinjer och 

fl extrafi k. Andra faktorer som t ex kostnadseffektivitet och inverkan på 

färdtjänstresandet synes vara viktigare.
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Geografi sk analys är en värdefull metod för planering och utvärd-
ering av trafi k
I samarbete med Chalmers gjordes tillgänglighetsanalyser av hur 

stor andel av de äldre som bor inom ca 200 m gångavstånd från håll-

platser (eller vinkområden) i servicelinjeområdena eller från mötes-

platser i fl extrafi kområden. Genom att jämföra samma område med 

respektive utan servicetrafi k ser man tydligt i vilken utsträckning till-

gängligheten till kollektivtrafi ken förbättras genom servicetrafi ken. En 

annan viktig faktor är äldretätheten (antalet boende 75+ per kvadrat-

kilometer bebyggd (urban) yta i de studerade områdena.  Dessa faktorer 

har visat sig vara värdefulla för att bedöma när den ena eller den andra 

trafi kformen fungerar bäst, se Figur 21. 

 

Figur 21. Diagram över olika trafikslag i förhållande till andel äldre inom 200 till håll-

plats och äldre per kvadratkilometer kvartersyta.

Figur 21 kan ses som ett av de viktigaste resultaten av projektet.  I det 

röda fältet verkar det fi nnas underlag för servicelinjer med en frekvens 

av 60 min med användning av en eller möjligen två bussar. I det vita 

fältet i mitten verkar det fi nnas underlag för att köra fl extrafi k med en 

eller ett par bussar per område.  I det gula fältet räcker inte underlaget 

för någondera av de studerade trafi kformerna. Gränserna är fl ytande 

och man måste göra detaljerade analyser inom dessa gränsområden, 

t ex av faktorer som höjdskillnader och framkomlighet i gatunätet. 

Självfallet måste man också ta hänsyn till de absoluta talen när det 

gäller antal äldre, antal färdtjänstberättigade och kostnaderna för 

deras lokala resor. 

Den sammanfattande slutsatsen är att servicelinjer förefaller fungera 
bäst i områden med dålig tillgänglighet till reguljär linjetrafi k och som 
samtidigt har hög andel äldre i området. Flextrafi ken förefaller fung-
era bättre vid rimligt hög täthet av äldre och måttlig till god tillgänglig-
het till reguljär linjetrafi k. Vid lägre andel äldre i området är ingendera 
av dessa trafi kformer lämplig.
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Det är svårt att jämföra trafi keffektivitet och ekonomiska faktorer
Ett mål för studien var att söka hitta någon form av nyckeltal för 

jämförelse mellan de studerade trafi kformerna. Detta visade sig vara 

utomordentligt svårt eftersom de mest relevanta faktorerna produkti-

vitet (passagerare/fordonstimma) och styckkostnad inte tar hänsyn till 

hur stor andel resenärer som tillhör målgrupperna och inte heller till 

effekter på det parallella färdtjänstresandet. Oavsett trafi kform beror 

pro-duktiviteten och kostnadseffektiviteten på om man lyckats anpassa 

utbud till efterfrågan på ett rationellt sätt. 

Bättre uppföljning av servicetrafi ken efterlyses
På praktiskt taget alla deltagande orter var det svårt att få fram 

vissa av de sökta uppgifterna beträffande trafi kutnyttjande och ekonomi. 

Vilka data som varit svårt att få fram har varierat mellan de olika 

orterna. Dessutom sker det stora förändringar över tiden som gör att 

det inte är meningsfullt med ”ögonblicksbilder”. Bara i enstaka fall 

fi nns en systematisk uppföljning av verksamheten månad för månad 

som underlag för beslut om dess fortsatta utveckling (eller avveckling). 

4.6 Glitter
I projektet GLITTER var syftet att utveckla landsbygdstrafi ken13.  För-

sök gjordes med utökad anropsstyrd områdestrafi k (Närtrafi k), anrops-

styrda linjeturer och fyra automatiska bokningsfunktioner för anrops-

styrd trafi k. 

Närtrafi k utökades till 5 restillfällen per dag alla dagar i veckan. I Vara 

införde Närtrafi k även 00–01 natt mellan fredag och lördag och natt 

mellan lördag och söndag. 

I projektet testades även olika sätt att boka resor; bokning via 

Internet, genom talsvar med knapptelefon, via SMS meddelande från 

mobiltelefon och via en bokningsautomat i respektive kommuncentrum. 

Projektet omfattade även planering av skolskjuts, men denna del avsåg 

inte specifi kt anropsstyrd trafi k.

En viktig erfarenhet från projetet Glitter var att resenärer i den anrops-

styrda trafi ken är mer nöjda med Västtrafi k. Även de som inte reste 

var mer nöjda i områden med utökad trafi k. Detta är anmärkningsvärt 

eftersom resandet varit mycket litet.

De nya automatiska bokningssätten har utnyttjats i mycket liten om-

fattning. Ett viktigt skäl är förstås att resandet är litet. De nya bok-

ningssystemen kräver att man lär sig en ny rutin och reser man sällan 

är det inte värt det besväret. Endast bokning på Internet har inbyggd 

hjälp så att man inte behöver kunna allt utantill. 

13

Börjesson, Mats. Slutrapport för projekt Glitter. Försök med utvecklad landsbygdstrafi k. 

 Vägverket Rapport 2003:89.
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Figur 22. Andel nöjda med Vässtrafik i landsbygdsområden utan Närtrafik, med När-

trafik respektive hela Västtrafik.

Trots utökad trafi k blev resandet begränsat. Ett skäl till att resan-

det inte ökat i förväntad omfattning kan vara att den anropsstyrda 

trafi ken är ett isolerat system. I fl era olika enkäter har resenärerna på-

pekat att man har resmål utanför området som trafi keras av anrops-

styrda trafi ken, men varken biljetter eller tider för trafi ken medger över-

gång till övrig trafi k. Motsvarande erfarenhet fi nns för kompletterings-

trafi k i fl era andra kommuner.  Trots att resandet varit litet har resan-

det per invånare ökat när servicen förbättrats. Projektet visar även att 

samordningen ökar när man begränsar resandet till vissa tidsintervall 

jämfört med trafi k som inte har denna begränsning.
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Det låga resande kan naturligtvis kännas nedslående. Men det är en 

viktig slutsats att kollektivtrafi ken kan erbjuda en hög garanterad 

minimistandard till alla invånare på landsbygden utan att detta kostar 

samhället särskilt mycket eftersom få reser. 

4.7 FINAL
Syftet med projektet FINAL var att ta fram underlag för standard-

lösningar för trafi kering, datakommunikation, biljetthantering, 

information, regler och ansvarsfördelning för kombinerade resor i 

anropsstyrd trafi k och linjetrafi k. Kombination av linjetrafi k och an-

ropsstyrd trafi k har problem eftersom biljettsystem och regler vanligt-

vis är olika för tidtabellsbunden linjetrafi k och anropsstyrd trafi k. Ur 

resenärernas perspektiv är det viktigt med lösning för information och 

betalning för hela resan och samordnar regler14.    

Kombinerade resor mellan fl era trafi kslag är inget nytt. Lösningar fi nns 

för längre resor. Däremot har anropsstyrd trafi k lokal och regional kol-

lektivtrafi k varit skilda system med olika information, taxa och bok-

ning.

En av de viktigaste slutsatserna är att kombinerade resor är i större 

omfattning ett organisatoriskt problem än ett tekniskt. Slutsatsen gäl-

ler hela processen och såväl planering, information och prissättning 

behöver bli gemensam. 

Ytterligare en mycket viktig erfarenhet är att fokus skall läggas på 

själva bytespunkten. Förslaget till lösningen innebär att byte mellan 

anropsstyrd trafi k och tidtabellsbunden trafi k endast skall ske vid i för-

väg bestämda hållplatser. Det begränsar antalet byteshållplatser som 

behöver ha extra hög standard och det underlättar informationen. Det 

ger också en mycket bra möjlighet att bygga ut kombinerade resor i den 

takt man själv vill och kan göra med bra kontroll av kvaliteten. 

I projektet framkom att de befi ntliga trafi klösningarna som fi nns för 

anropsstyrd trafi k räcker, men att servicenivån i de olika lösningarna 

måste anpassas till resbehov och kundönskemål. 

Kombinerade resor berör många inblandade parter och ställer 

krav på standardiserade lösningar.  Det behövs enhetliga sätt att 

kommunicera mellan fordon och standardiserade sätt att beskriva 

fordon och miljö så att det är möjligt att söka en resa med funktions-

hindrades särskilda krav på tillgänglighet. I projektet togs underlag 

fram för standard för dataöverföring mellan företag som ingår i hela 

reskedjan och underlag för hur meddelande skall utformas vid dataöver-

föringen. Det arbetet har skett i med syfte att ta fram standard av samma 

slag som den kommunikationsstandard (SUTI) som fi nns mellan fordon 

14

Slutredovisning av FINAL-projektet. Fullständig integrering av anropsstyrd trafi k och linjetrafi k  

 Västtrafi k 2005.



49

och beställningscentraler.   Underlag15 till standard för kommunikation 

mellan trafi kupplysning och trafi kplanering samt beställningscentral 

och trafi kledningssystem för buss.

 

Figur 24 Beskrivning av systemlandskapet för kombinerade resor.

Ett särskilt problem som behandlades i projektet var hur betalning 

av resan skall ske i fordon utan biljettmaskin. Vid starten av projektet 

gjordes bedömningen att betalning i taxifordon var ett avgörande tekniskt 

problem för kombinerade resor mellan linjetrafi k och anropsstyrd trafi k. 

I projektet utarbetades en lösning som innebär att ingen särskild teknisk 

utrustning behövs för kontroll av bussbiljetter i taxifordon. Lösningen är 

att beställningscentralen ger information vilket kort som skall användas 

i fordon utan biljettmaskin och föraren kontrollerar att resenären har 

rätt kort och meddelar när kortet har använts för en resa. Uppdatering av 

kortets värde kan ske när det används i fordon som har biljettmaskin 

eller i samband med ny betalning för att göra fl er resor.

I projektet gjordes en genomgång av kommunernas färdtjänstregler som 

visade på behov av förändring av dessa om färdtjänstresenärer skall 

kunna hänvisas till kombinerade resor. Den kunskapen gäller inte bara 

kombinerade resor utan gäller för möjligheterna att få färdtjänstrese-

närer att resa i kollektivtrafi ken över huvud taget.

4.8 FOKAT
Syftet med FOKAT-projektet var att utreda branschens förutsättningar 

och krav på ett rationellt IT-stöd16. I första hand gällde det effektivi-

sering av den särskilda kollektivtrafi ken. Dessutom beaktades möjlig-

heterna att samtidigt erbjuda en differentierad och integrerad kollek-

tivtrafi k även till andra grupper.

Kontakt via Internet  
m fl applikationer

Trafikplanerings-
system

System för 
trafikupplysning

Kontakt med 
anropsstyrd trafik

System för ekonomisk 
uppföljning

Kontakt med
linjetrafik

Trafikdata

System för beräkning 
av taxa

Uppföljningssystem 
för kundsynpunkter

KundregisterTillgänglighetsdata 

System för realtids-
information

Systemlandskap

SUTI
Standard

Ny standard

Ny 
standard

15 Information om SUTI http://www.suti.se/default.asp
16

Östlund B., Wärnfeldt Y., Jansson, G., Arnör, W., Westerlund, Y. FOKAT — Sammanfattande Slutrapport. 

 Vägverket, 2006.
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17 Elmquist, A-L., Jonsson O., Östlund Bo. FOKAT – Delprojekt B Trafi khuvudmännens erfarenheter 

 och behov. TFK 2006.

Omvärlds- och behovsanalys
Inledningsvis gjordes en omvärldsanalys av de globala erfarenheter 

och förutsättningar som kan påverka utvecklingen i Sverige. Delar av 

resultatet redovisas under avsnittet om internationella erfarenheter, 

sidan 65.  Dessutom gjordes en analys av behov och förutsättningar hos 

ett antal svenska huvudmän17.  Enkäter visade att trenden går mot att 

allt fl er kommuner delegerar ansvaret för färdtjänsten till trafi khuvud-

mannen.  Studierna visade på stora olikheter hur den särskilda kollek-

tivtrafi ken hanteras i landet och att spridningen är särskilt stor när det 

gäller hur långt man har kommit avseende integrering av den allmänna 

och särskilda trafi ken. Intervjuerna med trafi khuvudmännen pekade ut 

ett antal generella problemområden:

 - Kostnadsökningar är ett grundproblem.

 - Tätort och glesbygd kräver olika lösningar.

 - Existerande system anses delvis föråldrade men är driftsäkra,   

  med hög funktionalitet som inte alltid utnyttjas.

 - Anpassning av byten är ett problem som kräver realtidsinfo.

 - Organisationen är styrande

 - Biljettsystem som fungerar även i taxi efterfrågas.

Beträffande IT-stöd för effektivisering av verksamheten menar man att 

systemen haft avsedda effekter både avseende transporteffektivitet och 

administrativ effektivitet. De fl esta har dock svårt att redovisa några 

konkreta exempel. I vissa fall har införande av nytt system kommit 

samtidigt som nya avtal har trätt i kraft vilket gör det svårt att göra 

relevanta jämförelser. 

I vissa sammanhang har även påpekats att en av de återkommande bris-

terna i dagens system är hanteringen av geografi n, där körtider i många 

fall beräknas genom allt för grova schabloner. Detta är emellertid inte 

helt verifi erat. Vad gäller framtida trafi kkoncept har man genomgående 

haft svårt att förutspå några revolutionerade koncept utöver de som 

redan utvecklats under den senaste tiden. Det handlar mer om att bygga 

ut dessa trafi kkoncept i en större skala än idag och att de visioner som 

fi nns i befi ntliga trafi kförsörjningsplaner förverkligas.

Verksamhetsprocesser 
Baserat på en övergripande kartläggning av hur verksamheten fungerar 

skapades en målbild för de framtida verksamhetsprocesserna och de 

funktionella kraven formuleras utifrån ett IT-perspektiv. Här beskrevs 

olika funktioner eller aktiviteter som länkas samman av olika pro-

cesser18. 

18

Jansson, G., Pettersson L., Arnör W., Westerlund Y., FOKAT: Delprojekt C - Processer och funktions 

 krav. Vägverket. Borlänge 2006.
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Den övergripande processmodell som visas i fi guren nedan växte fram 

som ett resultat av diskussioner i panelgrupper och intervjuer med 

trafi khuvudmän.

 

Figur 25. Övergripande processmodell med ett urval av sakobjekt för anropsstyrd 

trafik

Valet av organisationslösning är ingenting som gör att verksamhetens 

processer påverkas till sin struktur men det gäller att skapa delsystem 

med bestämda roller och tydligt defi nierade gränssnitt som säkerställer 

ett effektivt informationsutbyte över organisationsgränsen. 

Systemarkitektur
I den avslutande etappen omsattes resultaten från behovs- och verk-

samhetsanalys till funktionsbeskrivningar samt en föreslagen 

systemarkitektur19. Utveckling av datorbaserade system för en 

effektiv och rationell planering av anropsstyrd kollektivtrafi k har på-

gått sedan slutet på 1970-talet. Under tiden har både marknaden, 

kraven och förutsättningarna för sådana system förändrats väsentligt. 

Behoven av integration och effektivitet gör dessa verksamhetsstöd allt 

mer komplexa. Utvecklingen av nya metoder och ständigt ökande pre-

standa hos datorer ger nya förutsättningar för nästa generations IT-

baserade systemstöd som kan bidra till effektivare planering och mera 

kostnadseffektiva transporter. 

Dagens två förhärskande övergripande teknologiplattformar kan sägas 

vara baserade antingen på programspråket Java i en J2EE miljö, som 

många leverantörer står bakom utvecklingen av, eller på MS. Netplatt-

formen från Microsoft. Oberoende av själva programvarutekniken att 

bygga system på fi nns det en mängd standards som gör det möjligt att 

kommunicera mellan olika system och med användare utan att man 

behöver veta vad som fi nns under skalet. SOA – Service Oriented Archi-

tecture och Web-Services är två viktiga sådana.

19

Arnör, W., Folkesson M., Pettersson L. FOKAT: Delprojekt D — Systemarkitektur. Vägverket, 

 Borlänge, 2006.
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Figur 26. Exempel på SOA, tjänster och system.

SOA är en tjänsteorienterad arkitektur som gör det lättare att integrera 

alla typer av IT-miljöer inom ett företag eller en organisation. 

Utvecklare behöver inte lägga ned en massa tid på att 

skriva ny kod för att koppla samman tillämpningar i olika miljöer. 

I stället kan de använda standardprotokoll som Web Services för att 

kommunicera mellan de olika miljöerna. Genom att slå fast 

tjänsternas gränssnitt mot omvärlden samtidigt som man utnyttjar 

standardprotokoll för att publicera tjänsterna kan det bakomliggande 

systemet förändras och vidareutvecklas eller helt bytas ut, utan att de 

som använder tjänsterna påverkas. 

FOKAT-projektet har också tagit del av resultaten från projektet 

FINAL och menar att det är en tydlig bild som framträder av att total-

systemet blir alltmer komplext med många systemberoenden där inte 

bara ett system kan lösa alla behov utan att många system från olika 

leverantörer behöver samverka med varandra. Samtidigt vill fl era kunder 

komma vidare i sin verksamhetsutveckling utan att för den skulle 

behöva byta ut sina underliggande bassystem.  FOKAT’s grund-

läggande arkitekturförslag är därför att använda det koncept för 

tjänsteorienterad systemarkitektur som SOA utgör. Det ger möjlighet 

till både utökade systemsamband med system från olika leverantörer 

såväl som påbyggnad av nya tjänster på existerande bassystem.

4.9 ARTS 
I projektet ARTS samlades goda exempel in från länder i Europa och en 

handbok utarbetades för planering av landsbygdstrafi k. Anropsstyrd 

trafi k på Gotland var ett av testområdena i ARTS-projektet20. 

I Försöket på Gotland utökades trafi ken från en tur i veckan till två 

restillfällen i veckan i alla områden med anropsstyrd trafi k, Plustrafi k, 

20

Handbok för landsbygdstrafi k,  EU-projektet ARTS, Trivector. Lund 2005
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och försök med dagliga turer och kvällsturer till några områden. Från 

varje socken utanför Visby kan resor ske till Visby eller lokalt centra. För 

längre resor till Visby sker byte från Plustrafi k till buss.

 

Figur 27. Trafikering i försöket med Plustrafik på Gotland.

Resenärerna är mycket nöjda med trafi ken. Det är värt att notera att 

trots en procentuellt stor ökning av trafi kutbudet har resandet ökat 

mycket lite. Det begränsade trafi kutbudet är okänt bland de fl esta in-

vånarna.

4.10 Byabuss i Ystad
Byabussen i Ystad kom till som ett projekt för att förbättra 

kollektivtrafi ken på landsbygden21. Huvuddragen med Byabuss-

trafi ken är matartrafi k från landsbygdsområden till närmaste ort 

med möjlighet till byte till linjetrafi ken vid tider som gör det möjligt 

att pendla till arbete och studier och med samordning med skolskjuts. 

I mångt och mycket har detta lyckats. Det visade sig dock att den 

samordnade trafi k som var avsedd från början inte kom till stånd. Inom 

ramen för projektet diskuterades om detta överhuvudtaget var möjligt. 

Eftersom trafi ken med Byabussen inte samordnades med annan tra-

fi k rakade kostnaderna i höjden. De ökade kostnaderna var inte håll-

bara utan trafi ken drogs ner och avtalen mellan Skånetrafi ken och 

Ystads kommun omförhandlades 2004. Bruttokostnaderna, men även 

underskottet per resa, minskades kontinuerligt. Underskottet per resa 

21

Samordnad kollektivtrafi k på landsbygd Del 2 – tidigare erfarenheter samt upprinnelse till 

 aktuella försök. 
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har minskat i slutet. Dock blev alltså trafi ksystemet ändå ohållbart 

eftersom det efterfrågades i så hög grad. Förtroendet för Byabussen 

urholkades delvis beroende på att man har erbjudit ett trafi kutbud 

som inte har kunnat upprätthållas p g a bristande organisatorisk sam-

verkan, en svår ansvarsfördelning mellan kommun och länshuvudman 

och i slutändan ökande kostnader.

 

Figur 28. Resande med Byabussen 2002-2005 jämfört med Närtrafik 2001

Den viktigaste slutsatsen av utvärderingen var att främst organisa-

toriska och administrativa problem förhindrade realiserandet av den 

effektiva samordning som var tänkt från början. Däremot visade Bya-

bussprojektet att satsningar på bättre kollektivtrafi k i landsbygden är 

fullt möjliga, och att det har visat sig fi nnas en betalningsvilja från 

de ansvariga aktörernas sida att göra det möjligt, med eller utan sam-

ordning. Satsningen uppskattas av de boende och resenärerna i de 

berörda landsbygdsområdena.

4.11 Samordnad trafi k på landsbygd
Trivector Traffi c arbetar på uppdrag av  VINNOVA med att utvärdera 

och utveckla tre försök med trafi k på landsbygd i Sverige22.  Försöken 

har olika bakgrund, syfte och utformning som har det gemensamma 

att de genom att uppnå ökad samordning mellan olika typer av sam-

hällsbetalda transporter, kunna erbjuda en förbättrad kollektivtrafi k på 

landsbygden.

Ett av försöken är det med den s.k. ”Öasvängen” på ön Visingsö i Vättern 

i Jönköpings kommun. Trafi ken, som körs mestadels som en anrops-

styrd busslinje, ombesörjer även färdtjänst- och skolskjutstransporter, 

då den utgör den enda samhällsbetalda trafi kformen på ön. Trafi ken är 

alltså fullständigt samordnad.

Några intressanta resultat att redovisa är: 43 % av respondenter-

na uppger att de har god eller mycket god kännedom om Öasvängen. 

Den vanligaste anledningen till att man inte åker med Öasvängen är 

22

Samordnad kollektivtrafi k på landsbygd Del 2 – enkätstudie av Öasvängen på Visingsö Trivector 

 PM 2008:10. 
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att man kan gå och cykla dit man ska. Liknande resultat framkom i 

studier av landsbygdstrafi k i projektet Glitter. 

Projektet pågår till 2010.

4.12 Genomgång av färdtjänstregler
Det fi nns ett fl ertal utredningar som studerat färdtjänst ur olika aspek-

ter. I detta sammanhang är intresset fokuserat på färdtjänst som 

anropsstyrd trafi k och hur den trafi ken kan utvecklas och effektivi-

seras. Den studie som närmast behandlar detta är en genomgång av 

kommunernas färdtjänstregler för att se hur dessa behandlar möjlig-

heterna till alternativa trafi klösningar23. 

Resultatet av genomgången är mycket nedslående. Av Sveriges färd-

tjänstberättigade kan år 2006 endast 26 % av hänvisas till alternativa 

färdmedel. 74 % av de färdtjänstberättigade har tillstånd som endast 

avser resa med taxi och specialfordon. De färdtjänstberättigade har 

individuella beslut med ett utsänt färdtjänstkort där det står angivet att 

tillståndet gäller för resor med taxi eller specialfordon, vilket innebär 

att de har rätt att resa med taxi även om kollektivtrafi ken anpassas eller 

om nya trafi klösningar införs.

I fl era studier har noterats att färdtjänstberättigade fortsätter att resa 

med taxi trots att kollektivtrafi ken i hela landet anpassats i betydan-

de omfattning. Ett skäl kan vara kommunernas egna regler. De fl esta 

kommuner gör en bedömning där man beviljar eller avslår färdtjänst 

trots att behovet av hjälp vid resor kan variera i olika områden och vid 

olika tider under dygnet och under året. 

Kommuner som nämner samordning i sina regler hänvisar ofta till att 

man skall samåka i färdtjänst eftersom man samåker i kollektivtrafi k. 

Krav på samåkning nämns i 182 kommuners färdtjänstregler (63 % av 

kommunerna). Kravet är vanligare i större kommuner och berör därför 

75 % av de färdtjänstberättigade.

Samordning av resor har diskuterats livligt de senaste åren. Vanligtvis 

så avser man att de som reser med färdtjänst skall åka tillsammans i 

samma fordon. Om färdtjänstberättigade skall hänvisas till olika typer 

av trafi klösningar underlättas detta av om man klart uttalat att färd-

tjänstresor samordnas.

De fl esta kommuner (77 %) har ingen begränsning av antalet resor. 

År 2004 hade 22 % av kommunerna begränsningar av antalet resor i 

färdtjänsten. Antalsbegränsningen i de 63 kommuner som har sådan 

varierar mellan 96 och 416 resor per år. (År 2001 hade 59 kommuner 

begränsning av antalet resor. Antalsbegränsningen varierade mellan 20 

23

Börjesson, Mats. Möjligheter till alternativa färdsätt i färdtjänst. Genomgång av kommunernas 

 färdtjänstregler. FINAL Delredovisning 3:2004.
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och 720 resor per år.) 

Möjligheterna att samordna färdtjänst med allmän kollektivtrafi k 

underlättas om taxekonstruktionen är likartad. År 2000 var det 22 % 

av kommunerna som hade egenavgiften kopplad till kollektivtrafi k-

taxan och 2004 var det 35 %. Taxekonstruktionen innebär att om 

kollektivtrafi ktaxan ändras så ändras även färdtjänstavgiften. Denna 

taxekonstruktion stämmer väl med många kommuners strävan att färd-

tjänst är en del av kollektivtrafi ken.

Taxekonstruktion Andel av kommu-
nerna

Andel av resorna

Andel av taxameterbelopp 25 % 24 %

Kilometer taxa 10 % 3 %

Zontaxetabell 30 % 41 %

Taxekonstruktion som 

kollektivtrafi k 

35 % 24 %

4.13 Genomgång av sjukreseregler 
År 2006 gjordes en genomgång av alla landstings regler för sjukresor 

och en jämförelse av dessa med regler för färdtjänst24. Genomgången 

av reglerna för sjukresor visar överlag på en noggrant planerad och 

genomarbetad verksamhet med de förutsättningar som fi nns. Med för-

enklingar i lagstiftningen och en bättre organisation för samordning av 

transporter kan dock mycket mer åstadkommas. 

Grundprincipen i lagstiftningen om ersättning vid sjukresor att perso-

ner bosatta i Sverige kan få ersättning för resor till offentlig sjukvård. 

Denna enkla princip är komplicerat beskriven med hänvisningar till 

lagar som i sin tur hänvisar till andra lagar. Detta tillsammans med att 

ersättning till resor till vård ges enligt fl era olika lagar gör det svårt för 

ett landsting att göra enkel kundvänlig information.

Landstingens regler är indelade i följande huvudrubriker

 1. Vem kan få sjukreseersättning

 2. Vilken vård och behandling kan berättiga till ersättning för sjuk- 

  resa

 3. Vart får men resa

 4. Vilka färdmedel får man använda vid sjukresor

 5. Vilken ersättning kan man få för sjukresor och hur stor är egen-  

  avgiften

 6. Rutiner för betalning av ersättningen

24

Börjesson, Mats. Genomgång av sjukreseregler. Transportidé Rapport 2006:1.

Tabell 3. Taxekonstruktioner för avgifter i färdtjänst
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Punkt 1-3 är vanligtvis citat från lagstiftningen med vissa utökning-

ar i åtagandet. Punkt 4-6 är detaljerade beskrivningar för val av färd-

medel och hur ersättningen beräknas och betalas. Alla landsting ger er-

sättning till billigaste färdmedel och beskriver förutsättningar för att 

få välja dyrare färdmedel.  De fl esta prioriterar kollektivtrafi k på fl era 

olika sätt.

Grunderna för att få resa med dyrare färdmedel, vilket vanligtvis 

innebär taxi, är om man har medicinska skäl, lång väntetid, långt 

avstånd eller lång restid med billigaste färdmedel. Avstånd och res-

tider är enkla att bedöma, men det fi nns inget enkelt sätt att översätta 

medicinska skäl eller hälsotillstånd till ett färdsätt. Några beskriver 

det som att man får åka taxi om man inte kan åka kollektivt. Denna 

beskrivning är emellertid inte relevant eftersom det fi nns anpassad 

kollektivtrafi k som har bättre tillgänglighet än taxi. 

Största skillnaderna i landstingens regler fi nns för egenavgifter och 

ersättningar. År 2005 var egenavgifterna för kollektivtrafi k 0-60 kr, 

egen bil 20-100 kr och för taxi 30-150 kr. Egenavgifterna är också 

vanligtvis högre idag än då försäkringskassan administrerade sjukresor. 

I dagens penningvärde motsvarar 1992 års egenavgifter för kollektiv-

trafi k ca 19 kr, för egen bil ca 25 kr och för taxi ca 37 kr. Jämförelsen är 

emellertid inte helt rättvis eftersom 16 landsting har högkostnadsskydd 

för sjukresor som varierar mellan 1000 och 1800 kr per år. Om man ser 

sammantaget på egenavgift, ersättning för egen bil och högkostnads-

skydd kan vi notera att Stockholm, Kronoberg, Kalmar, Skåne och Västra 

Götaland har höga kostnader för resenärerna, medan Östergötland, Ble-

kinge, Halland, Örebro och Dalarna har lägre.

De resenärer som reste med taxi är mycket nöjda med sjukresorna. 

Under 2005 genomfördes intervjuer i 10 områden runt om i Sverige som 

visade att 93 % av sjukresenärerna var nöjda eller mycket nöjda med den 

senast genomförda resan och beställningen.

Vid jämförelse av regler för sjukresor och färdtjänst kan vi först 

konstatera att dessa grundar sig på olika lagar som innebär att lands-

tingen kan bestämma grunder för ersättningen medan färdtjänstlagen 

förutom pris även ger möjlighet att bestämma antal resor, färdsätt, 

område och övriga särskilda villkor. Genomgången visar att lagarna 

inte hindrar samordning av olika trafi kslag, men behöver ändras för 

att underlätta arbetet. Trots skillnaderna i lagarna fi nns stora likheter 

i beskrivningen av regler för resor med taxi. Reglerna fungerar men de 

behöver göras mer lika för att ge stöd för samordning mellan trafi k-

slagen. Särskilt gäller det om man vill få fl er att resa kollektivt på ett 

effektivare sätt.

Kollektivtrafi ken behöver anpassas till sjukresenärernas krav. 

Exempel på det är att 18 landsting har egna sjukreselinjer men för färd-



 
58

tjänst är i regel alternativen med fl exlinjer och servicelinjer organi-

serade som allmän kollektivtrafi k. Allmän kollektivtrafi k utifrån sjuk-

resenärernas krav diskuteras mycket lite. Däremot har vi en intensiv 

debatt och ett omfattande arbete för att göra kollektivtrafi ken tillgäng-

lig för olika funktionshindrade. Det är inte alltid samma sak som att till-

godose sjukresenärernas krav.

För sjukreselinjer fi nns också lösningar som kan vara av intresse för 

allmän kollektivtrafi k.  I 8 landsting fi nns taxianslutning för till sjuk-

reselinjer. Det är ett exempel på en trafi klösning som bedöms ha stor 

potential. Motsvarande anslutning till allmän kollektivtrafi k är ett 

effektivt sätt att göra kollektivtrafi ken mer tillgänglig.

För samordning av olika transporter är en beställningscentral viktig. 

Trots att det fi nns exempel på samverkan av olika slag om beställnings-

central i alla län återstår mycket. År 2004 hade 108 kommuner ingen 

samordning av färdtjänsten och 4 landsting hade ingen samordning av 

sjukresor med annan trafi k. Det är endast i 17 % av kommunerna som all 

anropsstyrd trafi k samordnas vilket innebär att i 83 % av kommunerna 

fi nns samordningsmöjligheter kvar.
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5. Lagar och regler för anrops-
styrd trafi k
I Sverige fi nns ett fl ertal olika former av trafi k som samhället stödjer 

i olika omfattning: lokal och regional linjetrafi k, skolskjuts, gymna-

sieelevers resor, färdtjänst, riksfärdtjänst  och sjukresor mm. De olika 

trafi kformerna regleras av olika lagar som anger olika huvudmäns 

som ansvariga för trafi ken. Trafi ken har tidigare hanterats av var och 

en av dessa med begränsat samarbete. Detta gäller fortfarande i stor 

utsträckning men utvecklingen går mot att trafi khuvudmän, kommuner 

och landsting önskar samverka om lösningarna.  

Lagarna ger olika möjligheter för samhället att engagera sig i verksam-

heten. Lokal och regional linjetrafi k skall främjas, färdtjänst och skol-

skjuts skall anordnas medan riksfärdtjänst, sjukresor och gymnasie-

elevers resor skall ersättas.

5.1 Ansvar för allmän kollektivtrafi k 
Kommuner och landsting är ansvariga för den lokala och regionala 

linjetrafi ken för persontransporter25.  Ansvaret omfattar linjetrafi ken.  

En trafi khuvudman får utan särskilt tillstånd inom länet driva sådan 

linjetrafi k som inte berör något annat län26.  Verksamhetens omfatt-

ning ska anges i en årlig trafi kförsörjningsplan. I planen ska åtgärder 

beskrivas för att göra trafi ken tillgänglig för personer med funktions-

nedsättning, grunderna för prissättning miljöskyddande åtgärder mm.

Linjetrafi k är defi nierad i yrkestrafi klagen och är sådan yrkes-

mässig trafi k för persontransporter som är tidtabellsbunden och där 

ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig27.  I en del 

sammanhang görs skillnad mellan anropsstyrd trafi k och linjetrafi k. 

Den indelningen gör inte lagstiftningen. Lagstiftningen tar fasta på 

att trafi ken skall vara tidtabellsbunden och hur resenärerna betalar. 

Eftersom alla trafi khuvudmän har anropsstyrd trafi k i någon form i 

sina tidtabeller och ersättningen för dessa resor bestäms särskilt för 

varje passagerare kan anropsstyrd trafi k vara linjetrafi k enligt lagens 

defi nition. 

Trafi khuvudmannens ansvar kan även omfatta färdtjänst eller riks-

färdtjänst någon eller några kommuner som överlåtit sina uppgifter 

enligt dessa lagar till trafi khuvudmannen i länet. Trafi khuvudmannen 

behöver inte överta hela ansvaret utan kan efter överenskommelse upp-

25

Lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafi k.
26

Yrkestrafi klag (1998:490).
27

Yrkestrafi klag (1998:490) 1 kap. 3§.
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handla persontransport- och samordningstjänster för sådana trans-

portändamål som kommunerna eller landstinget skall tillgodose. 

5.2 Särskild kollektivtrafi k

Lag om färdtjänst 
Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för dem som på grund 

av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förfl ytta sig på egen 

hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel28.  Funktions-

nedsättning ska inte endast vara tillfälligt. 

Färdtjänsttillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter. 

Dessa föreskrifter är vilket färdsätt som får användas, hur många resor 

tillståndet omfattar och inom vilket område resor får göras. För resor 

med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift. Avgifterna ska vara 

skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. 

Kommunen får överlåta sina uppgifter enligt färdtjänstlagen till 

trafi khuvudmannen i länet eller be trafi khuvudmannen upphandla 

persontransport- och samordningstjänster för färdtjänst.

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnader för personer som till följd 

av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt 

kostsamt sätt från en kommun till en annan kommun29.  Varje kommun 

ansvarar för att lämna ersättning för riksfärdtjänst. 

Riksfärdtjänst gäller bara för resor med visst syfte. Tillstånd till riks-

färdtjänst kan ges om resan är till för rekreation eller fritidsverksam-

het eller någon annan enskild angelägenhet, och resan inte av någon 

annan anledning bekostas av det allmänna.

Riksfärdtjänstresa ska ske med taxi, specialfordon eller med allmänna 

kommunikationer tillsammans med ledsagare. Kommunen får överlåta 

sina uppgifter enligt lagen om riksfärdtjänst till trafi khuvudmannen i 

länet.

Ersättning vid sjukresor 
Sjukresor är en ersättningsform och inte en transportlösning. 

Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor anger vid vilken typ 

av sjukvård, behandling eller konsultation som ersättning kan utgå30. 

Ersättning för sjukresor ska ges till personer som omfattas av sjuk-

försäkringen enligt lagen om allmän försäkring och till personer som 

omfattas av Sveriges internationella åtagande. 

Resekostnadsersättning beräknas enligt de grunder som sjukvårdshu-

29

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
30

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

28

Lag (1997:736) om färdtjänst.
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vudmannen bestämmer.  Alla landsting har regler som innebär att sjuk-

resor med taxi endast ersätts om de beställts via en viss beställnings-

central. Ersättning kan även utgå för sjukresor med andra färdmedel.

Landstingen kan inte överlåta sina uppgifter enligt lagen om ersätt-

ning vid sjukresor till trafi khuvudmannen, men kan anlita trafi khuvud-

mannen för att upphandla persontransport- och samordningstjänster.

Skolskjuts 
Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att sörja för att det 

anordnas kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, särskolan och 

gymnasiesärskolan31. Skolskjuts ska ordnas om sådan behövs med 

hänsyn till färdvägens längd, trafi kförhållandena, funktionsnedsättning 

hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Detaljer om hur 

skolskjutsen ska organiseras fi nns i förordning (1970:340) om skolskjuts-

ning med detaljanvisningar i föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 

1988:17). Där anges att skolstyrelse eller motsvarande ska verka för att 

särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyck-

or i möjligaste mån undviks. Detta arbete ska ske efter samråd med den 

kommunala nämnd som ansvarar för trafi kfrågor, polismyndigheten 

och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller 

avstigning bör ske. 

Kommunen kan inte överlåta sina uppgifter för skolskjuts till trafi k-

huvudmannen i länet. Skolelever kan resa i ordinarie linjetrafi k till skola 

och kommunen kan be trafi khuvudmannen upphandla persontransport- 

och samordningstjänster för skolskjuts. 

Gymnasieelevers resor
För gymnasieelever fi nns ingen skyldighet att anordna skolskjuts med 

undantag för gymnasiesärskola. Kommunen är däremot skyldig att 

ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och 

skolan om färdvägen är minst sex kilometer32.  Stödet ska ges kontant 

eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. 

Den vanligaste lösningen i landet är att eleverna får periodbiljett i 

kollektivtrafi ken. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att 

utge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet. 

Elever med funktionsnedsättningar som går på riksgymnasium kan få 

18 hemresor per läsår.

Stöd och service till vissa funktionshindrade
I många kommuner står den nämnd som anordnar verksamheter enligt 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) också för kostnaderna för resor till och från verksamheterna. 

32

Lag (1991:1 110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

31

Skollag (1985:1100) 4 kap. 7§.
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Detta kan då bero på att särskild överenskommelse härom har träffats 

mellan berörda nämnder i kommunen, enligt principen att varje verk-

samhet ska stå för sina kostnader. LSS innehåller dock inga bestämmel-

ser om resor. Ingen nämnd kan därmed förpliktas att svara för kostna-

derna för resor till olika verksamheter som bedrivs enligt LSS. I första 

hand är den enskilde själv som har kostnadsansvaret för sådana resor. 

Resan kan ske som färdtjänst eller om personen inte uppfyller färd-

tjänstlagens krav kan resorna till LSS-verksamheter prövade som 

bistånd enligt socialtjänstlagen.

5.3 Hinder och möjligheter med nuvarande lag-
stiftning
Erfarenheten är att det fi nns fördelar att samverka mellan trafi k-

huvudmän, kommuner och landsting om trfi k. Lagstiftningen ger 

emellertid parterna olika möjligheter att bedriva verksamheten. Lokal 

och regional linjetrafi k skall främjas, färdtjänst och skolskjuts skall 

anordnas medan riksfärdtjänst, sjukresor och gymnasieelevers resor 

skall ersättas.

Förändringarna av organisation och arbete med trafi kupplysning, 

beställningsmottagning samt planering och utformning av trafi k kan 

ske med de regler som fi nns idag. Trafi kupplysning och beställnings-

mottagning kan integreras och all samhällsbetald trafi k kan inordnas i 

ett system även om de regleras av olika lagar. Till en del sker det redan 

idag och det påbörjade samarbetet kan vidareutvecklas.

Enklast att förstå hur detta kan fungera är att jämföra med lösningen 

för elever som idag reser skolskjuts i allmän linjetrafi k. I många om-

råden fi nns samarbete mellan linjetrafi k och skolskjuts. Linjetrafi ken 

anpassas i stor utsträckning till skolelevernas resbehov. Det innebär 

att ungefär hälften av de elever som behöver skolskjuts kan resa med 

ordinarie linjetrafi k. Skoleleverna är en viktig kundgrupp för linje-

trafi ken och ca 25 % av linjetrafi kens resenärer är skolelever33. 

Resterande resor för skolelever kan upphandlas i trafi khuvudmannens 

regi. När detta sker kan man planera för en effektiv användning av 

fordon i såväl skolskjuts som linjetrafi k. 

Resorna sker i den lokala och regionala linjetrafi ken för vilken trafi k-

huvudmannen bestämmer trafi kutbud, taxan och regler.  När skolelever 

reser i linjetrafi k är det lagstiftningen för linjetrafi k som gäller. Detta 

kan ske trots att linjetrafi k och skolskjuts regleras i olika lagstiftning 

och trots att kommunerna ensamma är ansvariga för skolskjuts och 

gemensamt med landstinget ansvariga för linjetrafi ken. Om trafi k-

utbudet är otillräckligt för skolans behov kan extra turer sättas in i linje-

trafi ken för att klara skolresor. Övriga resenärer kan resa med de turer 

33

Börjesson, Mats. Samplanering av skolskjuts och övrig trafi k i projektet Glitter. Transportidé 

 rapport 2003:5.
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som inrättats för skolornas behov till den taxa som trafi khuvudmannen 

bestämmer. 

Den lösning som används för skolskjuts i linjetrafi k kan 

användas för alla typer av resor. Färdtjänst och sjukresor kan 

organiseras på samman sätt. När färdtjänst-resenärer reser i 

linjetrafi k reser gäller linjetrafi kens lagar även för dessa rese-

närer. Det är allmän turlistbunden linjetrafi k som omfattas av trafi k-

huvudmannens taxa och regler. En del av resorna kan ske i den 

turlistbundna trafi ken och en del i den anropsstyrda trafi k som 

trafi khuvudmannen har och som är öppen för alla resenärer. 

Om inte alla resbehov kan tillgodoses i den befi ntliga kollektiv-

trafi ken kan extra turer sättas in i linjetrafi ken för att klara 

behovet av färdtjänst- och sjukresor. Så arbetar man för att lösa skol-

resornas resbehov och så kan man göra även för färdtjänst och sjuk-

resor. På samma sätt som utökad trafi k för skolornas behov utnyttjas 

av övriga resenärer kan dessa resa med extra turer som eventuellt in-

rättats för färdtjänstens och sjukresornas behov. Det är egentligen 

inte konstigare än att man inrättar turer för att klara resor till en viss 

arbetsplats och att övriga resenärer kan resa med dessa turer till andra 

arbetsplatser eller resa för att göra inköp. På samma sätt som skol-

elever reser för annat pris än allmänheten kan färdtjänst och sjukresor 

ske enligt annan taxa. 

Lagstiftningens uppdelning i linjetrafi k, skolskjuts, färdtjänst och sjuk-

resor fi nns för att vi skall tillgodose olika resbehov och för att peka ut 

vem som är betalningsansvarig. Lagstiftningen säger inget om vilken 

typ av fordon resorna skall ske med och hindrar inte samordning. Det 

är vi själva som lagt in dessa hinder och gör särlösningar.

Lagstiftningen hindrar inte att trafi ken samordnas. Det som kan 

sätta käppar i hjulen är när kommuner och landsting skall enas 

om hur man skall fördela underskottet för trafi ken. Vid ett fl ertal 

diskussioner om dessa lösningar i påtalas problemet att ena förvalt-

ningar inom en kommun och att ena kommuner och landsting om hur 

kostnaden för resor för olika kundgruper skall fördelas. Likaså 

har påpekats problem med dagens traditionella lösningar och orga-

nisatoriska struktur.  

Beställningscentral
Trots att lagen inte säger något om ägande drift eller samverkan om 

beställningscentraler har problemen kring samverkan till stor del 

kommit att beröra beställningscentraler för anropsstyrd trafi k. Skälet 

är att lagen om offentlig upphandling begränsar möjligheterna till sam-

verkan utan att upphandla verksamheten.

Statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter kan driva verk-

samhet i egen regi. Om man vill samverka mellan kommunen och trafi k-
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huvudmannen kan inte ena parten utan upphandling köpa en tjänst av 

den andra. Kommunen kan exempelvis  inte utan upphandling uppdra 

åt trafi khuvudmannen i länet att mot ersättning svara för beställnings-

mottagning. Det är en tjänst som skall upphandlas.

När det gäller färdtjänst fi nns en lösning. Kommuner kan överlåta sina 

uppgifter enligt färdtjänstlagen till trafi khuvudmannen i länet. Trafi k-

huvudmannen kan i då administrera färdtjänst i egen regi.

För sjukresor fi nns inte någon sådan lösning. Landstinget kan inte över-

låta sina uppgifter enligt lag om sjukreseersättning till trafi khuvud-

mannen. Trafi khuvudmannen kan inte mot ersättning svara för beställ-

ningsmottagning för sjukresor utan att tjänsten upphandlats.

Upphandling och organisation av beställningscentraler har varit 

föremål för en rad rättsliga tvister i Sverige. Effekten har ibland 

blivit försämring av effektivitet såsom att den samordning av färd-

tjänstresor och sjukresor som fungerat i Borås sedan 1985 och i 

Göteborg sedan 1992 inte längre kan upprätthållas utan dessa resor 

körs sedan juli 2007 i separata system med olika beställningscentraler 

och olika entreprenörer. 
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6. Internationella erfarenheter 
av anropsstyrd trafi k
Följande beskrivning bygger huvudsakligen på den redovisning av 

omvärldsanalysen som gjordes i FOKAT-projektet34.  I tillämpliga fall 

har utvidgningar eller uppdateringar gjorts baserat på de kunskaper 

som författarna löpande får del av i sitt normala arbete. 

En stor del av utvecklingen av trafi kkoncept sker i Europa och Nord-

amerika. Sverige har en lång tradition inom detta område och har varit 

ledande både inom konceptutveckling och tekniska lösningar för denna 

trafi k. Sammantaget kan man hävda att ingen av världsdelarna utan-

för Europa och Nordamerika har eller kommer att ha någon avgörande 

betydelse för utvecklingen av den anropsstyrda trafi ken under de 

närmaste åren. Det framgår bland annat av Tabell 4 som visar att i 

Sverige fi nns fyra av de största organisationerna i världen.

 

Tabell 4. Tabell över de största organisationerna för anropsstyrd trafik år 2007.

Det är viktigt att notera att när det gäller verksamhetsstruktur och olika 

tjänster som omfattas av dessa organisationer fi nner vi stora skillnader 

internationellt men också inom Sverige.

Världens 20 största organisationer för anropsstyrd kollektivtrafik 2007

Organisation Antal passagerare Befolkning
2007 (milj) (milj)

MTA New York City Transit, New York 3.94 17,8
PACE -Suburban Bus Division, Chicago, Illinois 3,75 7,2
Stockholms Läns Landsting, Färdtjänsten 3,52 1,9
Los Angeles County (Access Services), California 2,42 11,6
West Midlands Special Needs Transport (Birmingham) 2,4 2,6
Toronto Transit Commission, Canada 2,1 2,5
SEPTA, Philadelphia, Pennsylvania 1,75 3,3
Allegheny County (Pittsburg), Pennsylvania 1,71 1,4
Dade County (Miami), Florida 1,68 2,4
Västtrafik (exkl Färdtjänsten i Göteborg), Västra Götaland 1,59 1,5
MBTA, Boston, Massachussets, 1,58 4,5
WMATA, Washington DC 1,46 1,3
Skånetrafiken 1,45 1,2
Harris County (Houston), Texas 1,44 2,8
Montreal, Canada 1,4 1,8
Göteborgs Stad Färdtjänsten (inkl Mölndal och Härryda), 1,38 0,6
GMPTE, Manchester, England 2,6
Denver RTD 1,27 2,6
Maryland Transit Administration (Baltimore) 1,24 2,1
Orange County, California 1,23

Källa:  YWK och US National Transit Database

34

Westerlund, Y. FOKAT: Delprojekt A - Omvärldsanalys, Den globala utvecklingen av Anropsstyrd  

 trafi k. Vägverket 2006.
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Norden
Möjligheterna att samordna trafi k och utveckla nya lösningar skiljer sig 

i de nordiska länderna genom att ansvaret för trafi ken och lagstiftning-

en om transporter är olika. Skillnaderna fi nns i hur trafi ken är reglerad 

och i ansvarsfördelning mellan stat, regioner, landsting och kommuner. 

Skillnaderna innebär att erfarenheter och löningar inte reket kan över-

föras mellan länderna.

Även om trafi kvolymen för anropsstyrd kollektivtrafi k i Danmark totalt 

är låg jämfört med Sverige och USA pågår det en intressant utveckling 

på fl era håll. Man ligger långt framme konceptmässigt, t ex integrering 

i samma fordon av olika anropsstyrda tjänster och användargrupper. 

Man tillämpar även differentierad prissättning för resenärer med eller 

utan färdtjänstlegitimation. Vidare har man en utmärkt strukturlösning 

som beskrivs nedan under BEKTRA.

Bornholms HandyBAT-modell med avståndsbaserad resebudget och 

med back-offi ce lösning för hantering av egenavgifterna är klart 

innovativ liksom deras satsning på en anropsstyrd trafi k som är öppen 

för alla resenärer och i vilken de resor som kräver tillstånd integreras. 

Det är dock en liten ö och volymerna är små.  

En större efterföljare är VestTur på Västsjälland, som har haft en 

jobbig resa eftersom man i fl era år motarbetades av taxirörelsen. Nu har 

läget förbättrats och från 2005 deltar 20 av Västsjällands 25 kommuner 

i denna trafi k. Den ”öppna trafi ken” är en intressant form av anrops-

styrd områdestrafi k som är medger betydligt fl er resmöjligheter, både 

i tid och rum, än svenska motsvarigheter.  I gengäld är egenavgiften 

högre och resenären betalar ungefär hälften av vad en motsvarande 

taxiresa kostar. Ändå får man räkna med att även dessa resor kräver 

viss subvention, dock inte alls lika mycket som resor i den särskilda 

kollektivtrafi ken. 

På Nordjylland har man sedan 2004 systematiskt ersatt dåligt 

utnyttjad linjetrafi k på landsbygden med anropsstyrd trafi k, främst på 

kvällar och helger. Men även i mindre städer som Fredrikshavn har man 

låtit den anropsstyrda trafi ken spela en betydande roll. Man har en tid 

prövat två olika former, Teletaxa och FlexTur. Teletaxa påminner om 

svensk närtrafi k med begränsade resmöjligheter medan FlexTur, som 

är en variant på VestTur, d v s en form av öppen subventionerad taxi-

samåkning. Beslut om man skall välja den ena eller andra formen (eller 

båda) har ännu inte fattats.

Man har i Danmark varit mycket framsynta vad gäller att skapa en 

storskalig lösning för IT-infrastruktur och kompetenscentrum. Det 
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är nätverkslösningar som till stor del baseras på Internet för att 

decentralisera beställningsmottagningen dagtid. Under kvällar, 

nätter och helger centraliserar man i stället bokningen till en gemensam 

central. Än viktigare är att man genom ett sådant samarbete över 

gränserna lyckas samordna de regionala resorna på ett effektivt sätt. 

Boknings- och planeringstjänsterna sköts av ett gemensamägt dotter-

bolag för fl era länstrafi khuvudmän, BEKTRA, med säte i Aalborg. Från 

2008 ingår även Själland (och Köpenhamn) i detta samarbete. 

Eftersom BEKTRA modellen kan ses som en utmärkt förebild för hur 

den anropsstyrda trafi ken skulle kunna organiseras optimalt i de 

fl esta länder presenteras organisationen och vissa resultat mera 

ingående nedan35. 

Det organisatoriska upplägget framgår av nedanstående fi gur, där de 

deltagande trafi khuvudmän var för sig har en egen organisation som 

har hand om viktiga aspekter för trafi ken. Det är således en decentrali-

serad lösning med en centraliserad kompetens och IT-infrastruktur.

Figur 29. Organisatoriskt upplägg för BEKTRA som ett dotterbolag till ett antal trafik-

huvudmän.

Statistik från BEKTRA visar hur samordningsgraden utvecklats de 

senaste åren.

35

Westerlund, Y: Vad kan vi lära av Danmark – vad gäller särskild och öppen anropsstyrd kollektiv- 

 trafi k? Rapport från en studieresa med Färdtjänstnämnden i Göteborg  till Nordjyllands Trafi k-

 selskab (inkl BeKTra) och Vestsjællands Trafi kselskab den 12-13 oktober 2006.

© Westerlund 2008
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Transportör
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Ägare
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    BEKTRA modellen – Effektiv anropsstyrd kollektivtrafik 
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Figur 30. Samordningsgraden för anropsstyrda resor 2006-08. BEKTRA i Danmark 

Samordningsgraden har förbättrats successivt så att andelen resor 

med samåkning ökat från 38 % till 45 %. Om vi istället ser till antalet 

passagerare per betald fordonstimme, enligt diagrammet nedan, har 

detta minskat rejält från 2,13 till 1,57. Förklaringen är att siffror-

na för 2006 innehåller ett stort antal skolresor i Midtregionen som 

normalt sker med god beläggning. Dessa körs inte längre genom BEKTRA. 

Siffrorna ligger på ungefär samma nivå som för Göteborgs stad Färd-

tjänsten vilket får anses vara bra med hänsyn till att BEKTRA än så 

länge i stor utsträckning är verksamma i mindre samhällen och på 

landsbygden.

  

Figur 31. Produktivitet för anropsstyrda resor 2006-08.BEKTRA i Danmark. 2006 

ingick ett stort antal skolresor i mittregionen som inte är med följande år.

BEKTRA har i sitt system en funktion för att beräkna reslängden 

för en direktresa mellan start- och mål, oavsett den verkliga kör-

sträckan till följd av samåkning mm. Denna ligger på drygt 21 km. 

Därmed kan man räkna fram kostnadseffektiviteten, angett som resans 

(fördelade) kostnad delat med antalet passagerarkm för motsvarande 

direktresa. För BEKTRA blir denna siffra 9-10 SEK/passagerarkm. 

Detta är en mycket låg siffra i en internationell jämförelse. Det skulle 

vara intressant att ytterligare analysera orsakerna till detta.  Generellt 

gäller att kostnad och effektivitet påverkas av många faktorer. Det kan 

vara såväl ambitioner för samplanering, servicestandard upphandling 
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som vilka resor som ingår och områdets struktur. Därför får man vara 

försiktig med att göra jämförelser mellan olika huvudmän/ organisa-

tioner. 

Om man jämför siffror från Danmark och Sverige kan man anta att en del av 

skillnaderna förklaras av att man i Danmark accepterar en lägre 

servicenivå än vad som är normalt i Sverige och att man hittat en 

lämplig blandning av fordon med fasta respektive tillfälliga uppdrag 

(taxi på spotmarknaden).

I Norge pågår sedan 2007 ett omfattande försöksprogram för att utveckla 

kollektivtrafi k på landsbygden och för att samordna TT-transporter 

(tillrättalagda transporter för funktionshindrade) och allmän kollektiv-

trafi k36. Samtidigt studerar man möjligheterna att samordna sjukresor 

och övrig anropsstyrd trafi k. 

De pågående projekten skall utvärderas under 2010.

Inför starten av projekt för utveckling av landsbygdstrafi ken har en 

handbok ställts samman med erfarenheter, råd och rekommenda-

tioner för såväl linjetrafi k som anropsstyrd trafi k på landsbygden37.  De 

erfarenheter som handboken sammanfattar liknar de Svenska. 

Anropsstyrd trafi k kan användas för att öka tillgängligheten, förbättra 

service och sänka kostnaden i områden och vid tider då efter-

frågan är liten och oregelbunden. Även i Norge är erfarenheten att 

potentialen för anropsstyrd trafi k inte är fullt utnyttjad. I Norge har man 

något större tonvikt på transportlösningar för anropsstyrd trafi k 

jämfört med Sverige, medan vi har haft större fokus på organisation 

och teknik för beställningscentralen. I Norges fi nns samma insikt som 

i Sverige att det är centralt att samordna olika typer av transporter, 

men man debatterar fortfarande om man skall samordna färdtjänst 

och sjukresor. Helsesektorn gick för ett par år sedan ut med en separat 

specifi kation för ett nationellt sjukresesystem (NISSY) utan att ha gjort 

någon behovsanalys vad gäller samordning med samferdselsektorn. År 

2009 statade ett antal projekt med syfte att belysa hur man skall skapa 

någon form av koppling mellan olika trafi ksystem. 

I Finland har man sedan slutet av 1990-talet haft en nationell 

satsning med inriktning på ett 20-tal samordningscentraler över hela 

landet. Detta synes dock knappast längre vara relevant om vi jämför 

med erfarenheterna från Danmark (nedan) och i viss mån Sverige som 

tyder på mera storskaliga lösningar. Helsingfors är den enda staden i 

Finland som fi nns med på listan över större beställningscentraler i 

världen, med en miljon resor/år.  Situationen här har under många år 

varit turbulent med tveksamma resultat av de upphandlingar som gjorts, 

36

< http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/kollektivtransport.html?id=1387 > [2010-01-25]
37

Nielse, G. Lange, T. Bedre kollektivtransport i distriktene. TØI rapport 887/2007
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uppdelat på trafi k och beställningscentral. En skiljande förutsättning 

gentemot resten av Norden är att man i Finland har en avreglerad 

kollektivtrafi k med betydande privata aktörer. De offentliga organisa-

tionerna får då inte bedriva konkurrerande verksamhet. Däremot får de 

köra kompletterande anropsstyrd trafi k, t ex som matning till privata 

busslinjer.

Övriga Europa
Utanför Norden har man framför allt i Nederländerna en hög 

ambitionsnivå för konceptutveckling med satsningar på RegioTaxi, 

anropsstyrd trafi k som är öppen för alla resenärer och som integreras 

med särskilda kollektivtrafi ken och med linjetrafi ken. Man bäddade för 

en sådan utveckling genom ny lagstiftning på 90-talet. Idag fi nns här 

tre organisationer som hör till de 30 största i världen. Två av dessa är 

regionala, RegioTaxi där något över hälften av resorna avser särskild 

kollektivtrafi k med hög subventionsnivå. 

          

Figur 32 RegioTaxi körs med vanliga taxibilar eller taxibussar för upp till 8 passage-

rare, oftast utrustade med rullstolslift.

Regiotaxi fungerar ungefär på samma sätt som den integrerade 

anropsstyrda trafi k som ovan beskrivits för Danmark, VestTur, Flex-

Tur osv. Den trafi k som ändå tillhandahålles för den särskilda 

kollektivtrafi ken öppnas för allmänheten men till en högre taxa, 

vanligen ca hälften av en motsvarande exklusiv taxiresa. Information om 

RegioTaxi lämnas i den nationella reseplaneraren på telefon eller 

Internet.

I Nederländerna upphandlar man vanligen en ”generalentreprenör” som 

har hand om både beställning, samordning och utförande av trafi ken. 

Det är vanligen mycket stora transportföretag som tar sådana uppdrag 

för fl era huvudmän och som i sin tur anlitar ett antal mindre under-

entreprenörer såsom taxibolag.  Fördelen är att huvudmannen har en 

mycket liten egen organisation för denna trafi k men nackdelen är att 

man inte har särskilt mycket kontroll över verksamheten. Dessutom kan 

det innebära stora omställningsproblem när avtalstiden gått ut och hela 

verksamheten eventuellt skall handhas av ny entreprenör. Detta kan 
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också ha en konkurrensbegränsande effekt38.  

RegioTaxi har numera kommit att ta över allt mer av den matartrafi k till 

tågstationerna som tidigare bedrivits av Treintaxi. Denna form av 

samåkningstaxi till tåget introducerades 1989 av den holländska mot-

svarigheten till SJ och fanns som mest vid 111 stationer. I dag fi nns 

tjänsten bara vid 38 stationer.

Nedanstående fi gur, som är hämtad från en engelsk rapport om 

taxis roll i kollektivtrafi ken  visar den ungefärliga omfattningen av 

dessa båda koncept och jämför med  TaxiTub i ett begränsat område i 

Frankrike och det tyska Anruf Sammel Taxi39.

 

Figur 33 Omfattningen av TreinTaxi och RegioTaxi i Nederländerna.

I Belgien har den anropsstyrda landsbygdstrafi ken ökat kraftigt det 

senaste decenniet, speciellt i den holländsktalande delen, Flandern.  

Där har man lagstiftat om minimiservice för kollektivtrafi ken i tre 

olika typer av zoner (storstäder, tätorter och landsbygd). Defi nitionen av 

dessa zoner och prioritering av utbyggnaden av kollektivtrafi ken sker 

här med avancerade modeller av GIS. För att klara minimiservice på 

landsbygden har man sedan SAMPO-projektet 1996 satsat på Belbus, 

en kombination av linjeavvikelser och lokala fl exlinjer och har nu nått 

en volym som ställer allt större krav på IT-stöd. Antalet bussar har 

ökat till över 160 under denna period.  Nästa steg blir sannolikt att här 

även ersätta dåligt utnyttjade busslinjer under lågtrafi k i städerna med 

38Westerlund, Y. och Cazemier, O., The use of Taxis for Special and Integrated Public Transport in 

 Sweden and the Netherlands. Presentation at the International Taxi Colloquium, Lisbon, 21 

 September, 2007.

39McDonald, M. The Role of Taxis in Rural Public Transport. Final Report. The Commission for 

 Integrated Transport, London, 2008.

Total costs of European case study scheme 
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anropsstyrd trafi k. Någon integrering av särskild kollektivtrafi k och 

anropsstyrd dörr-till-dörr trafi k som är öppen för alla har inte skett, 

delvis beroende på lagstiftningen som håller strikt isär taxi och buss-

trafi k. 

Under 2008 infördes en form av taxisamåkning i Brysselregionen som 

ett alternativ och komplement till nattbussar. Sådan taxisamåkning har 

funnits sedan 1987  i staden Linz i Österrike.  Nacht-AST har delvis 

tidtabellstyrda avgångar från olika stadsdelar för att öka produktivi-

teten. Här ser kommunen denna ”kollektivtaxi” som ett alternativ till 

busslinjer i lågtrafi k på kvällar och nätter och går in med en ordent-

lig kommunal subvention av dessa resor (69 % av kostnaden). Trots att 

denna trafi kpågått länge är det först under de senaste åren som man 

fått ordentlig volym. Till följd av en utökad service fi ck man snabbt en 

dubblering från 50 000 till 100 000 resor per år. 

I Frankrike har man länge experimenterat med tekniska lösning-

ar som automatisk bokning med talsvar och kortläsare. Volymerna 

har hittills varit ganska blygsamma men en satsning på färdtjänst-

liknande service pågår. Som exempel kan nämnas PAM för Paris-

regionen nu bygger upp en färdtjänst som väntas öka volymen från 

80 000 resor 2004 till 450 000 resor, vilket motsvarar vad vi har i en 

medelstor svensk stad.

I Schweiz är PostBus en stor aktör inom landets kollektivtrafi k med 110 

miljoner resor om året.  Här har postverket också byggt upp ett omfat-

tande nät av anropsstyrd trafi k över stora delar av landet. Tjänsten kal-

las Publicar – your personal Postbus40.  

   

Figur 34 PubliCar, en anropsstyrd trafiktjänst som bedrivs såväl i mindre samhällen 

som för att erbjuda en minimiservice på landsbygden på ett 30-tal platser i Schweiz, 

enligt kartan ovan.  Källa: PostBus

Trafi ken körs med små bekväma bussar och taxan är samma som för 

den vanliga kollektivtrafi ken plus ett dörr-till-dörr tillägg.  Eftersom 

40Kirchhofer, F., Publicar – The ”public car”. Structures and areas of use. PostAuto, Die Post, Bern 

 2005.
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man inte har något enhetligt boknings och planeringssystem på de 

olika orterna har man ingen standardiserad uppföljning av resande och 

kostnader. Man uppger dock att bara i en region var det 180 000 resor 

under 2008. Antalet Publicar regioner minskar vilket anges bero på två 

olika skäl:

 • respektive stat/kanton stöder inte längre denna verksamhet (normalt 

  är skattesubventionen 2/3 av kostnaden och 1/3 biljettintäkter) 

  eller

 • att man i vissa regioner har lyckats skapa ett större intresse för 

  kollektivtrafi k vilket lett till att man inrättat reguljära busslinjer  

  i stället.

En studie 2006 visade att en fjärdedel av resenärerna är män,  18 % är 

över 62 år och 16 % är under 26 år. Det är med andra ord inte lika mycket 

serviceresor för äldre som motsvarande s k  närtrafi ksystem i Sverige. 

Resenärerna uppgav att hela 46 % skulle gjort resan med bil om inte 

tjänsten fanns. Kundnöjdheten var god, 83 av 100 möjliga poäng.

Nordamerika
USA är det land i världen som har den längsta traditionen beträffan-

de anropsstyrd kollektivtrafi k och fortfarande även har det största 

antalet tillämpningar och det största antalet resor i ett enskilt land. 

Ändå kan man knappast hävda att USA ligger i frontlinjen för utveckling-

en av denna trafi k. Detta påstående gäller både konceptutveckling och 

användarkrav på IT-stöd. Dock fi nns det ett par undantag värda att 

nämnas:

Man är till synes ledande när det gäller avancerad tillämpning av 

anropsstyrda linjeavvikelser.  Det goda exemplet är PRTC OmniLink i 

en Virginia-förort till Washington DC. Under 2004 utfördes ca 600 000 

resor i denna trafi k, varav ungefär 10 % var anropsstyrda linje-

avvikelser.

ACCESS i Pittsburg har sedan länge ett avancerat system för rese-

planering med koppling till differentierade tillstånd. Inte heller denna 

applikation har fått någon större genomslagskraft trots att den funnits 

lika länge som OmniLink. 

Denver Regional Transportation District (Denver RTD) har succes-

sivt under 10 år utvecklat ett fl exbussystem (call-n-Ride) av samma 

storleksordning som i Göteborg41. Det är framförallt uppbyggt som ett 

matarsystem till den reguljära linjetrafi ken i glesare förortsområden 

men som framgår av nedanstående tabell fi nns även andra viktiga mål-

punkter för dessa resor. Trafi ken är öppen för alla och körs med mini-

bussar för ca 14 passagerare. Varje fl extrafi kområde har en utbredning 

41Becker, Jeff,  Next generation General Public Demand Response Transportation. Presentation vid  

 TRB konferens 2009.   Washington DC, USA.
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av 10-25 kvkm och man använder vissa kriterier för befolkningstäthet 

och/eller anställda per yta. 

I planeringen använder man tre olika trafi kformer, 

 (1) enkel områdestrafi k dörr-till-dörr, ungefär som svensk färd-  

  tjänst, 

 (2) s k point deviation med minst en hållplats där man har fasta 

  avgångar efter tidtabell. Detta fungerar ungefär som fl ex-

  trafi ken i Göteborg men det går även att boka med en 

  önskad frammetid för att få bytespassning med den linjebundna  

  trafi ken, t ex vid en spårvägshållplats. Man räknar då med en   

  genomsnittlig bytestid om ca 5 min. 

 (3) Slutligen har man ett par exempel på linjeavvikelse med   

  full tidtabell och en relativt fast linjesträckning från vilken vissa 

  anropsstyrda avvikelser kan göras. I ett av dessa fall kör man 

  19 passagerare/ fordonstimme, i ett annat bara 5. 

De analyser som gjorts visar att point deviation med en fast avgångs-

hållplats normalt ger det bästa resultatet, klart bättre än den enkla om-

rådestrafi ken.  Även här är det dock en ganska stor spridning i produk-

tivitet för de olika serviceområdena, allt mellan 3 och 10 passagerare 

per fordonstimme, vilket stämmer väl med våra svenska erfarenheter.

I Denver har man också ett omfattande färdtjänstsystem (ADA para-

transit) med mer än 1 miljon resor om året. Enligt uppgift har man ännu 

inte lyckats speciellt väl med att integrera denna trafi k med den som 

utförs med fl exbussarna.  ”Coordination is a big, thorny issue that has 

been hard to resolve”. Dock anser man sig ha tagit över ca 250 färd-

tjänstresor i veckan till fl extrafi ken, vilket skulle motsvara ca 1 %.

 

Figur 35 Karta som visar hur de olika flextrafikområdena i Denverregionen. Många av 

dem fungerar som matartrafik till stomlinjer/spårväg etc. Källa: Denver RTD
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42< http://www.ntdprogram.gov/ntdprogram/ntd.htm >  National Transit Database. Federal Transit  

 Administration. Washington DC. 

General Service Characteristics

Destinations Within Service Area   

Route Service              

Sector

Point 

Deviation

Bus Route 

Replace-

ment

Employ-

ment 

Centers

Shopping 

Centers

Light Rail 

Transit 

Station

Arapahoe Southeast •   • •

Arvada North    •  

Aurora Southeast •    •

Brighton North  •  •  

Broomfi eld North •   •  

Dry Creek Southeast •   • •

Evergreen West    •  

Gateway Southeast • •  •  

Highlands 

Ranch

Southeast    •  

Interlocken North •  • •  

Lone Tree Southeast •   • •

Longmont North    •  

Louisville North    •  

Meridian Southeast •  •  •

N Inverness Southeast •  •  •

N Thornton North   •   

Orchard Southeast •   • •

Parker Southeast    •  

S Inverness Southeast •  • • •

S Thornton North    •  

Superior North •   •  

Figur 36 Tabell som visar olika karakteristika för de 21 flexbussområdena i Denver-

regionen. Källa: Denver RTD

När det gäller de funktionella kraven på IT-stöd fi nns inga tecken i 

Nordamerika på någon omedelbar skärpning som driver utvecklingen, 

snarare kommer man successivt att fortsätta närma sig de funktions-

krav vi redan har i Skandinavien. 

På en punkt ligger man i USA dock före samtliga andra länder och det 

gäller en standardiserad uppföljning av verksamheten och redovis-

ning av statistik och nyckeltal till en centraliserad databas, National 

Transit Database42. Här kan vem som helst gå in på Internet och ta fram 

data för var och en av de ca 500 organisationer som bedriver anrops-

styrd trafi k. Denna rapportering är ett krav för att man skall få tillgång 

till federala bidrag till trafi ken. Detta har sedan många år lett till att 

samtliga samordningssystem tvingats utveckla standardiserade 

rapporter för den löpande verksamheten.



 
76



77

7. Val av lösningar
De erfarenheter som fi nns om val av trafi klösning avser i huvudsak när 

de olika är lämpliga att använda ur kundsynpunkt men endast i be-

gränsad omfattning vad avser lämplig trafi klösning för olika trafi kupp-

gifter. 

7.1 Sammanfattning av erfarenheter och försök
Erfarenheten är att anropsstyrd trafi k kan användas för att ersätta tid-

tabellsbunden linjetrafi k med liten och oregelbunden efterfrågan. Detta 

har skett på många håll i landet. Det fi nns emellertid ingen bra metod 

för att beräkna när det är lämpligt att övergå till anropsstyrd trafi k.  En 

indikation på när det är lämpligt att välja servicelinje eller någon form 

av anropsstyrd trafi k fi nns i Figur 21 där diagrammet visar när olika 

trafi kslag kan vara lämpliga i förhållande till andel äldre inom 200 till 

hållplats och äldre per kvadratkilometer kvartesyta. 

Erfarenheten är vidare att anropsstyrd trafi k kan minska gångavstånd 

och förbättra trafi kstandarden och på så sätt göra det enklare att 

ersätta resor i färdtjänst med kollektivtrafi k som är tillgänglig för alla 

resenärer.  Den anropsstyrda trafi k för alla resenärer som funnits längst 

och som lockat fl est resenärer är inte linjebunden men har ett givet 

resmål och trafi kerar efter en tidtabell. Den trafi ken är lätt att informera 

om och den servicen har resenärerna lättare förstå.  Fasta resmål och 

angivna tider ger trygghet. Exempel på lösningar som fungerat många 

år är anslutning till stomlinjetrafi k eller regionaltåg.

Den lösning som lockat fl est färdtjänstresenärer att minska taxiresor är 

anropsstyrd trafi k med möteshållplatser (Flexlinje). Anropsstyrd trafi k 

med mötesplatser har prövats både i tätort och på landsbygd. På lands-

bygden är emellertid besparingen av mötesplatser oftast begränsad, 

men i tätorter är det en effektiv lösning.

Den största strategiska effekten på trafi ksystemet i större tätorter är 

att den bättre yttäckning som uppnås genom anropsstyrd trafi k gör 

det möjligt att bedriva en snabb och effektiv stomlinjetrafi k som kan 

locka över bilisterna. Detta gäller också på landsbygden när stråk med 

stomlinje kan rätas ut och kompletteras med anslutning. Anslutnings-

trafi k har emellertid problem eftersom biljettsystem och regler är olika 

för tidtabellsbunden linjetrafi k och anropsstyrd trafi k. Ur resenärer-

nas perspektiv är det viktigt att vi löser betalning för hela resan och 

samordnar regler. Enligt projektet Final beror de fl esta problemen med 

kombination av linjetrafi k och anropsstyrd trafi k på tradition och 

administrativa hinder. 

Det fi nns ingen given lösning för val av fordon för anropsstyrd trafi k 

eftersom förutsättningarna varierar mycket. Flera alternativ med större 

taxifordon eller mindre bussar fi nns. Om man ser till kostnadseffekti-
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vitet gäller det att inte köra med större fordon än vad som är nödvän-

digt eftersom timpriset ökar med storleken. Samtidigt gäller att välja en 

fordonslösning som medger alternativ användning under olika tider på 

dygnet. Här kan uppstå konfl ikt mellan t ex önskan att köra bussen som 

förstärkning i linjetrafi ken på morgon och eftermiddag och smidighet 

som ett mindre fordon ger för att komma nära till dörren och trafi kera 

i trånga utrymmen. 

För att resenärerna skall acceptera att boka resor måste det vara 

enkelt och gå snabbt. Erfarenheten från kvalitetsuppföljning av 

anropsstyrd trafi k är att resenärerna prioriterar snabb, enkel 

och tillförlitlig trafi k ser ut att gälla oberoende av trafi klösning. 

System för automatisk bokning på Internet eller per telefon ger 

snabbare bokning och resenären är inte beroende av öppettider i be-

ställningscentralen.  Systemstöd för personalen i centralen att omedel-

bart få uppgifter om den som ringer underlättar att ge bra upplysning 

och tillförlitlig information. Snabbheten är extra viktig eftersom allt 

större andel av bokningarna nu sker med mobiltelefon.

7.2 När är olika former av anropsstyrd trafi k 
lämpligt
Störst förväntning fi nns att olika typer av allmän anropsstyrd trafi k 

skall minska resandet i färdtjänst. I täorter kan detta bäst ske med 

anropsstyrd trafi k med mötesplatser, fl exlinje.

  

Figur 37. Exempel på hur enskilda färdtjänstresor i ett område kan ersättas med 

Anropsstyrd trafik med mötesplatser, flexlinje. 

Strategiskt viktigt är att kunna tillhandahålla snabb kollektivtrafi k. 

I det arbetet kan anropsstyrda turer eller annan anropsstyrd trafi k 

användas, men det behövs planeringsstöd som gör det enkelt att 

jämföra effekten av att räta ut eller förkorta linje och ersätta med 

anropsstyrd anslutning.
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Figur 38. Exempel på hur en tidtabellsbunden linje kan rätas ut och förkortas med 

anropsstyrd trafik. 

Anropsstyrd trafi k i någon form är lämplig för att ersätta tidtabells-

bunden trafi k med liten efterfrågan vissa tider kvällar och helger. 

Trafi ken sker enligt tidtabell och enligt den befi ntliga linjesträckningen, 

men endast om någon beställt att man önskar resa.

 

Figur 39. Exempel för delar av bussomlopp där det kan vara lämpligt med anrops-

styrda turer. Varje streck motsvarar trafik med ett fordon. Streckade linjer illustrerar 

tider då en buss ersatts av anropsstyrd trafik.

En vanlig tillämpning för anropsstyrd områdestrafi k är att ersätta 

tidtabellsbunden linjetrafi k inom ett landsbygdsområde. Detta kan ske 

även i mindre tätorter vissa tider eller för vissa grupper.

  

Figur 40. Exempel på hur tidtabellsbunden linjetrafik i ett område ersätts med anrops-

styrd trafik. 

5   6   7   8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Anropsstyrd trafik

Anropsstyrd trafik
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7.3 Identifi erade problem
De problem som noteras i olika studier är följande:

Kostnad: Den anropsstyrda trafi ken är dyr att producera. Det fi nns 

normalt inte de volymfördelar som det fi nns för tidtabellsbunden 

linjetrafi k där ett ökat resande medför lägre styckkostnader.  Tvärtom är 

det oftast så att ett högt utnyttjande leder till kraftigt ökade kostnader 

för samhället.  Den servicestandard i form av  exempelvis omväg och  

förskjuten avresetid blir därför tillsammans med taxan viktiga verktyg 

för att balansera efterfrågan och kostnader för samhället.

Ett stort antal studier har gjorts och åtgärder vidtagits för att minska 

resandet och kostnaden för färdtjänst och sjukresor, dels genom att 

erbjuda mer tillgänglig allmän kollektivtrafi k och dels genom att 

föreslå andra anropsstyrda trafi kformer som är mera kostnadseffektiva 

än de som baseras på taxi och specialfordon. Effekten av olika service-

standard med olika pris har inte närmare studerats.

Effektivitet: Det fi nns begränsade erfarenheter att jämföra kostnader, 

effektivitet och servicestandard för olika typer av anropsstyrd trafi k 

och tidtabellsbunden linjetrafi k. Det saknas gemensamma mått, indi-

katorer eller nyckeltal som kan användas för uppföljning av den egna 

verksamheten eller för jämförelse med andra organisationer. 

Val av trafi klösning: Det fi nns ett stort antal varianter på trafi kering 

och regler. Det fi nns emellertid ingen systematisk genomgång av vid 

vilka förutsättningar och i vilka tillämpningar som olika trafi klösning-

ar är mest lämpliga. Inom detta problemområde ligger också hur effek-

tiviteten och kostnaderna påverkas av olika val av servicestandard och 

andra parametrar som t ex mix av fordonsfl otta mellan fasta fordon och 

taxibilar som upphandlas på ”spotmarknaden”.

Information: Reseplanerare och tidtbeller upplyser i begränsad om-

fattning anropsstyrds trafi k och inte om resor i kombination av tid-

tabellsbunden linjetrafi k och anropsstyrd trafi k.

Taxesystemet: Biljetter och taxa är olika vid resor i tidtabellsbunden 

linjetrafi k och i anropsstyrd trafi k i huvudsak beroende på att taxibilar 

och andra små fordon inte har biljettmaskin. Utvecklingen och infö-

randet av nya biljettsystem har blivit rejält fördröjd i stora delar av 

landet.

IT-stöd och kommunikationslösningar: De svenska system som funnits 

på marknaden sedan början på 90-talet är fortfarande i god vigör även 

om de kör på äldre plattformar. Efter en förvånansvärt lång besluts-

process pågår nu en genomgripande uppgradering. Ett nordamerikanskt 

system som inköptes av tre trafi khuvudmän i södra Sverige hade en lång 

och besvärlig inkörningsperiod. Den SUTI-standard som utvecklats för 

kommunikation mellan olika aktörer i systemet och till fordonen har 
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tagit lång tid att implementera i full skala. 

Trygghetsaspekter: Anropsstyrd trafi k som trafi kerar dörr till dörr 

uppfattas i allmänhet som mycket trygg av användarna. Osäkerheten 

för resenärerna ökar vid resor med kombination av tidtabellsbunden 

linjetrafi k och anropsstyrd eftersom fl er entreprenörer är engagerade.

Fordon: Trots de försök att utveckla en ny generation fordon för an-

ropsstyrd trafi k (tillgängliga maxitaxi och minibussar) som startades 

på 90-talet är utbudet av lämpliga fordon för denna trafi k fortfarande 

begränsat.
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8. Defi nitioner

Benämning Förklaring

Allmän kollektiv- Allmän kollektivtrafi k är trafi k som är öppen för  

trafi k alla och där resenärer i organiserad form till-

 sammans använder ett fordon och som samhället  

 har rätt att stödja, men inte är skyldig att anordna. 

Anpassad avresetid Med anpassad avresetid avses den tid som   

 resenärens önskade avresetid kan ändras i   

 samråd med resenären för att möjliggöra   

 samordning av resor för fl era resenärer    

 eller för att hinna byta till anslutande trafi k.

Anropsstyrd Anropsstyrd avvikelse innebär att ett fordon   

avvikelse på en ordinarie linjesträckning avviker för   

 att hämta någon som i förväg begärt att bli   

 hämtad på en hållplats vid sidan av linjen.

Anropsstyrd linje Anropsstyrd linje kör en fast linjesträckning med  

 hållplatser. Enskilda turer körs bara om någon 

 beställt en resa.

Anropsstyrd Anropsstyrd trafi k inom ett område har varken 

områdestrafi k  fast linjesträckning, mötesplatser eller hållplatser.  

 Anropsstyrda resor kan ske från och till alla 

 adresser inom området.

 

Anropsstyrd trafi k Trafi k som endast utförs om någon i förväg begärt  

 att få resa. 

Anropsstyrd trafi k Anropsstyrd trafi k med mötesplatser har ingen fast  

med mötesplatser linjesträckning utan trafi kerar endast de  mötes  

 platser som någon i förväg meddelat att de vill resa  

 från.

Avisering Med avisering avses olika sätt att bekräfta och på 

 minna om när beställd resa kommer att genomför 

 as eller för att ange en justerad hämtningstid.

Beställningstrafi k Yrkesmässig trafi k för persontransporter med buss  

 som inte är linjetrafi k.

Byabuss Byabuss är ett varumärke som i huvudsak använts  

 för samåkning på landsbygden med frivilliga som  

 förare. Byabuss används för fl era olika typer av   

 trafi k.
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Flexfönster Med fl exfönster avses den planerade förändring.  

 av avresetiden som tillåts i planeringssystemet,   

 även kallad förskjuten avresetid

Flexlinje Flexlinje är ett varumärke som i huvudsak 

 används för anropsstyrd trafi k med mötesplatser,  

 men även för andra former av trafi k i olika delar  

 av landet.

Flextaxi Flextaxi är ett varumärke som i huvudsak an  

 vänds för organiserad samåkning i taxifordon. 

Flextrafi k Flextrafi k användes på sina håll som ett varumär- 

 ke för olika former av anropsstyrd trafi k. Benäm- 

 ningen används även som en förkortning för fl exi- 

 bel kollektivtrafi k, det vill säga anropsstyrd 

 kollektivtrafi k. Detta sker t ex offi ciellt vid Movia,  

 trafi khuvudmannen i Köpenhamnsregionen.

Förbeställningstid Förbeställningstid är den tid före önskad avresa  

 som bokning av resan senast skall vara gjord.   

 Förbeställningstiden behövs för att samordna   

 resor och för att förmedla transportuppdraget till  

 lämpligt fordon.

Förskjuten Med förskjuten avresetid avses den planerade   

avresetid förändring av avresetiden som tillåts i pla-  

 neringssystemet, även kallad ”fl exfönster”.

Kollektivtrafi k Kollektivtrafi k är i förväg organiserade,    

 regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds  

 allmänheten eller en särskild personkrets enligt  

 givna regler. 

Kompletterings- Kompletteringstrafi k är ett varumärke som i 

trafi k huvudsak används för anropsstyrd områdes-  

 trafi k där det är långt till linjetrafi k. 

 Vanligaste lösningen är resmöjlighet bestämda   

 tider två dagar i veckan om någon i förväg   

 beställt turen. Trafi ken upprätthålls i regel   

 med taxi.

Linjetrafi k   Sådan yrkesmässig trafi k för persontransporter   

 som är tidtabellsbunden och där ersättningen  

 bestäms särskilt för varje passagerare för sig.   

 En förutsättning är vidare att trafi ken inte ingår  

 som ett led i ett sammanhängande arrangemang,  

 där huvudsyftet är ett annat än själva    

 transporten.
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Länstrafi k-  Länstrafi kansvariga är kommuner och landsting  

ansvariga och de ansvarar för den lokala och regionala lin- 

 jetrafi ken för persontransporter i ett län. 

Närtrafi k Närtrafi k är ett varumärke som används för an-  

 ropsstyrd trafi k i olika former i olika delar   

 av landet. Oftast  betecknar Närtrafi k anrops  

 styrd trafi k på landsbygden men i     

 Stockholmsregionen används närtrafi k    

 som namn på tidtabellsbunden linjetrafi k   

 med korta gångavstånd.

Omvägsfaktor Omvägsfaktor är den tidsförlängning, jämfört   

 med kortaste resväg, som man godtar vid   

 samordning av resor för fl era resenärer. Kallas   

 ibland även spilltidsfaktor.

Samhällsbetalda  Alla de resor som samhället på olika sätt ersätter  

resor eller subventionerar i stor utsträckning.    

 Begreppet avänds även ungefär liktydigt    

 med särskild kollektivtrafi k.

SUTI Standard för kommunikation mellan beställnings 

 central och fordon i anropsstyrd trafi k.

Särskild kollektiv- Särskild kollektivtrafi k är den kollektivtrafi k som  

trafi k samhället enligt lag är skyldig att anordna eller   

 ersätta och som endast vissa personer har rätt att  

 utnyttja. Exempelvis är kommun skyldig anordna  

 färdtjänst och skolskjuts och landstinget    

 är skyldig att ersätta sjukresor.

Särskild anrops- Anropsstyrd trafi k som endast personer med till  

styrd trafi k stånd av något slag har rätt att utnyttja.    

 Exempelvis färdtjänst och sjukresor.  

 

Taxitrafi k Sådan yrkesmässig trafi k för persontransporter   

 med personbil eller lätt lastbil som inte är   

 linjetrafi k

Trafi khuvudman Trafi khuvudman handhar de länstrafi kansvarigas  

 uppgifter. I varje län ska det fi nnas länstrafi k- 

 ansvariga som ansvarar för den lokala  

 och regionala linjetrafi ken för persontransporter.  

 De länstrafi kansvarigas uppgifter skall handhas  

 av en trafi khuvudman. Trafi khuvudman kallas   

 ibland länstrafi khuvudman.
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Trafi ktillstånd Tillstånd att driva trafi k enligt yrkestrafi klagen.  

 Rätt att driva yrkesmässig trafi k har endast av   

 den som har trafi ktillstånd. En trafi khuvudman   

 får utan särskilt tillstånd inom länet driva sådan  

 linjetrafi k som inte berör något annat län. 

Yrkesmässig trafi k Yrkesmässig trafi k bedrivs med personbilar,   

 lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller   

 traktorer med tillkopplade släpfordon och   

 innebär att fordon och förare mot betalning ställs  

 till allmänhetens förfogande för transporter av   

 personer eller gods
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