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Abstract 
 
There is a lack of knowledge about successful development of public transport in small towns 
(10 000 – 40 000 inhabitants). Specific knowledge is not gathered and experiences from big 
and medium sized towns is not necessarily applicable in small towns. Therefore the aim of 
this Master´s thesis has been to gather knowledge about how public transport in Swedish 
small towns have developed in the past 10 years and furthermore to investigate what measures 
that can increase the travel by public transport in these towns.  
 
The study focuses on development of the travelling over time, on ordinary public transport 
lines and on factors that can be influenced by the public transport authority or the 
municipality. Primary factors that the costumer meets in the range of public transport services 
and the world around him have been studied. Aspects on organization that can explain which 
changes that have been realized have also been studied to some degree. 
 
The two main methods that have been used are a survey addressed to the public transport 
authorities responsible for each of the 58 Swedish small towns with local public transport, and 
in-depth interviews about the development of public transport in three selected towns. The 
results have been compared with Nordic literature on public transport. 
 
The results show that travelling has decreased during the period from 1995 to 2005 in the 
majority of the small Swedish towns. However, there are 7 towns where travelling has 
increased strongly and continuously; Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Karlshamn, 
Ängelholm, Ystad and Eslöv. 
 
The results also show that there are several differences between the successful towns and the 
others that can account for the increased travel. In the successful towns several large measures 
– often packages –have been implemented. Another factor that distinguishes the successful 
towns is that the changes are made in an established direction. Positive measures have not 
been followed by or combined with negative ones, as has been the case in many other towns. 
 
The measures of the range of public transport services that are most strongly indicated to have 
an effect on travelling are a strong increase of the frequency, concentration of the lines to 
BRT (bus rapid transit) entering the core of the town, new channels for marketing and free 
trips for retired people. A low price level can also have influenced the effect of other 
measures. Recurring “small” measures (e.g. quality management and marketing) is most 
probably a reason for the continued increase of travel in one of the studied towns. 
 
A relation between increased population and increased travel is also strongly indicated. There 
is also a weak indication that development of the town structure (i.e. by moving destinations 
to peripheral locations which have high quality public transport) may have increased the 
travel. 
 
A review of the organizational aspects that may have caused successful measures suggests 
that successful towns have had a strategy, a municipality that has given active priority to 
public transport, current knowledge of relevant local factors and a follow-up of the traffic. A 
clear distribution of responsibility and a good communication can be the underlaying causes. 
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Sammanfattning 
 
Det finns en kunskapslucka om faktorer bakom framgångsrik utveckling av stadsbusstrafik i 
småstäder (10 000 – 40 000 invånare i trafikeringsområdet). Kunskapssammanställningar görs 
inte för små städer och erfarenheter som gjorts i större städer är inte med självklarhet 
tillämpbara i småstäder. Det övergripande syftet med detta examensarbete har därför varit att 
sammanställa kunskap om hur kollektivtrafik i svenska småstäder har utvecklats de senaste 10 
åren samt att undersöka vilka åtgärder som kan ge kollektivtrafik i svenska småstäder ett ökat 
resande.  
 
Studien fokuserar på linjelagd kollektivtrafik, på utveckling av resandet över tid och på 
faktorer som kan påverkas av trafikhuvudmannen eller kommunen. I första hand har de 
faktorer som kunden möter i trafikutbudet och omvärlden studerats. I viss mån har även 
organisationsaspekter, som kan förklara hur och varför förändringar genomförts, studerats. 
 
Två huvudsakliga metoder har använts. Dels en enkät till trafikhuvudmännen för de 58 
svenska småstäder som har stadstrafik, dels mer fördjupade intervjuer om utvecklingen i tre 
städer; Varberg, Eslöv och Ronneby. Resultaten har jämförts mot nordisk litteratur om 
kollektivtrafik.  
 
Resultaten visar att resandet under perioden 1995 till 2005 minskat i majoriteten av de 
svenska småstäderna men att det finns 7 städer där resandet ökat kraftigt och kontinuerligt; 
Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Karlshamn, Ängelholm, Ystad och Eslöv. 
 
Resultaten visar också att det finns flera skillnader mellan de framgångsrika städerna och de 
övriga städerna som kan ha lett till ett ökat resande. I de framgångsrika städerna har fler större 
och positiva åtgärder – ofta paket – genomförts. Det som också utmärker de framgångsrika 
städerna är att förändringsarbetet skett i en fastslagen riktning. Positiva åtgärder har inte 
avlösts av eller kombinerats med negativa åtgärder som de gjort i många andra städer.  
 
De åtgärder i utbudet som starkast indikeras ha effekt på ett ökat resande är kraftiga 
utökningar av turtätheten, koncentration av linjerna till stomstråk närmast centrum, nya 
kanaler för marknadsföring och gratis resor för pensionärer. En låg prisnivå kan också ha ökat 
åtgärdernas effekt. Ett långsiktigt utvecklingsarbete med återkommande ”mindre” åtgärder 
(t.ex. ett aktivt kvalitetsarbete och marknadsföring) är i en stad en trolig orsak till att resandet 
fortsatt att öka efter trendbrottet. 
 
Ett samband mellan befolkningsökning och resandeökning indikeras också starkt men 
sambandet har inte fastställts på linjenivå. En stadsutveckling som stärker resandeunderlaget 
(t.ex. genom utflyttning av målpunkter till perifera lägen nära linjer med hög turtäthet) 
indikeras också som möjlig framgångsfaktor. 
 
En granskning av organisationsfaktorer som kan ha legat bakom lyckade åtgärder antyder att 
framgångsrika städer har en strategi, en kommun som prioriterat kollektivtrafiken i handling, 
en fungerande omvärldsbevakning och aktiv uppföljning av den egna verksamheten. En tydlig 
ansvarsfördelning och en god kommunikation skulle kunna ligga bakom detta. 
 
En digital bilaga med samtliga enkätsvar finns på Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, 
Lulså Tekniska Universitet.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En övergång från bilresor till fler resor med gång, cykel och kollektivtrafik är viktig för att 
minska persontransporternas klimatpåverkan. Ett ökat kollektivt resande kan också på andra 
sätt minska trafikens negativa effekter. Detta gäller särskilt i tätorter varför ett ökat 
stadsbussresande är ett samhällsintresse.  
 
Forskning om, och sammanställningar av goda exempel på, utveckling av kollektivtrafik i 
stora och medelstora städer finns, se till exempel HiTrans Best practice guide (Nilsen 2005). 
Forskning bedrivs även om utveckling av kollektivtrafik på landsbygden. Fredriksson et al 
(2000) har gjort en jämförelse av nivån på stadsbussresandet i några svenska och europeiska 
småstäder. Den indikerade att det finns en potential för ökat kollektivt resande i svenska 
småstäder, åtminstone i städer med mer än 15 000 invånare. Benchmarking visar också att det 
finns exempel på svenska småstäder där resandet ökat kraftigt (Lundblad 2006). 
 
Det finns dock en kunskapslucka om utveckling av stadsbusstrafik i småstäder. Kunskap om 
utvecklingen av stadstrafiken finns främst hos respektive THM (trafikhuvudman). 
Sammanställd kunskap och analyser av skillnader i åtgärder och resandeutveckling mellan 
småstäder finns ej. En sådan analys skulle kunna visa på intressanta samband mellan åtgärder 
och utveckling och skulle kunna inspirera fler städer att följa de goda exempel som finns.  
 
I färdmedelsvalet mellan bil och buss, gång och cykel mm, har både resbehovet, de 
tillgängliga färdmedlens standard och den enskilde resenärens socioekonomi, erfarenheter och 
värderingar betydelse, se figur 1.1. Därför kan faktorer knutna till resenären undersökas för att 
hitta ledtrådar till vilka förändringar som mottas positivt av resenärerna. Undersökningar av 
resenärernas preferenser indikerar att det finns små skillnader mellan olika resenärsgruppers 
värdering av de olika aspekterna i trafikutbudets standard (Sjöstrand. 2001; Ruud et al. 2001). 
Resultaten pekar dock inte entydigt i samma riktning vilket försvårar bedömningar av effekter 
av förändringar i utbud och omvärld utifrån kunskap om resenärerna. Stora variationer i 
värderingar har också hittats mellan resenärerna i olika små och medelstora städer (Kjørstad 
1995). 

Färdmedelsval: Omvärld 
 
- Resbehov Resenär 
  

Resor - Alternativa färdmedels standard - Värderingar 
  

- Erfarenheter - Stadsbusstrafikens standard   - Socioekonomi, mm. Utbud 

 
Figur 1.1; Övergripande faktorer som påverkar färdmedelsvalet. Faktorerna inom den gråa 
rutan är knutna till den enskilde resenären.   
 
En alternativ ansatts för att öka kunskapen om vad som ger ett ökat resande är att undersöka 
samband mellan förändringar av faktorer som THM och kommunen kan påverka och 
resandets utveckling, se figur 1.2. Stadsbusstrafikens standard (=utbudet) kan påverkas av 
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både THM och kommunen. Resbehov och de alternativa färdmedlens standard (=omvärlden) 
kan påverkas av kommunen genom fysisk planering, parkeringspolitik och utformning av 
gator mm. THMs och Kommunens agerande kan i sin tur tänkas påverkas av organisatoriska 
faktorer, t.ex. strategier, planeringsprocessen och tillgång på olika resurser. I viss mån kan 
kommunen och trafikhuvudmannen även på längre sikt påverka resenärens värderingar. 
Denna faktor har dock uteslutits ur modellen. 

Omvärld
Kommun 

Resor Organisation 
Utbud THM 

 
Figur 1.2; Samband mellan de övergripande faktorer som THM och kommunen kan påverka 
för att öka resandet i stadsbusstrafiken.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är: 
 

• Att beskriva utvecklingen av stadsbussresandet i svenska småstäder de 
senaste ca 10 åren. 

• Att undersöka vilka åtgärder i stadsbussutbudet och vilka förändringar i 
omvärlden som ger ett ökat stadsbussresande i småstäder. 

• Att identifiera bakomliggande förutsättningar i stadsbusstrafikens 
organisation som kan ha betydelse för genomförandet av positiva åtgärder. 

1.3 Avgränsningar  
Ambitionsnivån för examensarbetet har varit att orsaker till resandeförändringarna ska 
identifieras och om möjligt ska storleksordningen hos effekten av olika förändringar/åtgärder 
bedömas. Isolering och statistiskt säkerställd kvantifiering av effekter ligger bortom detta 
examensarbetes ram. Följande avgränsningar har gjorts: 
 

1. De enskilda resenärernas värderingar, erfarenheter och socioekonomi mm som 
visas i figur 1.1. undersöks inte. Det system som undersöks i detta arbete visas istället 
i figur 1.2.  

 
2. Endast orsaksfaktorer som kan förklara skillnader i utveckling av resandet över tid 

studeras. Att söka orsaker till att nivån i resandet är olika i olika städer ingår ej. 
Avgränsningen innebär att naturgeografiska skillnader och liknande orsaksfaktorer 
utelämnats.  

 
3. Kundorienterade faktorer inom kollektivtrafikutbudet (t.ex. turtäthet) och 

kollektivtrafikens omvärld (t.ex. förändrad lokalisering av målpunker) fokuseras. 
Detta för att det redan finns jämförelser av mer produktionsorienterade faktorer som 
t.ex. effektivitet i verksamheten.  

 
4. Frågor kring linjelagd kollektivtrafik fokuseras. Till grund för detta ligger 

bedömningen att anropsstyrd trafik och liknande är komplement till stadstrafiken och 
att linjelagd kollektivtrafik behövs för att höja nivån på antalet resor per invånare till 
europeiska nivåer.  
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1.4 Definitioner 
Småstad är ett begrepp utan enhetlig definition. SLTF (Sveriges Lokaltrafik Förening) har 
under en period använt begreppet ”mindre tätorter (tätorter < 80 000)” i sin statistik. I denna 
rapport har småstad definierats som tätorter, eller agglomerationer av tätorter, med mellan 
10 000 och 40 000 invånare i stadstrafikens trafikeringsområde. Definitionen har gjorts med 
den praktiska motiveringen att det är för städer under 40 000 som det främst råder 
kunskapsbrist och att det är få städer med färre invånare än 10 000 som har någon egentlig 
stadstrafik. Där rör det sig istället mest om servicelinjer och liknande, ofta med inslag av 
anropsstyrning. 
 
Framgång har i denna rapport definierats som en ökning av antalet resor per invånare i 
stadstrafiken. Denna definition väljs eftersom kollektivtrafikens marknadsandel av de 
motoriserade resorna, som egentligen är det väsentliga för ökad hållbarhet, kräver omfattande 
resvaneundersökningar för att låta sig bestämmas. Detta är inte möjligt inom ramen för detta 
examensarbete.  
 
Resor har definierats som: 
 
”Samtliga resor (avgiftsbelaggda och gratis resor). Som mått används antal påstigande, d.v.s. 
tur- och returresa räknas som två resor, resa med ett byte räknas som två resor etc.” 
 
Definitionen har baserats på den definition som SLTF och SIKA (Statens Institut för 
Kommunikationsanalys) har använt under (åtminstone) perioden 1997 – 2005 (SLTF 2003; 
SIKA Ej daterad).  Deras definition följs eftersom deras den kan ha påverkat den statistik som 
finns arkiverad. 
 
Med stadsbusstrafik avses:  
 
”Kollektivtrafik som enbart betjänar en tätort eller flera närliggande tätorter (det 
huvudsakliga upptagningsområdet måste vara tätort). Tidtabell och taxa ska vara 
publicerade och trafiken ska köras med stadsbussar (ungefär lika många platser för stående 
som sittplatser) eller taxibil. Färdtjänst, sjukresor och skolbussar som inte är öppna för 
allmänheten ska inte räknas med.” 
 
Definitionen grundar sig på den definition som används i stadstrafikkompassen (Lundblad 
2006). Den sista meningen är dock ett eget förtydligande för att undvika problem med att 
även denna typ av trafik räknas in. Sådana problem har identifierats i en granskning av 
kvalitén och jämförbarheten i kollektivtrafikstatistik (Fredriksson och Andersson 2004). I 
arbetet används orden stadsbusstrafik och stadstrafik synonymt. Då andra trafikslag åsyftas 
klargörs detta på andra sätt. 
 
Ringlinjer är linjer där en stor del av linjen består av en eller flera rundslingor. De kör olika 
sträckningar i riktning in/ut från centrum och vänder inte vid en ändhållplats. Detta gör att de 
delvis har andra egenskaper än ”varnliga” linjer. Ringlinjer kan möjliggöra högre turtäthet än 
varnliga linjer och ge möjligheter till lokala tvärresor. De ger dock olika lång restid i de båda 
riktningarna och om de trafikeras dubbelriktat blir turtätheten och restiden oregelbunden. 
Varnliga linjer ger å andra sidan möjlighet till regelbunden restid och turtäthet. 
 
Rundslingor är ringformade linjedelar där bussen på en tur återkommer till samma punkt 
efter att ha trafikerat flera hållplatser endast i en riktning. 
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2 Metod 
Examensarbetet har bestått av tre delar där de huvudsakliga metoderna varit en 
litteraturstudie, en enkät till alla trafikhuvudmän som har hand stadsbusstrafik i småstäder och 
en fördjupad studie av utvecklingen i tre städer genom intervjuer med planerare på 
trafikhuvudmannen och kommunen. Tabell 2.1. visar hur metoderna använts för att undersöka 
examensarbetets tre syften. 
 
Tabell 2.1; Metoder som har använts för att undersöka examensarbetets tre syften. 
Metod: Syfte 1: Syfte 2: Syfte 3:

Resandeutveckling

Samband mellan 
åtgärder och 

resandeutveckling

Bakomliggande 
förutsättningar i 
organisationen

Litteraturstudie x x x
Enkät till alla trafikhuvudmän x x
Fördjupad studie av tre städer (intervjuer) x x  
 
I enkäten och den fördjupade studien har både kvantitativa och kvalitativa data har samlats in 
och analyserats. Kvantitativa data har också analyserats med mer kvalitativa metoder, t.ex. 
gruppering efter olika typtrender. Mer detaljerade beskrivningar av metoder, data och analyser 
finns i kapitel 2.1-2.3 nedan. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteratur om resandeutvecklingen i svensk stadstrafik har främst erhållits genom tipps och 
genom kontakt med de organisationer som har haft ansvar för statistik om svensk 
kollektivtrafik; SLTF (Sveriges Lokaltrafik Förening) och SIKA (Statens Institut för 
Kommunikationsanalys). För att hitta undersökningar av potentiella framgångsfaktorer i 
utbud, omvärld och organisation har sökningar främst gjorts efter svensk och nordisk 
litteratur. Viss europeisk litteratur har dock också studerats. Sökningar har också gjorts för att 
hitta litteratur om metodik för utvärdering av utvecklingar över tid, kvalitativa undersökningar 
och för analys av samband. En sammanfattning från litteraturen om potentiellt användbara 
metoder finns i bilaga 1. 

2.2 Enkät 
En enkät med både statistikfrågor och öppna frågor användes. Enkäten hade två syften:  
 

1. Att ta reda på hur resandet i stadstrafiken utvecklats i samtliga svenska småstäder 
under perioden 1995 – 2005.  

2. Att ringa in vilka typer av större förändringar som genomförts i trafikutbudet och i 
trafikens omvärld under en längre period.  

 
Detta ansågs viktigt eftersom litteraturstudien antydde att det finns en kunskapslucka om 
utvecklingen av stadsbussresandet i småstäder. Litteraturstudien visade också att få städer 
studerats och att studierna i huvudsak utgjorts av utvärderingar och att det saknas studier av 
förändringar över längre tidsperioder. 
 
Utformning av enkäten 
I litteraturstudien identifierades många potentiella faktorer som kan påverka 
resandeutvecklingen i stadstrafiken. I enkäten har kvantitativa data begränsats till att omfatta 
antal resor i stadstrafiken, se enkäten i bilaga 2. Fler kvantitativa frågor bedömdes sänka 

 9



svarsfrekvensen och därmed motverka syftet om att undersöka samtliga småstäders 
utveckling.  
 
Fredriksson och Andersson 2004 har undersökt kvalité och jämförbarhet på 
kollektivtrafikstatistik. De omständigheter som av dem bedömdes ha störst betydelse för 
statistikens kvalité är vilken typ av biljettsystem eller räkning av passagerarna man har, vilka 
typer av bytesresor som registreras som ny påstigning, om gratisresande barn ingår (och 
åldersgränser) samt om grundskoleresor som ej sker i trafik som är öppen för allmänheten 
ingår i statistiken. För att minska dessa problem i enkäten poängterades därför jämförbarhet 
över tid i samband med den kvantitativa frågan om antalet resor. Småstad, stadstrafik och 
resor definierades och respondenterna ombads att ange eventuella avvikande definitioner som 
använts och eventuella förändrade rutiner, se bilaga 2.   
 
Övriga frågor var kvalitativa. Fokus för dessa frågor lades på genomförda förändringar i 
stadsbusstrafiken. Av omvärldsfaktorer utelämnades befolkningsstruktur ur undersökningen 
dels på grund av sin kvantitativa karaktär och dels för att den inte sågs som påverkbar av 
kommunen eller trafikhuvudmannen. Mot bakgrund av de gjorda avgränsningarna, se kapitel 
1.3, ställdes inte heller frågor klimat, ekonomi eller trafiken och städernas nuvarande 
tillstånd.  
 
Frågorna om förändringarna i stadstrafikens utbud och omvärld ställdes som öppna frågor 
med stödord, se fråga 5 i bilaga 2. Stödorden syftade till att belysa centrala punkter och visa 
på spännvidden i frågorna. Respondenterna ombads att kortfattat beskriva ”större” 
förändringar som gjorts inom följande områden: 
 

• Turer (stödord: turtäthet, jämn/ojämna intervall, restid, trafikeringstid etc.) 
• Linjenät (se stödord i bilaga 2) 
• Standard på hållplatserna (-”-) 
• Bussarnas framkomlighet (-”-) 
• Marknadsföring (-”-)  
• Taxa (-”-) 
• Andra förändringar i utbudet (stödord gavs ej) 
• Förändringar i omvärlden (se stödord i bilaga 2) 

 
Urvalsgrupp 
Småstäder i Stockholms län samt Bålsta och Mölndal gallrades bort eftersom stadstrafiken i 
dessa städer är så integrerad med stadstrafiken i Stockholm respektive Göteborg. Efter denna 
gallring fanns 58 städer i intervallet 10 000 – 40 000 som hade stadstrafik i Sverige. Det finns 
fler småstäder som har enstaka linjelagda servicelinjer som de själva inte definierar som 
stadstrafik t.ex. Söderhamn, Tranås och Vetlanda. Dessa har inte tagits med i undersökningen. 
Några av de minsta städerna som är med i undersökningen har dock även de endast 
servicelinjer varför avgränsningen nedåt inte är knivskarp. 
 
Genomförande 
För att höja svarsfrekvensen och undvika förseningar gjordes en rundringning till samtliga 
trafikhuvudmän innan enkäten skickades ut. Enkäten provades först på fyra trafikhuvudmän 
och reviderades innan den skickades ut till samtliga. 
 
För att höja svarsfrekvensen ytterligare och få bättre precisionen på de öppna svaren på frågan 
om förändringar i utbud och omvärld ringdes de flesta svarande upp en andra gång för att ge 
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svaren via telefon eller utveckla de redan givna svaren. I några fall ringdes även ansvariga på 
kommunerna upp för att få en fylligare beskrivning av stadsutveckling, hållplatser och 
framkomlighet. 
 
Bortfall 
Slutligen erhölls svar från 52 städer. De städer som fallit bort är: Enköping, Kungsbacka, 
Alingsås, Kungälv, Uddevalla och Vänersborg. Av dessa städer hade samtliga utom 
Uddevalla enligt Fredriksson et al (2000) ett lågt antal resande per invånare 1998 (< 10 
resor/invånare och år). Uddevalla hade ett relativt högt resande (67 resor/invånare och år). 
 
Kompletterande uppgifter 
Befolkningsstatistik har hämtats från SCB (Statistiska Centralbyrån) för de tätorter som 
respondenterna angivit finns inom trafikeringsområdet. Även statistiska uppgifter om 
arbetspendling (till/från/inom varje kommun, ej uppdelat på färdmedel) har hämtats från SCB. 
En genomgång har också gjorts av tillgängliga tidtabeller, linjekartor och taxa för en vuxen 
(enkelbiljett) på trafikhuvudmännens hemsidor (nov.-dec. 2006). Genomgången gav dock inte  
fullständiga svar om alla de 52 städerna. Organisationsfrågor undersöktes till viss del genom 
att kompletterande frågor om detta till några av de respondenter som ringdes upp en andra 
gång. 
 
Analys 
En kvalitativ indelning av städerna i grupper med olika resandeutveckling har gjorts, kapitel 
4.1. Svaren på de om öppna frågorna om genomförda åtgärder har kategoriserats, se bilaga 10. 
Resandeutveckling och genomförda åtgärder har beskrivits var för sig. Därefter har samband 
studerats på fyra olika sätt: 
 

1. Kvantitativa samband mellan initialt resande, resandeutveckling, initial befolkning och 
befolkningsutveckling har studerats med hjälp av spridningsdiagram och 
stapeldiagram. Eftersom befolkningsdata bara finns för åren 1995, 2000 och 2005 har 
utvecklingen endast studerats med kvantitativa metoder mellan dessa år. 

2. Utifrån den kvalitativ indelningen av städerna i grupper med olika resandeutveckling, 
har samband mellan genomförda förändringar och resandeutvecklig studerats genom 
enkla jämförelser av de kategoriserade svarens frekvens. 

3. En sammanfattande analys har gjorts av vilka förändringar som kännetecknar 
stadsgrupperna med olika kvalitativ resandeutveckling.  

4. En frekvensanalys har gjorts av om samband finns mellan befolkningsutveckling, den 
ursprungliga befolkningsstorleken eller det ursprungliga resandet per invånare och 
mängden genomförda förändringar.  

 
Metodproblem 
I den fördjupade orsaksstudien som genomfördes efter enkäten framkom att vissa uppgifter 
som lämnats i enkäten var felaktiga. Fel fanns i samtliga svar som granskats. I svaren om en 
stad, Ronneby, hittades flera större fel. Bland annat fanns fel i resandestatistiken som gjorde 
att Ronneby i analysen behandlats som en ”framgångsrik” stad med kontinuerligt ökat resande 
men så var inte fallet. Även de övriga felen visar på en tendens till att försämringar ”glömts” 
och förbättringar förstorats. Det finns dock inget som antyder systematiska fel som skiljer 
framgångsrika och icke framgångsrika städer. Korrigeringar av felaktiga data har inte gjorts 
eftersom liknande fel kan finnas för flera städer som inte kontrollerats. Istället ges i kapitel 
4.1-4.7 kommentarer i de fall då de kända felaktiga uppgifterna påverkar slutsatserna. En 
samanställning över samtliga felaktiga uppgifter finns i bilaga 4.  
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2.3 Fördjupad orsaksstudie 
Syftet med den fördjupade studien undersökningen har avgränsats utifrån det övergripande 
syftet för examensarbetet och de preliminära slutsatserna från litteraturstudien och 
enkätundersökning, se kapitel 1.2, 3.8 och 4.7. De tre syftena var:  
 

• Att ge en mer detaljerad bild av innehållet i de förändringar (främst linje-, turtäthets- 
och trafikeringstidsförändringar) som genomförts. 

• Att identifiera de förutsättningar för förändringarna som funnits i omvärld, 
organisation, mål, ekonomi mm. 

• Att bedöma förutsättningarnas betydelse för utfallet av förändringarna. 
 
En i huvudsak kvalitativ metodik med intervjuer och viss kompletterande granskning av 
statistik och historiska dokument valdes för den fördjupade undersökningen. Genom detta val 
gjordes en prioritering av att ge en nyanserad bild av utvecklingen istället för att kvantifiera 
och isolera effekter. 
 
Urval av städer 
Eftersom undersökningen fick en kvalitativ och fördjupad inriktning tillät tiden endast att ett 
fåtal städer valdes ut. Städerna som studerades i den fördjupade undersökningen valdes utifrån 
en önskan att: 
 

• Undersöka framgångsrika städer 
• Belysa hur utvecklingsarbete kan ske trots minskad befolkning.  
• Undersöka städer där positiva förändringar skett både i utbud, befolkning och pendling 

men där resandet ändå inte utvecklats.  
• Få med olika trafikhuvudmän. 
• Undersöka effekter vid borttagande av rundslingor.  

 
De städer som valts ut är: Eslöv, Ronneby, Varberg och Landskrona. På grund av tidsbrist 
prioriterades Landskrona i ett senare skede bort. 
 
Intervjuer 
För att få en djupare bild av utvecklingen i varje stad och förhållandet mellan 
trafikhuvudmannen och kommunen genomfördes två intervjuer om varje stad. En med 
trafikhuvudmannen och en med den ansvarige för kollektivtrafik på kommunen. Intervjuerna 
genomfördes i en riktad öppen form. En återkoppling med slutsatser från enkäten sändes till 
respondenterna före intervjuerna tillsammans med en orientering om intervjuns syfte och 
frågor, se bilaga 5. Det sex intervjuerna genomfördes på plats hos respondenterna och en 
ljudupptagning gjordes. Kompletterande telefonintervjuer genomfördes i efterhand med några 
av respondenterna samt med två planerare som tidigare varit involverade i stadstrafiken för att 
få svar på obesvarade frågor. 
 
Kompletterande data. 
Vissa kvantitativa data har också inhämtats från trafikhuvudmännen; tidtabeller, 
biljettstatistik, taxan, kostnader och vagnkm. Med hjälp av dessa och linjenätskartor har 
händelseutvecklingen kunnat förtydligas och kontrolleras. Även annat skriftligt material har 
använts om än i mer sporadisk omfattning; en historisk sammanställning över stadstrafiken i 
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Eslöv1, avtalet om gratisresor i Eslöv2, förslaget till ny trafikstrategi i Eslöv3 , 
Blekingetrafikens marknadsplan för 2003-20064 och en utredning om stadstrafiken i Varberg5. 
 
Bearbetning av materialet 
Överföringen av ljudupptagningen till text var inte helt ordagran, men på de ställen där 
osäkerhet rådde om innebörden i ljudupptagningen markerades det i texten. De intervjuades 
pauser och frasering så som ”em” och ”Mmm” utelämnades systematiskt vid nedskrivningen. 
Starkare former för att avbryta varandra, starkare former av bekräftning och formuleringar på 
de frågor som ställdes och som kan verka avgränsande på svaret togs dock med. 
Kärnmeningar från de bägge intervjuerna om varje stad klipptes ihop med färgmarkeringar 
som visade källan/mina egna tankar och organiserades i huvudsak efter den förberedda 
strukturen för intervjun.  
 
Utifrån detta och granskning av det kompletterande materialet togs beskrivande texter, kartor 
och tidsaxlar fram. En analys gjordes av vilka faktorer som i tid sammanfallit med 
resandeökningar respektive resandeminskningar. Listning gjordes av vilka problem som 
uppstått, om de lösts eller inte och givna förklaringar till detta. Även bakomliggande 
förutsättningar för de genomförda förändringarna i utbudet (beslut, finansiering, relationer till 
externa aktörer mm) strukturerades. Materialet om organisationsfrågor granskades också 
utifrån vilka aktörer som gjort vad. 
 
Metodproblem 
Från de två intervjuerna om Varberg föll två kortare partier bort från upptagningen på grund 
av tekniska problem. Då jag inte förde så mycket anteckningar under intervjuerna föll 
detaljerna från dessa delar bort från analysen. 
 
En av de städer som valts ut som ”framgångsrik”, Ronneby, visade sig under bearbetning av 
materialet inte ha haft en konstant resandeökning. Eftersom en kompletterande undersökning 
av ytterligare en stad inte gjordes i detta läge kom det resulterande datat att endast omfatta tre 
städer varav en ”framgångsrik”. Därigenom har möjligheterna att dra slutsatser om de 
framgångsrika städernas egenskaper begränsats. Även möjligheterna att dra slutsatser om 
utvecklingsprocessens olika faser har minskats. Detta eftersom det i de städer som inte 
identifierats som framgångsrika finns en osäkerhet i om huruvida gjorda förändringar givit 
trendbrott eller bara tillfälligt ökat resandet. 

                                                 
1 Andersson (2006) 
2 Skånetrafiken (2006) 
3 Eslövs kommun (2006) 
4 Blekingetrafiken (2002) 
5 Hallandstrafiken (2002) 
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3 Litteraturstudie  
Litteraturstudien nedan belyser:  
 

3.1   Stadsbussresandets utveckling i svenska småstäder 
3.2   Faktorer som kan påverka stadsbussresandet i småstäder  
3.3   Organisationens betydelse vid genomförande av förändringar 

3.1 Stadsbussresandets utveckling i svenska småstäder 
Enligt SLTFs (Sveriges Lokaltrafik Förenings) branschstatistik minskade resandet i 
tätortstrafiken under åren 1986 -1992. Hur stor nedgången var är något osäkert eftersom den 
delvis kan förklaras av förändrad framställning av statistik (övergång till elektroniska 
biljettsystem) (SLTF 2002).  
 
Statistiken efter 1993 bedöms ha bättre kvalité och pendlar kring 1992-1993 års nivå (SLTF 
1999; SLTF 2002). Eventuellt kan en svag ökning på ca 7 % 1997-2001 urskönjas för tätorter 
< 80 000 invånare. Någon kvalitetsgranskning av om förändringar skett i statistikens kvalité 
under de åren har dock inte gjorts (SLTF 2002). Resandet i enskilda städer kan inte urskiljas i 
denna statistik. Från och med 2002 saknas indelning på stadstrafik – landsbygdstrafik i SLTFs 
kollektivtrafikstatistik (SLTF 2003).  
 
Stadstrafikkompassen är en databas som skapades på kommersiell grund 1998 för att 
möjliggöra benchmarking för nordisk stadsbusstrafik, se Lundblad (2006). Resandeindex i 
stadstrafikkompassen visar att resandet, i de 17 småstäder och 13 stora/medelstora städer som 
deltog under perioden 2001-2005, endast har ökat i Mölndal, de skånska småstäderna 
(samtliga) samt de stora/mellanstora städerna Malmö, Lund, Helsingborg, Gävle, Halmstad 
och Jönköping. I övriga medverkande städer har resandet stagnerat eller minskat.  
 
Databasen innehåller också en blandning av andra nyckeltal. Tyngdpunkten ligger på 
produktionsorienterade nyckeltal men databasen innehåller också och utbudsparametrar som 
trafikeringsdagens längd, maximal turtäthet och antal trafiksignaler med bussprioritering.  
Orsakerna till varför vissa städer lyckats öka sitt resande kan dock inte klart läsas ut dessa 
eftersom flera städer rankas högt på de nyckeltal som pekas ut som viktiga för framgång trots 
att resandet där minskat.  

3.2 Faktorer som kan påverka stadsbussresandet i småstäder 
I detta kapitel görs en genomgång av olika typer av litteratur som kan belysa vad som 
påverkar stadsbussresandet i småstäder. Först söks faktorer i litteraturen om resvanor, därefter 
bland undersökningar av resenärernas värderingar, bland karakteriseringar av småstäder med 
högt kollektivresande och i utvärderingar av åtgärder. Slutligen görs en kompletterande 
genomgång av omvärldsfaktorer. 

3.2.1 Resvanor i småstäder 
Detta avsnitt syftar till att ge en referensram om resvanor i småstäder och hur de skiljer sig 
från resvanorna i större städer. Fokus ligger på bussresvanor och dess konkurrensläge mot 
andra färdmedel.  
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Kvalitativa aspekter på resvanor i småstäder 
Hagman (2005) har genomfört en kvalitativ fallstudie av vardagsresandet i fem 
bostadsområden i Göteborg och Katrineholm. Det är främst bostadsområdet Katrineholm C 
som är av intresse för situationen i småstäder men även resvanorna hos de boende i 
radhusområdet Kärrdalen utanför Göteborg skulle kunna vara av visst intresse.  
 
Intervjuerna med de boende i centrala Katrineholm (blandad hushållsstruktur) visar att 
närheten till centrum är viktig. Endast en person åkte stadsbuss ibland. I samband med lokala 
bussresor säger många att ”jag kan gå” vilket av författaren ses som en önskan om 
anonymitet (som bussresenär är du synlig eftersom få åker) och som ett sätt att spara pengar 
(bussen kostar ekonomiskt). Det ses också som en nedtoning av de egna behoven. Bilen 
kommer främst in i nätverket av resor för att många har kopplingar till släkt, vänner eller 
fritidsaktiviteter i stadens omland. Att bli hämtad eller låna bil har låg status och ses som 
krångligt. Närbutikens höga priser jämfört med det externa köpcentrat är en faktor som 
ytterligare bekräftar bildbehovet för de intervjuade. Barriärer mot bilåkande, som brist på t.ex. 
parkeringsplats, är små.  
 
I Kärrdalen bor främst barnfamiljer och en anledning till detta är att det där finns billiga stora 
radhus. Här åker de vuxna bil medan barnen åker kollektivt flera gånger i veckan. 
Kollektivtrafiken är tillräckligt trygg för att föräldrarna ska låta sina barn åka själva.  
Föräldrarnas bilberoende grundar sig främst på vardagsinköp och att det är enkelt att ta sig 
till arbetet med bil. Det finns inga barriärer mot bilåkande (som t.ex. brist på 
parkeringsplats). 
 
De två andra bostadsområdena i Göteborg bedöms inte ha så stora likheter med småstäder 
men noteras kan att kollektivtrafiken där användes betydligt mer. Bakomliggande orsaker till 
ett högre kollektivresande i dessa områden antyds vara ett större kollektivtrafikutbud, att 
många hushåll saknar hemmaboende barn men också att de boende är mer 
stads/centruminriktade i sitt resande. Här fanns t.ex. tendenser till val av lustbetonade 
kollektivresor mot centrum under fritiden. 
 
Kollektivresornas omfattning och ärendefördelning 
Stadsbussresandets omfattning skiljer sig mycket mellan olika småstäder. Enligt Fredriksson 
et al (2000) varierade antalet resor per invånare och år 1998 mellan en och 79. För medelstora 
och större städer är intervallet istället ca 30 – 300 resor per invånare och år (Lundberg 2006). 
Persson (2003) har undersökt hur resvanor med kollektivtrafiken i småstäder skiljer sig från 
resvanor i större städer genom att bearbeta enkätdata från SLTFs trafikbarometer. Enligt 
denna analys är det i småstäder färre som reser kollektivt åtminstone några få gånger i 
månaden än i större städer (21% i  småstäder kontra 36% i större städer). Detta uttrycks också 
i att färre arbetsresor görs kollektivt (34 respektive 55%).  
 
Kjørstad och Norheim (2004) har gjort ombordundersökningar av resvanor och attityder i små 
och medelstora städer. Kjørstad och Norheims resultat visar att ca tre fjärdedelar av resorna i 
genomsnitt är arbets- eller skolresor. Resultaten indikerar dock skillnader i ärendetyp för olika 
stora städer. De minsta småstäderna i utvärderingen hade större andel inköpsresor med buss 
än de lite större städerna. De hade också en mindre andel dagliga resenärer. Stora variationer i 
ålderssammansättning och andel yrkesverksamma bland kollektivtrafikanterna i olika 
småstäder har dock observerats av både Persson (2003) och Kjørstads och Norheim (2004). 
Detta skulle troligen kunna kopplas till andelen skolresor och det totala trafikutbudets storlek.  
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Konkurrens mellan buss och cykel 
De korta avstånden i många småstäder ger cykeln en fördel gentemot andra transportmedel. 
Perssons (2003) jämförelse av två bostadsområden i Hässleholm och Malmö antyder också att 
restidskvoten buss/cykel är större i småstäder än i stora städer. Se även kapitel 3.3 om cykelns 
roll i förhållande till pendling och småstäder. 

3.2.2 Resenärernas värderingar  
Resenärernas värderingar undersöks ofta med hjälp av så kallade ”Stated Preferens” (SP) 
undersökningar. Främst undersöks värdering av de olika delarna av restiden men även andra 
standardfaktorer som förekomst av byte, tillgång till sittplats och bussarnas renhet har 
studerats med denna metod. 
 
Kjørstad (1995) har undersökt värdering av restidsfaktorer i norska små- och medelstora 
städer, dock inte uppdelat på olika resenärsgrupper. Enligt denna undersökning värderas 
gångtid till hållplatsen 2,5 gånger så högt som restid på buss (med sittplats). Den dolda 
väntetiden (=halva frekvensen) värderas 1,5 gånger så högt som restid på buss och bytestiden 
värderas 2,9 gånger så högt. Det finns dock en ganska stor variation mellan städerna. Både 
bytestid, gångtid och frekvens värderas också högre i förhållande till åktiden i Kjørstads 
undersökning än i en undersökning från den större staden Göteborg (Sjöstrands 2001).  
 
Gångtidens betydelse minskar 
För gångtiden finns en serie undersökningar (se sammanställning i Fearnley och Nossum 
2004) som antyder en nedåtgående trend i värdering av gångtid, dvs. att det inte längre anses 
mer betungande att gå till hållplatsen än att sitta på bussen.  
 
Skillnader mellan olika grupper av resenärer 
SP-studie av restidsvärderingar har gjorts i Göteborg (Sjöstrand 2001) och i norska små och 
medelstora städer (Ruud et al 2001). Båda studierna visar skillnader mellan olika grupper men 
båda författarna bedömer sammantaget skillnaderna som relativt små. Dock är skillnaderna, 
särskilt i värderingen av turtäthet och gångavstånd, något olika i de båda studierna, se tabell 
3.1. 
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Tabell 3.1; Värdering av utbudsfaktorer i olika resenärsgrupper och på olika typer av resor. 
Endast signifikanta skillnader har tagits med. Observeras ska att skolungdomar uteslutits ur 
Sjöstrands undersökning eftersom de fått gratiskort av kommunen. Egen sammanfattning. 

Relativ Göteborg Norska små och medelstora städer
Faktor:  värdering: (Sjöstrand 2001): (Ruud et al 2001):

Hög 
(jobbigt)

Yngre, yngre yrkesverksamma, 
yrkesverksamma som sällan åker 

buss, fritidsresor
Yngre, medelålders, valfria resor

Låg       
(ej jobbigt) Medelålders

Hög Äldre, kvinnor, fritidsresor Yngre, medelålders, 
hemmarbetande, män, valfria resor

Låg Skolelever

Hög Pensionärer, arbetsresor utanför 
högtrafik  Ålder ej signifikant

Låg Ungdomar

Hög Hemarbetande, höginkomsttagare, 
de tillgång till bil

Låg 
Hög Äldre, fritidsresor, sällanresenärer Ålder ej signifikant
Låg De som reser ofta

Hög Yngre, medelålders, kvinnor, 
obligatoriska resor

Låg Pensionärer
Hög Höginkomsttagare
Låg 

Väderskydd

Åktid m sittplats

Byte             
(>10 min väntetid)

Gångavstånd

Turtäthet

Direkt byte    
(förekomst)

Bytestid

 
 
Den befintliga kundgruppens sammansättning påverkar potentialen för ökat resande. 
Kjørstad och Norheim (2005) visar att den ursprungliga kundgruppens sammansättning har 
stor betydelse för potentialen för ökat resande. Det var de unga och de som reste kollektivt 2-4 
gånger i veckan som i störst grad ökade sitt bussresande vid förändringarna som ingick i de 
norska ”tiltakspakkene (åtgärdspaket) för kollektivtransport”. Kjørstad och Norheim tolkar 
detta som att det fanns en mättnad för arbetsresor hos de som redan åkte buss och att det fanns 
kvarstående barriärer för de arbetsresor som inte gjordes med buss.  

3.2.3 Kännetecken för småstäder med högt kollektivresande 
Fredriksson et al (2000) har gjort en analys av samband mellan utbuds- och omvärldsfaktorer 
och nivån på resandet i 9 svenska och 9 europeiska småstäder. De europeiska städerna var 
utvalda som ”goda exempel” medan de bland de svenska städerna fanns städer med både lågt, 
medelhögt och högt resande per invånare. Det är status Q som studerats av Fredriksson. 
Resultaten kan dock vara intressanta eftersom det bland orsaker till en hög resandenivå även 
kan finnas orsaker till ett ökat resande. 
 
Omvärldsfaktorer kan inte ensamma förklara lågt resande i svenska småstäder. 
Av de omvärldsfaktorer6 som Fredriksson et al studerat kvantitativt var det endast för 
parkeringsavgiften som ett positivt samband med ett högt resande antyddes (hög högsta 
parkeringsavgift – högt stadsbussresande). Bland de utländska städerna fanns också en positiv 
trend mellan avstängd yta för biltrafiken och högt resande men bland de svenska städerna var 
trenden svagt den motsatta. En ej undersökt faktor som enligt författarnas iakttagelser skulle 

                                                 
6 De omvärldsfaktorer som studerades kvantitativt var: invånarantal, befolkningstäthet, höjdskillnader, 
formfaktor för staden, biltäthet, högsta parkeringsavgift och andel trafikyta avstängd för biltrafik. 
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kunna förklara detta är huruvida även bussen stängs ute från centrum eller ej. 
Höjdskillnaderna inom städerna var större i de europeiska städerna men en osäkerhet fanns 
om huruvida dessa skapades av höjder utanför bebyggelsen. För invånarantalet fanns det 
bland de svenska städerna en svag trend till att fler resor per person gjordes i städer med större 
invånarantal. Dock gjordes det i de utländska städerna, särskilt i städer med mellan 20 000 
och 30 000 invånare, fler resor än i svenska städer med samma storlek. Detta indikerar en 
potential för ökat resande i svenska småstäder.  
 
Vagnkm, turtäthet och taxenivå var viktiga förklarande utbudsfaktorer. 
Bland de av Fredriksson et al studerade utbudsfaktorerna7 indikerades positiva samband med 
högt resande för faktorerna vagnkm per invånare, turtäthet och låg taxenivå. Vad gäller 
marknadsföringskostnader sågs ingen trend men det fanns en nivåskillnad mellan de 
europeiska städerna och de svenska. Faktorn var dåligt definierad och Fredriksson et al menar 
att ett annat mått på marknadsföring kanske skulle kunna visa på ett samband. 
 
Mer kvalitativa faktorer kan också vara viktiga. 
En kvalitativ analys som Fredriksson et al gjorde visade att egenskaper som karakteriserade 
de europeiska goda exempelstäderna var enkel trafikering (enkelt linjenät, hög frekvens, styv 
tidtabell), enhetlig design, satsning på information, dialog med invånarna, tillgänglighet, 
bussprioriterande åtgärder och en välfungerande centrumterminal. 
 
Ytterligare potentiella faktorer som kan ha betydelse för nivån i resandet och som 
identifierats8 i Fredrikssons studie är: 
 

• Var viktiga målpunkter i staden är lokaliserade i förhållande till kollektivtrafiken 
• Externa bil-lättillgängliga köpcentrum 
• Den regionala kollektivtrafikens betydelse för staden 
• Befolkningsstruktur 
• Klimat 
• Trafikens företagsekonomi och effektivitet 
• Kompetensen i kommunerna 
• Om syftet med trafiken är definierat överhuvudtaget och om det är definierat som 

medel för en attraktiv stad i synnerhet.  
 
Persson (2003) har översiktligt studerat enkelheten i några svenska och utländska småstäders 
linjenät. De svenska småstäderna utmärks av att linjerna har många rundslingor. Dessa ger 
långa restider i ena riktningen särskilt i de fall rundslingan endast trafikeras åt ena hållet. De 
ger också och ojämna restider för stora delar av slingan om de trafikeras åt båda hållen (de 
kan ge jämna turintervall i den bortersta punkten). 

3.2.4 Effekter av förändringar i småstadstrafik  
Flera stadsstödda förändringar av kollektivtrafik som gjorts i norska små och medelstora 
städer (10 000 - 152 000 invånare) under de senaste ca 10 åren har utvärderats, se t.ex. 
Kjørstad och Norheim (2004) och Kjørstad och Norheim (2005b). Dessa utvärderingar bygger 

                                                 
7 De utbudsfaktorer som studerades kvantitativt var: antal linjer, vagnkm per invånare, genomsnittlig turtäthet, 
taxa och marknadsföringskostnader. 
8 Dessa faktorer framkom genom översiktliga kvalitativa studier och ett seminarium med representanter för 
kommuner och trafikhuvudmän och har inte granskats noggrannare av författarna. 
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främst på undersökningar av resenärerna och fokuserar på förändrade attityder, resmöjligheter 
och uttalade resvanor hos kollektivresenärerna.  Kjørstad och Norheim (2005a) tar även upp 
motsvarande förändringar hos befolkningen. I Sverige har effekter av förändringar främst 
utvärderats genom tidsserieanalyser av resandestatistik och andra kvantitativa utbuds- och 
omvärldsfaktorer. 
 
I Norge gav förändringar av turtätheten störst effekt. 
Av samtliga faktorer9 som studerats av Kjørstad och Norheim (2004) är det de upplevda 
turtäthetsökningarna som har haft störst positiv effekt på resenärernas värdering av 
kollektivtrafikutbudet. De som tyckte att turtätheten hade blivit bättre hade 10 gånger så stor 
sannolikhet att uppleva att utbudet i sin helhet hade blivit bättre (jämfört med de som inte 
tyckte att turtätheten hade blivit bättre). Detta ska jämföras med motsvarande tal för övriga 
förbättrade faktorer som är 1,5 – 2 gånger ökad sannolikhet. Enligt studien är det också de 
upplevda turtäthetsökningarna som har haft störst effekt på ökningarna av resandet (mätt som 
resenärernas efterhandsuttalanden om förändrat resande). Även av de negativa förändringarna 
är det de upplevda turtäthetssänkningar som har haft störst negativ effekt.  
 
Det är oklart hur stora reella förbättringar av t.ex. turtätheten som krävs för att resenärerna ska 
uppleva att den förbättras. Någon korsanalys mellan objektiva utbudsfaktorer och 
resenärernas upplevelser eller resande har inte gjorts i de norska undersökningarna. Körstad 
(2006) tycker sig dock se ett samband mellan de områden där stora frekvensökningar gjorts 
och de områden där resenärerna har upplevt förbättringar.  
 
Effekt av ökad turtäthet i Ängelholm. 
Persson (2003) har gjort en regressionsanalys av förändringar av stadsbusstrafiken i 
Ängelholm. Analysen visar att en resandeökning på 13% kunde kopplas till att turtätheten på 
den ena av de båda linjerna i staden höjdes från 60 minuter till 30 minuter.  
 
Upplevda försämringar ger större effekt än upplevda förbättringar. 
Sannolikheten för att de som upplevt turtäthetssänkningar ska uppleva utbudet som totalt sätt 
försämrat är 23 gånger så stor som för dem som inte upplevt att turtätheten försämrats 
(Kjørstad och Norheim 2004). En försämring av frekvensen ger alltså ca dubbelt så stor effekt 
som en förbättring! Även för andra faktorer ger försämringar enligt studien större effekt än 
förbättringar. Det är inte så att resenärerna värderar förbättringar och försämringar på olika 
sätt men Kjørstad och Norheim menar att det, åtminstone för de ”friviliga” (icke tvungna) 
resenärerna,  är lättare att sluta resa med buss än att börja.  
 
Paket av åtgärder och prioritering av stora trafikantgrupper ger effekt. 
Kjørstad och Norheim (2005) visar att det är de åtgärdspaket som inneburit omfördelningar av 
utbudet till fördel för större trafikantgrupper som har givit resultat i form av ökat resande. De 
har också isolerat en ”paketeffekt” på resenärernas totala värdering av utbudet (d.v.s. en effekt 
av själva åtgärdspaketet utöver effekterna av de enskilda förändrade faktorerna). Denna 
”paketeffekt” är störst i de städer där åtgärdspaketen har varit kraftigast (där t.ex. störst 
reducering av den generaliserade restiden för resenärerna skett). Körstad (2006) tycker sig 
också se att de förändringar som gett störst effekt är de där målinriktat arbete skett över en 
längre tid. 
 
 
                                                 
9 De utbudsfaktorer som undersökts av Kjørstad och Norheim (2004) är: turtäthet, linjesträckning, restid, 
gångavstånd till buss, punktlighet, byten, tidtabellsinformation och taxeinformation. 
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Stomlinjer har minskat de generaliserade restiderna och ökat resandet. 
Stomlinjer karaktäriseras som tydliga, gena och snabba linjesträckningar med hög 
framkomlighet, hög turtäthet, regelbundna avgångstider och samlade direkta byten mellan 
linjerna, oftast vid en central byteshållplats enligt den så kallade ”rendezvous”-principen.  
 
Stomlinjer eller stomlinjeliknande förändringar har gjorts och utvärderats i större eller mindre 
omfattning i Jönköping, Luleå och Hässleholm. I utvärderingarna av Jönköping och 
Hässleholm har tidsserieanalyser använts. Dessa visar på resandeökningar på mellan 9 och 37 
% till följd av omläggningarna (Edman 1998 respektive Persson 2003), se tabell 3.2. 
Effekterna av de olika delarna i förändringspaketen har dock inte kunnat isolerats ut.   
 
Tabell 3.2; Stomlinjeinföranden som utvärderats. 
Stad Isolerad Genomförda Källa

resandeökning förändringar
Jönköping 9-17% Nytt linjenät. (Edman 1998)

Styr- och framkomlighetsåtgärder.                   
Nya fordon.                                                        
Informations- och marknadsföringskampanger. 
Förändringar i bil och cykelnäten.

Luleå 8,7% * Införande av genomgående linjer. (Berggren 2004)
Fastare & genare linjesträckingar.                         
Direkta byten i centrum.                                         
Ny central byteshållplats.                                       
Mer regelbundna avgångstider.                             
Ökad  turtäthet på stomlinjerna.  
Signalprioritering och ett nytt informationssystem 
infördes. 

Hässleholm 37% "Enklare" linjenätet.    (Persson 2003)
Ökad färdhastigheten på bussen.                          
30 minuters turtäthet på alla linjer.                    
Central byteshållplats flyttad till stationen. 

*= Ej isolerad resandeökning. Talet är en jämförelse av månadsvärden ca ett halvår efter 
förändringen. Resandet ökade åren före förändringen och fortsatte att öka åren efter 
förändringen.  
 
En utvärdering av linjeomläggningen i Luleå (Berggren 2004) visar att resenärerna till största 
delen ansåg att förändringen inneburit en förbättring och att de främst uppfattade det nya 
systemet som enklare och snabbare vilket tyder på att enkelhet och restid är viktiga faktorer. 
Beräkningar av generaliserade restider för Luleå (Häggström 2002) och för Jönköping 
(Sjöstrand 2001) visar att de generaliserade restiderna minskat i de nya linjenäten och antyder 
därigenom att de ”hårda” restidsfaktorerna i förändringarna haft effekt. Något olika vikter har 
använts vid beräkningar av de generaliserade restiderna de i båda fallen. 
 
Sjöstrand (2001) jämförde i Jönköping också vilka generaliserade restider som det gamla 
radiella linjenätet och det nya stomlinjenätet gav för olika typer av resor. De olika typer av 
resor som studerats (arbetsresor, fritidsresor, studerandes resor och äldres resor) utmärks av 
att resenärerna värderar de olika delarna av dessa resor något olika. Stomlinjenätet gav dock 
lägre generaliserade restider än det radiella linjenätet för samtliga studerade resenärsgrupper.  
 
Oklarhet kring regelbundna tider. 
Regelbunden tidtabell ingår ofta i stomlinjekonceptet. Fasta minuttal anses vara mycket viktig 
i samtida kollektivtrafiklitteratur, se t.ex. Nilsen (2005). Resultat från Anderssons (1992) 
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studie av regional kollektivtrafik antyder dock inte att fasta minuttal i sig leder till fler resor. 
Regelbundna tider gjorde inte att fler kunde busstiderna och studien tyder dessutom på att det 
ofta var dyrare att köra på fasta tider. Dock gjorde de fasta minuttalen att de som kände till 
något om tidtabellen kände till fler turer. 
 
Taxan 
I Kristinehamn har det gjorts ett prov med gratis kollektivtrafik som utvärderats (Andersson et 
al 1999). Resandet ökade kraftigt i stadstrafiken och genererade dessutom en mindre 
samhällsekonomisk vinst. Enligt en enkät utförd i efterhand hade 24% av de nytillkomna 
resenärerna tidigare gjort motsvarande resa med bil och 4% skulle inte ha gjort resan tidigare. 
Slutsatsen som författarna drar är att nolltaxa kan vara samhällsekonomiskt motiverbar i 
stadstrafik som har låga marginalkostnader (mycket tomma platser på befintliga turer). 
 
Informationsåtgärder 
Effekter av informationsåtgärder i samband med åtgärdspaket i norska små och mellanstora 
städerna analyseras av Kjørstad och Norheim (2005). Totalt sätt hade kunskapsnivån om 
kollektivtrafiken hos befolkningen inte ökat till följd av åtgärdspaketen. På individnivå 
identifierades dock ett samband mellan förändrad kunskapsnivå och förändrat resande. 
Uppfattningen om förändringarna i informationen hade också effekt på resenärernas totala 
värdering av förändringarna i utbudet. De som ansåg att informationen hade förbättrats hade 
ca 1,5 gång högre sannolikhet att tycka att hela utbudet förbättrats än de som inte uppgett att 
de tyckte att informationen hade förbättrats.  
 
Ruud (2005) har utvärderat vilka informationskanaler som i samband med de norska 
åtgärdspaketen nådde kollektivtrafikresenärerna. Hon visar att information som sändes hem 
med posten var den viktigaste informationskanalen. Hemsänd information var tillsammans 
med information via bekanta också de viktigaste informationskanalerna för dem som ändrat 
sitt resande. Skillnader fanns också mellan hur övriga kanaler, t.ex. affischer på hållplatsen, 
tidningsannonser och tidningsartiklar, nått olika befolkningsgrupper. 
 
Individuell marknadsföring 
Ökningar av kollektivtrafikresandet på 2-9 % i grupper som bearbetats med individuell 
information på sina arbetsplatser har konstaterats av Jotoft (2005). Effekterna är inte isolerade 
men nöjdheten i gruppen ökade under perioden något mer än hos allmänheten vilket tyder på 
en effekt av marknadsföringen. Försöken gjordes dock i Stockholm och Göteborg och 
grupperna kan ha dominerats av anställda som var positivt inställda till kollektivtrafiken. 
Detta gör att effekten i småstäder och för andra typer av grupper kan bli annorlunda. 
 
Långtidsutveckling i småstäder 
Orsaker som kan ha bidragit till minskade resandet i svensk tätortstrafik 1986 – 1992 var 
enligt Tegnér (1994) ett mildare klimat vintertid, en relativ taxehöjning på buss som var tre 
gånger så stor som höjningen av bensinpriset samt en minskning av trafikutbudet. 
 
Ett större åtgärdspaket i stadstrafiken i den norska småstaden Steinkjer (ca 11 000 invånare) 
genomfördes1991 och gav en kraftig effekt. Enligt Hammer och Fröysdal (1994) ökade 
antalet resor per invånare och år från 7 till 23. En långtidsutvärdering10 genomförd av Nordtug 
(2002) visar dock att resandet efter några år började sjunka. Enligt Nordtug är en trolig 
bidragande orsak till detta är att det skett en centralisering av befolkningen, särskilt de äldre, 
                                                 
10 Långtidsstudien grundar sig främst på en tidsserieanalys och på jämförbara enkätsvar från flera 
ombordundersökningar. 
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från mer perifera delar av tätorten till centrum samt att utbildningsnivån (och därmed troligen 
även inkomstnivån) ökat. Även turtätheten har stark förklarande effekt i Nordtugs 
regressionsanalys. Noteras kan dock att turtätheten bara minskats en gång på en linje och inte 
på någon av linjerna med 30 minuters turtäthet. Vid granskning av rapporten kan jag också se 
andra, mer kvalitativa, möjliga förklaringar till minskat resande. Det nämns att 
marknadsföringsinsatserna minskat samt att det under en period gjorts flera mindre 
förändringar av avgångstiderna och att det funnits problem med punktligheten. Noteras kan 
också att de enda nya satsningarna som nämns i rapporten är överflyttning av ett fåtal turer 
från anropsstyrd trafik till ordinarie trafik och ökning av turtätheten i ett område till en timme.  

3.2.5 Omvärldsfaktorer av betydelse för förändringars effekt 
Befolkningsutveckling, befolkningssammansättning, parkeringsavgift och avstängd yta för 
biltrafik har behandlats i kapitel 3.2.3 och 3.2.4. Nedan beskrivs först kostnadsutvecklingen 
(KPI och bensin). Därefter behandlas betydelsen av biltillgång och regional pendling för 
stadsbusstrafikens utveckling.  
 
Kostnadsutveckling 
Priset på drivmedel har en nära koppling till kollektivtrafiken. Både som jämförelsemått för 
reskostnaden för den enskilde konsumenten och som kostnadsdrivare för trafikbolagen. 
Bensinpriset har under perioden stigit från i medel 8,33 kr/l år 1995 till 11,14 år 2005. Denna 
ökning är större än ökningen av KPI (konsumentprisindex). KPI låg i princip stilla under 
slutet på 90-talet och har totalt över perioden 1995-2005 endast stigit med 10%, se figur 3.1. 
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Figur 3.1; Prisutveckling 1995-2005. KPI och bensinpris. Källa: SCB respektive Svenska 
petroliuminstitutet. 
 
Tillgång till bil och framkomlighet med bil 
Tillgången till bil är en känd viktig förklaringsfaktor för färdmedelsval. I Kjørstad och 
Norheims (2005) före och efterstudier av norska åtgärdspaket i kollektivtrafiken ökade 
andelen av befolkningen och kollektivtrafikanterna som hade tillgång till bil och därmed 
måste vinnas i konkurrens med bilen. Kjørstad och Norheims studie visar också att de främsta 
orsakerna till att de kollektivtrafikanter som har tillgång till bil ändå åker buss är att de anser 
det krångligt att parkera eller köra i stan (31 resp.10%). Andra orsaker är att de tycker att det 
är miljövänligt att åka buss (17%), att det mer komfortabelt (12%), snabbare (8%) eller 
billigare (5%).  
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Den regionala pendlingen 
Sedan 1970 talet har det pågått en regionförstoring och ökning av pendlandet i Sverige. Detta 
innebär förändrade förutsättningar även för stadsbusstrafiken. Rydstam (1998) har studerat 
färdmedelsvalet för lokala resor till regional Pågatågstrafik. Resultaten visar att 
färdmedelsvalet skiljer sig något mellan resorna i ”hemma-änden” och ”borta-änden”. På de 
lokala anslutningsresorna till regionala pendlingsresor används buss i större utsträckning i 
”borta-änden” (21%) än i ”hemma-änden” (13%). En möjlig förklaring till detta är att färre 
resenärer tycks se cykeln som ett möjligt alternativ i ”borta-änden” än i ”hemma-änden”. 
Detta tycks i sin tur hänga ihop med att de inte har någon cykel där.  
 
Resultaten visar dock inte hur stor stad ”hemma”- respektive ”borta”-änden är. 
Avgränsningen av lokala resor är inte heller helt klar i studien. Därför kan inga säkra 
jämförelser mellan nivån på stadsbussresandet vid pendlingsresor respektive 
stadsbussresandet vid arbetsresor inom staden göras. En jämförelse med Perssons (2003) 
analys av andel kollektiva arbetsresor i små städer (34%) antyder dock att det lokala 
bussresandet till regionala pendlingsresor i småstäder kan ligga på en lägre nivå än 
stadsbussresandet på lokala arbetsresor.  
 
Rydstams resultat tyder också på att pendlingskort som inkluderar lokala resor med buss 
minskar sannolikheten för att cykel ses som ett möjligt val för den lokala delen av resan på 
hemorten. Hon pekar på att avsaknad av marginalkostnad för den lokala kollektivtrafiken kan 
leda till ett ineffektivt överutnyttjande av stadstrafiken då gång och cykel avfärdas på ett så 
tidigt stadium i beslutsprocessen.  

3.3 Organisationens betydelse vid genomförande av förändringar 
Här presenteras först några grundläggande organisationsteoretiska perspektiv och deras 
tillämpning inom kollektivtrafiken. Därefter presenteras processutvärderingar från olika 
förändringsprojekt. Samarbeten mellan olika aktörer antas vara viktiga inom kollektivtrafiken 
i allmänhet och stadstrafik i synnerhet och behandlas därför sist i detta kapitel. 

3.3.1 Organisationsteori och dess tillämpningar inom kollektivtrafiken 
Inom organisationsteorin finns flera skolor med olika perspektiv på vad som är viktigt för 
organisationers funktioner och förändringsprocesser. Hatch (1997) beskriver de moderna 
(rationella), symboliska och postmoderna perspektiven. 
 
En viktig skillnad mellan de olika skolorna är enligt Hatch synen på huruvida analys föregår 
strategi och handlande (rationell modell), eller om handlig och analys går hand i hand och 
strategin mer har funktionen av en kraftfull symbol som inspirerar till handlande och analys 
(symboliskt perspektiv). Hatch menar att båda synsätten (modernt respektive symbolisk) kan 
bidra till en konstruktiv analys av organisationer men att olika situationer kan motivera 
tyngdpunkt endera av modellerna. Då förändringstakten är hög och komplexiteten stor kan det 
symboliska perspektivet ha poänger eftersom det då kan vara svårt att hinna med all den 
kommunikation som den rationella modellen kräver, se figur 3.2. Omvänt kan den rationella 
modellen vara mer lämplig då förändringstakten är låg och komplexiteten mindre. Vid 
situationer med stor komplexitet och låg förändringstakt, se figur 3.2, kan en alternativ modell 
med mer integrering av utformning (strateger) och implementering (operativa funktioner) vara 
lämplig.  
 

 23



Låg Hög
Långsam Rationell modell "Implementerarna"

Förändringstakt utformar
"Utformarna" 

Snabb imlementerar Symbolisk strategi

Komplexitet

 
 
Figur 3.2; Organisation strategier vid olika osäkerhetsnivåer. Efter Hatch (1997).  
 
Det postmoderna perspektivet har enligt Hatch en annan kunskapssyn och menar t.ex. att 
strategier inte finns som objekt utan att vi skapar dem genom vårt sätt att använda språket och 
klassificera (objektifiering). Det postmoderna perspektivet betonar följaktligen att 
förändringar i organisationer kan ske genom personlig omdaning (hur vi objektifierar) och att 
denna uppnås genom ifrågasättande av handlande och motiv. Drottenborg (2004) har studerat 
organisationsaspekter hos trafikhuvudmännen. Hon menar att en viktig förutsättning för att 
utveckla kollektivtrafiken kan vara att trafikhuvudmännen börjar arbeta med att identifiera 
karaktärsinslag i den egna organisationen och byta negativa inslag mot positiva.  
 
Strategins funktion 
Hatch (1997) pekar på att både rationella och symboliska organisationsmodeller ger stöd för 
resonemanget att förekomsten av en strategi kan leda till framgång; genom inspiration till 
handling (symboliskt perspektiv) eller genom rationella val av handlingar utifrån analys och 
strategi (modernt perspektiv). De olika perspektiven har dock olika tyngdpunkt för vad de 
anser påverkar utformandet av en strategi. Det moderna perspektivet betonar strategin som 
organisationens reaktion på omvärlden medans det symboliska perspektivet betonar den reella 
påverkan som de menar att maktförhållanden och rutiner inom organisationen har.  
 
Verksamhetsstyrning vs. målstyrning 
Verksamhetsstyrning och målstyrning är två modeller som kan användas för styrning av 
verksamheter. Centrala tankar för verksamhetsstyrning är att det som mäts uppmärksammas 
och att underlaget för styrningen måste omfatta alla de aspekter som är viktiga för 
måluppfyllelse på både kort och lång sikt. Därför identifieras i verksamhetsstyrning flera 
dimensioner i verksamheten – fokusområden – där nyckeltal tas fram och följs upp.  
 
Verksamhetsstyrning ger enligt Börjesson et al (2000) fördelar genom att den inriktas på att 
förklara hur mål nås så att man kan lära av sina egna misstag och utveckla sina metoder. 
Börjesson menar att målstyrning å andra sidan inte underlättar att lära av sina misstag 
eftersom den i princip negligerar hur målen nås och lätt blir dominerad av det ekonomiska 
utfallet, ekonomistyrningen. 
 
Verksamhetsstyrning i kollektivtrafiken 
Börjesson et al 2000 har gjort en forskningsöversikt om organisationernas funktionssätt inom 
kollektivtrafiken. Utifrån denna ger Börjesson exempel på fokusområden som troligen är 
användbara för verksamhetsstyrning i kollektivtrafiken: kundfokus, ekonomiskt fokus, 
verksamhetsfokus, utvecklingsfokus och samhällsansvar. Enligt Börjesson finns det en 
potential för förbättring av trafikhuvudmännens verksamhetsstyrning. Fokusområdena 
ekonomin och kundnöjdhet följs enligt Börjesson upp med nyckeltal men åtgärderna är alltför 
sparsamt kopplade till mål och uppföljning. För avhjälpande av funktionshinder och 
miljöanpassning verkar hela kedjan av mål, åtgärder och medel hänga ihop och nyckeltal 
användas. Det är mindre känt om alla dessa steg tillämpas för övriga delar av 
verksamhetfokus, samhällsfokus och utvecklingsfokus. Erikssons (2002) undersökning av 
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trafikhuvudmännens arbete med marknadsanalys och marknadsföring visar att få 
trafikhuvudmän gör regelbundna uppföljningar av kollektivtrafikens marknadsandel.  
 
Förutom identifierade fokusområden som mäts behövs enligt Börjesson också fungerande 
informationskanaler, planerings- och uppföljningsrutiner samt medverkan från medarbetarna 
för att verksamhetsstyrning ska fungera. Börjesson menar också mer generellt att man då 
verksamhetsstyrning införs i offentliga verksamheter behöver fokusera på att ta fram mått för 
kundnytta och prioritera långsiktiga mål 

3.3.2 Utvärderade förändringsprocesser inom kollektivtrafiken 
Hagen (1999) har gjort en utvärdering av processer i samband med genomförande av två 
åtgärdspaket i Norge. Den visar att bristande målstruktur och avsaknad av lokala mål troligen 
har bidragit till mindre fokus på helhetslösningar och att åtgärder därför genomförts som inte 
utvecklat resandet maximalt. Hon såg också att etablerade och mer långsiktiga utvecklings-
organisationer fungerade bättre än nya projekt. En annan iakttagelse var att ägarskap till, och 
kreativitet för att skapa, nya lösningar inte stärktes av de valda traditionella projekt-
organisationerna. Istället var enstaka drivande aktörer mycket viktiga för att föra arbetet 
framåt.  
 
Gottfridsson (2005) har studerat processer och parter i utvecklingsarbete som skett inom 
kollektivtrafiken i tre kommuner. Som framgångsfaktorer pekar han på: 
 

• Förekomsten av en, eller en liten grupp, drivande aktörer som har helhetsgreppet över 
utvecklingen.  

• Att politiker, i sin vikiga roll som stödjande aktörer, ger utvecklingsarbetet legitimitet 
och finansiella resurser. 

• Att de som ska utföra förändringarna har en tydlig prioriteringsordning så att de kan 
frigöra tid och pengar för de aktuella projekten. 

 
Av detta följer också att ledningens agerande spelar stor roll för om det arbete som läggs ner 
blir framgångsrikt eller ej (om prioritering av uppgifterna görs för utförare och om frågorna 
lyfts till politiken). 

3.3.3 Samarbeten mellan olika aktörer 
Boverkets (2003) slutsatser efter att ha granskat några trafikhuvudmäns-, regioner/landstings- 
och kommuners arbete med kollektivtrafikfrågor är att det behövs en renässans för 
kollektivtrafiken som ett samhälleligt intresse. Flera aktörer än trafikhuvudmannen och 
entreprenören behöver intressera sig för kollektivtrafikens utveckling. Man betonar 
betydelsen av en mer helhetlig stadsplanering istället för en trafik- respektive 
bebyggelseplanering. De menar också att det behövs en tydligare dialog om vad som är en 
tillfredställande trafikförsörjning i olika städer. Ett led i detta kan enligt Boverket vara en 
tydligare process för att ta in kollektivtrafikplanerna som underlag i den kommunala 
planeringen. En annan komponent som betonas är behovet av en tydligare ägarstyrning i 
kollektivtrafiken.  
 
Drottenborg (2004) har genomfört kvalitativa studier genom intervjuer med trafikhuvudmän 
och politiker för att undersöka olika aspekter av samarbets- och maktproblem kring 
utveckling och styrning av kollektivtrafik. Undersökningen motiveras av att hon ser 
samarbets- och maktproblem samt kompetensbrist som de huvudsakliga problemen inom 
organisering av lokal och regional kollektivtrafik. De egenskaper som enligt Drottenborg 
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förknippas med framgångsrika trafikhuvudmän11 visas i tabell 3.3 nedan. Hon menar att 
förutsättningarna för att utveckla trafiken uppstår i ett samspel mellan organisationens 
karaktär, arbetssätt, arbetsmiljö och vision. 
 
Tabell 3.3; En bra trafikhuvudman. (Från Drottenborg 2004.) 

Dimension Beskrivning

Karaktär

Fokus

Sätt att arbeta

Problemlösning Har en bra politisk styrelse.

Arbetsmiljö Odlar relationerna med alla aktörerna. Uppmuntrar humor. Ger och tar kritik och beröm.

Servicenhet. Leder framåt och inte bara förvaltar. Håller balansgång mellan ekonomi, 
perspektiv och utveckling. Samarbetar med ägarna. Har affärsidé. Är engagerad.

Befogenhetsansvar, frihet under ansvar, öppen och bra kommunikation, innovativ, 
flexibel, mångsidig, lyhörd, kompetent

På samordning, kundsyn, effektivitet. På att öka resandet och på att koppla 
kollektivtrafiken till infrastrukturen.

 

3.4 Sammanfattning 
Samlad kunskap finns endast om resandeutvecklingen i 17 svenska småstäder fr.o.m. 2001. 
Av dessa städer är det endast i de skånska städerna som resandet ökar. Ingen vetenskaplig 
studie har gjorts för att hitta allmänna trender baserade på förändringar över tid i svenska 
småstäder.  
 
Mot bakgrund av kvalitativa studier av resvanor skulle särskilda utmaningar för stadstrafiken i 
småstäder vara invånarnas önskan om anonymitet (du syns bland de få som åker buss) och att 
bussen inte ses som ett sätt att spara pengar. En styrka som idag ger resenärer är tryggheten. 
För att konkurrera mot det troligen ökande bilinnehavet är den helhetliga 
konkurrenssituationen ”egen bil” – ”andra färdmedel” också av stor betydelse i småstäder. 
Viktiga faktorer för ett ökat stadsbussresande kan därför vara förbättrad regional 
kollektivtrafik, förenkling och statushöjning kring lånande av bil samt förändrade 
parkeringsmöjligheter.  
 
Variationerna i kollektivresenärernas sammansättning är betydande och små skillnader mellan 
olika resenärsgruppers värdering av de olika aspekterna i trafikutbudets standard antyds. Detta 
måste hållas i minnet om samband mellan åtgärder och resandeutveckling ska studeras utan 
att resenärerna undersöks.  
  
En brist i studierna av effekter av förändringar i stadstrafik i mindre och medelstora städer är 
att de större utvärderingar som gjorts antingen har gjorts med hjälp av tidsserieanalyser eller 
genom undersökningar av resenärernas uppfattningar och uttalade agerande i efterhand. Det 
saknas överlapp mellan de båda angreppssätten så att hela kedjan från åtgärd, via resenärernas 
uppfattningar och uttalade resbeteende till förändrat resande täcks in. 
 
Sammantaget finns mycket som pekar på turtätheten som en mycket viktig faktor även i små 
och medelstora städer. 
 

                                                 
11 Med framgångsrika THM (trafikhuvudmän) menar Drottenborg THM där samarbets- och maktproblem löses. 
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En eventuell trend mot minskad betydelse av gångavståndet har identifierats för medelstora 
städer och skulle kunna öka intresset av att studera linjenätsförändringar som påverkat 
gångavstånd och restid. 
 
Stomlinjenät har i medelstora städer givit kortare generaliserade restider. En viktig 
förutsättning för detta tros vara att bytena inte ökat. Linjenäten i småstäder innehåller i stor 
grad rundslingor och avvikelser. Därigenom har de inte fullt ut samma egenskaper som rent 
radiella linjenät.  Mot den bakgrunden kan det vara intressant att studera om förändringar av 
linjenäten i stomlinjeriktning har givit ett ökat resande även i småstäder. 
 
Litteraturstudien pekar också på följande förhållanden vad gäller åtgärder i utbudet: 
 

• Paket av åtgärder antyds ha givit större effekt än enstaka åtgärder. 
• Negativa förändringar antyds ha större effekt än positiva. 
• Även efter stora åtgärder och en stor resandeökning kan resandet efter några år börja 

minska. Detta kan vara kopplat till att inga nya åtgärder görs.  
 
Ur den litteratur som studerats om organisationsaspekter för framgångsrik kollektivtrafik 
utkristalliserar sig följande huvudfaktorer: 
 

• Vilka mål och strategier som finns. Har fokusområden identifierats? 
• Om syftet med trafiken är definierat som medel för en attraktiv stad. 
• Om drivande aktörer finns. 
• Hur samarbeten mellan olika aktörer fungerar. 
• Vilka roller som främst tjänstemannaledning och politiker tar. Prioriteras 

kollektivtrafik? Ges legitimitet och finansiella resurser? 
• Kunskapssituationen. Finns kunskap om vilka resenärerna är? Har 

ombordundersökningar gjorts? Hur är kompetenssituationen på kommunerna? 
• Vilken form av uppföljning som sker. Används t.ex. balanserade styrkort? Finns 

dialog med invånarna? 
• Trafikens företagsekonomi och effektivitet. 
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4 Enkät – Resande och åtgärder i svenska småstäder 
I detta kapitel redovisas resultat och analys av den enkät som genomförts med 
trafikhuvudmännen för samtliga svenska småstäder med stadsbusstrafik. Först beskrivs 
resandeutvecklingen i svensk stadsbusstrafik 1995 – 2005. Därefter beskrivs 
befolkningsutveckling, genomförda förändringar i stadsbusstrafiken och förändringar i 
omvärlden faktorvis. Efter det analyseras samband mellan resandeutvecklingen och de övriga 
faktorerna i samma ordning. Avsnittsindelning för beskrivning och sambandsanalys: 
 
Beskrivning      Sambandsanalys 
4.2………...     4.7.1………….     Befolkning 
4.3.1………. 4.7.2…………. Turutbud 
4.3.2………. 4.7.3…………. Linjenät 
4.3.3………. 4.7.4…………. Taxa 
4.3.4………. 4.7.5…………. Marknadsföring  
4.3.5………. 4.7.6…………. Hållplatser  
4.3.6………. 4.7.7…………. Framkomlighet  
4.3.7………. 4.7.8…………. Övriga förändringar i utbudet  
4.4………… 4.7.9…………. Omvärldsfaktorer  
4.5………… ………………. Kommande förändringar i städerna 
4.6………… ……………….  Kommentarer om organisationsfrågor 
 
Därefter behandlas övriga samband (t.ex. mellan ursprunglig resandenivå och genomförda 
förändringar) översiktligt i avsnitt 4.7.10. Slutligen ges en sammanfattning av vad som 
kännetecknar städer där resandet ökar respektive minskar. 

4.1 Resandeutveckling i svensk stadsbusstrafik 1995 - 2005. 
Nulägesbild 
I genomsnitt gjordes det år 2005 17 resor per invånare i de 51 småstäder som redovisar data 
för 2005. Fyra städer hade över 40 resor per invånare och 12 hade under fem resor per 
invånare och år, se figur 4.1. Resandestatistik för samtliga städer finns i bilaga 6 och i bilaga 8 
finns en sammanställning av resandeutvecklingen i samtliga städer. 
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Figur 4.1; Antal resor per invånare i stadstrafikens trafikeringsområde 2005. N=51. 
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Kvantitativa mått på resandeutvecklingen 1995-2005 
I genomsnitt ökade antalet resor i de 42 småstäder som redovisade data för år 2000 och år 
2005 med 3,9%. Räknat i antal resor per invånare ökade resandet med 2,4%. Dessa städer har 
en sammanlagd tätortsbefolkning på 900 000 i sina trafikeringsområden och står för totalt 20 
miljoner resor. Det finns ett bortfall på 10 städer som inte redovisat resandestatistik för 2000 
och 2005. Dessa städer har ett resande på 1-15 resor/invånare och domineras av städer där 
resandet minskat, se diagram i bilaga 12. 
 
Genomsnittsmåttet döljer dock en stor spännvidd i utvecklingen av resandet i de svenska 
småstäderna, se figur 4.2. I Landskrona, som är den stad där resandet har ökat mest, har 
antalet resor per invånare ökat med 134% från 22 resor per invånare år 2000 till 55 resor per 
invånare år 2005. I Bollnäs, som har haft den största minskningen av resandet i absoluta tal, 
har resandet under samma period minskat med sju resor per invånare.  
 
Antalet resor per invånare har minskat i fler städer än det ökat (det har minskat i 25 städer och 
ökat i 17 städer).  I de flesta städer där resandet ökat har antalet resor ökat mer än antalet resor 
per invånare. För Trelleborg, Lidköping och Falkenberg döljer en svag ökning av antalet resor 
en nedgång av antalet resor per invånare.  
 

Utveckling av antal resor och antal resor per invånare. 
2000-2005
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Figur 4.2; Utveckling av resandet år 2000 till 2005. N=42.  
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I de flesta av de 23 städer som redovisar resandestatistik för både 1995, 2000 och 2005 har 
resandet utvecklats mer positivt 2000 – 2005 än 1995 – 2000.  
 
Inget tydligt samband visas mellan resandets nivå i utgångspunkten och resandets utveckling. 
De procentuella förändringarna är något större i städer där nivån på resandet från början var 
lägre men resandet har ökat och minskat från så väl höga som låga nivåer, se diagram i bilaga 
3. 
 
En kvalitativ bild av resandeutvecklingen 
Eftersom resandeutvecklingen inte har varit helt jämn i alla städer visar analysen av 
resandeförändringar mellan de enstaka åren 1995, 2000 och 2005 inte hela bilden av 
resandeutvecklingen. Därför har en kvalitativ granskning av resandestatistiken gjorts för att 
finna olika utvecklingslinjer. Följande typtrender för resandeutvecklingen har identifierats: 
 

1. Städer med kontinuerligt ökande trend (eller tydligt 
positivt trendbrott).  
 
Observera att resandet per invånare inte ökat i Trelleborg 
och att det i det fördjupade undersökningen upptäcktes att 
Ronneby inte hade haft en kontinuerligt ökande trend. 
Därför har endast sju städer både haft en kontinuerlig 
resandeökning och en ökning av antalet resor per invånare. 
 

Nio städer av denna typ 
har identifierats, se figur 
4.3.  
 
 
 
 
 

2. Städer med ryckig utveckling. Fem städer, se figur 4.4. 
3. Städer med stabil eller svagt positiv trend. Sju städer, se figur 4.5. 
4. Städer med kort tidsserie eller svagt negativ trend. Sju städer, se figur 4.6. 
5. Städer med negativt trendbrott. Sex städer, se figur 4.7. 
6. Städer med huvudsakligen negativ trend. 18 städer, se figur 4.8. 

 
Bland städerna där resandet ökat kontinuerligt finns det både exempel på städer där resandet 
ökat från en låg utgångsnivå (sju resor per invånare i Eslöv) och från en hög utgångsnivå (58 
resor per invånare i Kristianstad).  
 
I kapitel 4.7.1 – 4.7.9 används den kvalitativa indelningen som beskrivits här för att analysera 
samband mellan genomförda förändringar och resandeutveckling. Figur 4.10 visar att det 
finns en god överensstämmelsen mellan den kvantitativa och den kvalitativa indelningen av 
städerna för för de städer som haft en kontinuerlig/stark ökning eller minskning (grupp 1 och 
6).  
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1: Städer med kontinuerligt ökande trend
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2: Städer med ryckig utveckling
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Figur 4.3; Städer med kontinuerligt ökande 
antal resor i stadstrafiken. 

Figur 4.4; Städer med ryckig utvecklig av 
antalet resor i stadstrafiken.     

3: Städer med stabil / svagt positiv trend
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4: Städer med kort / svagt negativ trend
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Figur 4.5; Städer med stabilt eller svagt 
ökande antal resor i stadstrafiken.     

Figur 4.6; Städer med svag minskning av 
antalet resor i stadstrafiken eller få data. 
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5: Städer med negativt trendbrott
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6 Städer med negativ trend
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Figur 4.7; Städer där antalet resor i stads- 
trafiken först ökat men sedan börjat minska.     

Figur 4.8; Städer med kontinuerligt minskat 
antal resor i stadstrafiken. 
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4.2 Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen i städerna var genomgående betydligt mer negativ 1995-2000 än 
2000-2005, se figur 4.9. Från 1995 till 2000 minskade befolkningen i genomsnitt med 2,3% 
medan den i genomsnitt ökade med 1,0% från 2000 till 2005. De enda städerna som hade en 
mindre positiv befolkningsutveckling i slutet av perioden än i början av den var Ystad, 
Strängnäs och Visby men i dessa städer ökade befolkningen ändå under båda perioderna. I 
bilaga 7 finns en tabell som visar befolkningsstatistik för samtliga städer. 
 

Befolkningsutveckling i stadstrafikens trafikeringsområde
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Figur 4.9; Befolkningsutveckling som funktion av stadsstorleken under slutet av 90-talet 
respektive början av 2000-talet.  

4.3 Genomförda förändringar i stadstrafikens utbud. 
Här ges en sammanfattande beskrivning av de förändringar som fångats upp genom enkäten. I 
bilaga 10 finns samtliga svar på frågorna om vilka förändringar som genomförts och vilka 
förändringar som är på gång framöver.  

4.3.1 Förändringar av turutbudet  
Här behandlas först förändrad turtäthet och omfördelning av turer. Därefter behandlas 
turernas regelbundenhet och förändringar av restiden. 
 
Förändrad turtäthet 
Kraftfullt ökad turtäthet (t.ex. ny 10 min linje, ökning i samband med stomlinjeinförande, 
ökning 60->30 / 40->30 min i linjenätet som helhet eller ökning 15->7,5 på viss linje) har 
genomförts i nio städer. Mindre ökningar av turtätheten eller ökning på en lägre nivå har 
genomförts i 10 städer, men i flera av dessa städer har turtätheten också minskas. I nästan 
hälften av städerna (23st) har det gjorts minskningar av turtätheten12.  
 
Omfördelning av turer i tiden 
Omfördelningar av turer har också gjorts bl.a. från sommar till vinter och från dag till kväll 
och morgon. Förutom denna typ av omfördelningar av turer har stadstrafikens trafikeringstid 

                                                 
12 Minskningar av turtätheten har gjorts i 24städer om hänsyn tas till de fel i rapporteringen som upptäcktes i 
under den fördjupade undersökningen, se bilaga 4. 
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eller ”öppettid” utökats i sju städer. Störst förbättring har skett i Eslöv där helgtrafikering 
tillkommit på nästan alla linjer. I de övriga städerna har trafiken förlängts med någon timme 
eller så har helgtrafikering tillkommit på någon linje. I nio städer har trafikeringstiden 
minskats genom att de sista bussarna på kvällen eller de första på morgonen tagits bort, att 
man slutat med söndagstrafik/sommartrafik eller förkortat tiden då vintertidtabell används. 
Det finns flera städer som under perioden både har utökat och minskat trafikeringstiden.  
 
Regelbundna avgångstider 
Fem städer har under perioden gått från oregelbunden tidtabell till fasta och jämna 
avgångstider. I Mora har oregelbunden tidtabell uppkommit på en linje i samband med 
borttagande av en ringlinje. Ca 11 städer hade 2005 tidtabeller utan fasta intervall. Till det 
kommer Nässjö med 50 minuters intervall och Arboga med anropsstyrd trafik. 
 
Restider 
Vad gäller förändrade restider har det varit svårt att få fram svar. Viss minskad restid har 
angivits för fem städer och viss ökad restid för fem. Restiden har förkortats i samband med 
borttagande av rundslinga, snabbare eller genare väg genom centrum och genom införande av 
direktbussar. Eventuellt kan restiden också har kortats i andra städer som gjort liknande 
förändringar och i de städer som infört stomlinjenät och bussgator men några säkra uppgifter 
finns inte. Förlängd restid har uppstått i samband med linjesammanslagningar som resulterat i 
krokiga linjer samt till följd av linjejusteringar för att täcka ytterligare ett bostadsområde.  

4.3.2 Förändringar av linjenätet  
De huvudsakliga typer av förändringar som kan urskiljas är införande av stomlinjer (åtta 
städer), förenkling av bytesmöjligheten till regional trafik (minst åtta städer), införande av 
anropsstyrd trafik (tre städer) samt mindre förändringar av linjer åt stomlinjehållet, se bilaga 
10. Några städer har också gått åt andra hållet och återinfört/förlängt rundslingor eller tagit 
bort trafiken på hela linjedelar.  
 
Här beskrivs först stomlinjeomläggningar och mindre förändringar i stomlinjeriktning. 
Därefter behandlas förändringar av rundslingor, trafikering kring resecentrum, anropsstyrd 
trafik och nedlagd trafik. Slutligen beskrivs förändrad integrering av samhällsbetalda 
resor och regional trafik. 
 
Innehåll i stomlinjeomläggningar 
Fokus vid de stomlinjeomläggningar som skett har varit att skapa ett enklare linjenät, 
genare/snabbare linjer, enklare byte mellan linjer, bättre/bibehållen täckning av viktiga 
målpunkter samt, i vissa fall, att kunna utöka trafikeringsområdet. Beståndsdelarna i 
förändringarna har varit nya direktlinjer, förbättrad central byteshållplats, fasta turintervall 
och samordnade byten, andra körvägar (i bl.a. centrum) för att komma närmare viktiga 
målpunkter, koncentration av två linjer till en, borttagande/minskande av rundslingor/krokar, 
nya bussgenomfarter och nya sätt att koppla ihop linjerna till genomgående linjer.  
 
Mindre förändringar i stomlinjeriktning 
I Karlskrona och Piteå har andra mindre förändringar i stomlinjeriktning gjorts. I Karlskrona 
koncentrerades trafiken till en stärkt stomlinje men en viss justering har sedan skett med en 
uppdelning av linjen på två olika vägar närmast centrum och en ständig justering av linjenätet. 
I Piteå slogs fyra linjer ihop till tre för att förenkla men det innebar en krokigare väg och 
längre restid för en stadsdel varför förändringen revs upp 2006. Flera uppgiftslämnare tycker 
sig se att ständiga små justeringar av linjenätet kan hämma resandet. Det framhålls att 
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justeringar fram och tillbaka tenderar att ge negativ publicitet genom att de som drabbas är 
flitiga att höra av sig och mindre förändringar kanske inte marknadsförs så mycket.  
 
Enstaka åtgärder som kan vara ingredienser i stomlinjeomläggningar har genomförts i några 
städer. En typ av åtgärd är justeringar av linjer för att komma närmare viktiga målpunkter 
(centrum, köpcentrum, station, sjukhus eller skola). Byten har på samma sätt underlättats i 
några städer genom ytterligare en genomgående linje, förändrad hopkoppling av linjer eller att 
alla bussar möts samtidigt i centrum. Trafikeringsområdet utökades i fem städer (Ronneby, 
Karlshamn, Varberg, Falkenberg och Sala). 
 
Rundslingor 
Rundslingor har tagits bort i fem städer och införts/återinförts i fyra städer. I Arboga infördes 
rundslingor då servicelinjer startades upp och i Borlänge då två mindre linjer slogs ihop till en 
ringlinje. I Skellefteå infördes rundslingor istället för varnliga linjer för att linjenätet skulle bli 
mer rationellt att trafikera. I Varberg togs ringlinjer bort men har återinförts ihopkopplade på 
ett nytt sätt vilket gav fler direktresor och färre byten. I Falkenberg togs en dubbelriktad 8-a 
bort och ersattes av en varnlig linje och en enkelriktad rundslinga. Trafikeringsområdet kunde 
då också utökas. I Fagersta blev det färre slingor i samband med att man förkortade, snabbade 
upp och rätade ut linjerna. Samtidigt gjordes dock en neddragning av turer. I Ludvika 
omvandlades flera rundslingor och en genomgående linje till två genomgående linjer och en, 
något kortare, rundslinga. I Mora togs en ringlinje bort och ersattes med två linjer som vänder 
och kör samma väg tillbaka. Detta innebar att den ena linjedelen fick glesare och mer 
oregelbunden trafik samt att restiden mellan två bostadsområden och centrum förkortats i ena 
riktningen.  
 
En kompleterande granskning av linjenäten i 38 av de städer som svarat på enkäten visar att 
drygt hälften vintern 06/07 har ringlinjer (servicelinjer ej inräknade). Till detta kommer att det 
finns inslag av mindre rundslingor även på många av de övriga linjerna. Betydande delar av 
de linjenät som framöver ska utvecklas i svenska småstäder utgörs alltså av ringlinjer och 
rundslingor.  
 
Resecentrum 
En annan förekommande förändring är att lokaltrafikens centrumterminal i fem städer flyttats 
från torget till resecentrum. Detta har givit smidigare byten till den regionala trafiken men 
kan, trots att bussen fortfarande har hållplatser i eller precis i kanten av centrum, ha gjort 
bussen mindre synlig i staden. I Sala har bussens tillgänglighet i centrum minskats genom att 
den inte längre får gena över gator och torg (vilket fått längre körvägar som följd). I 
ytterligare minst tre städer har bytet till regional trafik underlättats genom ombyggnad av 
station eller förlängning av några linjers ändhållplatser till stationen. 
 
Anropsstyrd trafik 
Anropsstyrd trafik och servicelinje infördes som komplement i Motala och Oskarshamn i 
samband med att de huvudsakliga linjerna gjordes mer regelbundna. I Oskarshamn går den 
”anropsstyrda närtrafiken” efter tidtabell med 60 min intervall om någon ringer. I Motala är 
den anropsstyrda trafiken öppen för alla och saknar fasta hållplatser. Den kräver en timmes 
förbeställingstid och samordning av resorna sker, vilket kan göra att de tar lite extra tid att 
resa. Även i Arboga har anropsstyrd trafik införts men här som ersättning när den linjebundna 
trafiken lades ner. Även i Arboga saknar den anropsstyrda trafiken fasta linjesträckningar och 
hållplatser. Den körs istället efter kundens behov inom en tre km radie i tätorten. 
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Nedlagd trafik 
I fyra städer har hela linjedelar tagits bort med effekten att områden blivit utan trafik. I Motala 
kompenserades det i ett senare skede med en ny servicelinje och anropsstyrd trafik. 
 
Förändrad integrering av samhällsbetalda resor och regional trafik 
Överföringar av trafik mellan olika former av kollektivtrafik har skett i några städer, vilket 
kan ha påverkat bilden av resandeutvecklingen i följande städer: 
 
Överföring från…  Städer:               Ger ev. en överskattning av… 
…skolbuss till stadsbuss Ängelholm, Motala resandeökning 
…färdtjänst till anropsstyrd stadsbuss Arboga, Motala resandeökning 
…stadsbuss till regional buss Oskarshamn, Falun resandeminskning 
…stadsbuss till skolbuss Sala resandeminskning 
 

4.3.3 Förändringar av taxan 
Det svar som lämnats om förändringar av taxan är av mycket varierande detaljeringsgrad och 
misstänks därför ge en ofullständig bild av de förändringar som skett. Till exempel anges att 
taxan har höjts ”lite”. Uppföljning av påståenden om att taxeutvecklingen ungefärligen följt 
utvecklingen av KPI (konsumentprisindex, se kapitel 3.2.5) visar att många höjt priset med 
mer än en krona vilket ger en kraftigare prisökning än KPI. Otydligheter som också har 
funnits är om svaren om t.ex. rabattformer avser förändringar eller de nuvarande 
förhållandena. Nära hälften av städerna har dock höjt åldersgränsen för ungdomsrabatten. En 
kompletterande (dock inte fullständig) insamling av priset på en vuxen enkelbiljett 06/07 visar 
att prisnivån ligger på mellan 12 och 20 kronor.  

4.3.4 Förändringar av marknadsföring 
En tydlig skala i ambitionsnivå kan identifieras. Några städer har börjat använda fler kanaler i 
sin marknadsföring och genomfört större kampanjer i samband med omläggningar av trafiken. 
Exempel på vad dessa städer gjort är:  
 

• Successivt förbättrat sina reseplanerare på Internet.  
• Börjat skicka hem tidtabeller. 
• Direktreklamsutskick till hushåll vid stora ändringar anpassad efter linje.  
• Börjat vara ute och synas och prata med folk när det är något nytt på gång eller när 

något händer i stan t.ex. festivaler. 
• Börjat med samarbeten med bl.a. extratrafik kring t.ex. matcher, skyltsöndag och 

andra evenemang. 
• Skyltar/affischer av lokal karaktär 
• ”Prova-på-erbjudande” till pendlare. 
• Hitta jubileum/synas minst en gång om året. 
• Samarbete med kommunen om uppmaning att ställa bilen på bilfria dagen. 
• Kommunen har köpt resandet en hel dag. 
• Annonser. 
• Deltagande i turistbroschyrer och i kommunens turistpublikationer. 
• Information/special erbjudanden till anställda. 
• Framtagande av ett marknadsförings koncept som med mindre justeringar kan 

användas i alla trafikhuvudmannens småstäder (för att spara kostnader).  
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Den stora mängden städer har i huvudsak utökat sin användning av hemsidan och utöver det 
gjort generella kampanjer för kollektivtrafiken i länet med attribut som säker och miljövänlig. 
Några städer har utöver detta börjat använda någon enstaka ny kanal t.ex. stått på stan några 
gånger, börjat nyttja Lunarstorm, skickat ut rabattkort eller förbättrat tidtabellens läsbarhet 
eller hanterbarhet. 

4.3.5 Förändringar av hållplatser  
Standarden på hållplatserna har höjts i de allra flesta städer, troligen delvis till följd av att det 
funnits ett statligt bidrag att söka och ett statligt mål om att kollektivtrafiken ska vara  
tillgänglig för funktionshindrade senast 2010. Det är främst tillgänglighet för 
funktionshindrade som har förbättrats t.ex. genom justering av nivån på kantstenen men även 
väderskydd och bänkar har tillkommit. Nästan alla städer har genomfört dessa förändringar 
successivt. I ca 2/5 av städerna tycks satsningarna ha varit mer medvetet prioriterade eller så 
omfattande att det troligen blivit en påtaglig standardhöjning. Större ombyggnationer av 
resecentrum/centrumhållplats har också gjorts i flera städer.  

4.3.6 Förändringar av bussarnas framkomlighet  
Vägbulor, blomlådor och/eller rondeller som sänker hastigheten för bussen har tillkommit i 
mer än hälften av städerna. Några av städerna tycker sig inte ha sett någon förlängning av 
restiden på grund av detta. En förvärrad trafiksituation med ökad konkurrens från andra 
trafikslag har bidragit till sämre framkomlighet och spräckt tidtabellen i några städer. Några 
städer har också fått ökade problem vid festivaler, fler områden med 30 km/h samt avstängda 
gator i centrum.  
 
Många städer har försökt mildra effekten av farthinder genom modifierad utformning av 
vägbulor eller modifierad placering av dem (i anslutning till korsningar där bussen ska svänga 
eller i anslutning till hållplats). Enstaka städer har försökt förbättra framkomligheten genom 
fler P-vakter, att man fått börja köra mot enkelriktat på någon gata, fått ändrade 
korsningsradier eller gjort justeringar av signalprioriteringen. En stad framhåller att man fått 
beröm av länstrafiken för förbättrat vintervägunderhåll och två andra att övriga aktörer 
allmänt har tagit större hänsyn till bussarnas framkomlighet på senare år. 
 
I 9 städer har större förbättringar av framkomligheten genomförts, främst i form av enstaka 
nya bussgator men också genom förändring av gata till huvudväg, signalprioritering, ny 
rondell som löst upp knut och vänstersvängfällt.  

4.3.7 Övriga identifierade förändringar i utbudet 
Sex städer har lämnat kommentarer om förändringar som inte fångas upp av kategorierna 
ovan. Det gäller främst kvalitetsförbättringar, t.ex. i samband med ny entreprenör och/eller 
nya bussar med större kapacitet / bättre tillgänglighet för funktionshindrade / högre komfort  
eller biogasbussar. Svar från Trelleborg och Eslöv visar också på ett genomgående 
kvalitetsarbete:  
 
”Bevakade systemet aktivt: Kollade tidtabellen, fulla avgångar och satte in 
förstärkningsbussar och bytte bussar till större bussar. Stod och pratade med folk för att 
snappa upp förändringsbehov.  Snyggade upp hållplatser. Såg över skyltar. Sprang också på 
kommunen mycket och efter ett tag började de ta större hänsyn till kollektivtrafikens 
utveckling. Fick till vissa anpassningar på skolorna.”  
 
”Jobbat mycket med kvalitén. Pratat med förarna direkt.” 
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I Sala har man haft problem med att nya, större, bussar upplevts som otillgängliga trots att de 
enligt respondenten inte var sämre än de tidigare. Respondenten menar att det berodde på att 
det blev svårare för resenärerna att se skillnad på tillgängliga och icke tillgängliga bussar. 

4.4 Förändrade omvärldsfaktorer i småstäderna. 
Utflyttning av viktiga målpunkter (högskolor, friskolor, gymnasier, station) till mer perifera 
lägen som täcks väl av busslinjerna är de stadsförändringar som främst kan ha ökat underlaget 
för stadstrafiken. Denna typ av utflyttning av viktiga målpunkter har skett i åtta städer. 
Förtätning med bostäder i anslutning till linjenätet har skett i 13 städer men omfattningen är 
inte känd och förändringarna kan vara små jämfört med övriga förändringar i 
befolkningsstrukturen. I några få städer har också lokal service (t.ex. affär och vårdcentral) 
lagts ner vilket kan ha bidragit till ett ökat resbehov som skulle kunna ha kanaliserats till 
kollektivtrafiken. Likaså kan ett totalt ökat resande ha skapats och kanaliserats till 
kollektivtrafiken i de fåtal städer där näringslivet ”blomstrat” i centrum. 
 
Minskat underlag genom stadsförändringar 
Den dominerande stadsutvecklingen har dock varit till kollektivtrafikens nackdel. I 10 städer 
har hus stått tomma eller rivits i flerfamiljsområden som tidigare varit viktiga underlag för 
stadstrafiken. Externa- eller halvexterna handelsetableringar har under perioden tillkommit i 
hälften av städerna eller deras omland. De allra flesta har ingen koppling till linjenätet eller 
nås endast med någon servicelinje. I sju städer har köpcentrum växt i lägen som täcks relativt 
bra av stadstrafikens huvudlinjer eller i mycket centrumnära lägen (men på fel sida av 
centrum för bussen). I några av städerna har centrum utarmats till följd av konkurrensen.  
 
I några städer har även annat byggande skett som kan minska kollektivtrafikens andel. Det 
gäller bostadsbyggande utanför stadstrafikens linjenät (åtta städer) samt tjänsteföretag och 
friskolor på gamla regementen och industriområden som ligger lite avigt till (tre städer).  
 
I sju städer har en lokalt viktig arbetsplats försvunnit eller minskats kraftigt. Det gäller främst 
sjukhusen som fått färre funktioner lokalt. Fler regionala funktioner kräver en ökad regional 
pendling. Strukturomvandling från större industrier och militär till mindre företag och tjänster 
har också skett. I de flesta fall har då inga större förändringar i lokalisering skett men i 
Karlskoga har tjänsteföretag lokaliserats till ett tomt miljonprogramskvarter. Flera skift/mer 
flextid har också försvårat anpassning av bussar till arbetstiderna på större industrier i flera 
städer. Noteras kan att även att värnpliktiga har försvunnit helt i minst en stad och att nya, 
lokala vårdcentraler öppnat i några få städer. 
 
Tillgänglighet med bil 
Vad gäller bilens framkomlighet domineras bilden av parkering som är och har varit gratis. I 
10 städer har det tillkommit fler gratis parkeringsplatser centralt (delvis i form av 
pendlingsparkeringar) och ökad marknadsföring av dem. Endast två städer har ökat sin 
användning av P-avgifter och höjt priset. Andra åtgärder som enkelriktning, ökad 
tidsbegränsning av parkering och förändrad skyltning har också använts mycket sparsamt. 
 
Pendling 
I många städer har den regionala pendlingen till studier eller arbete ökat. I 16 av städerna görs 
bedömningen att denna ökning kan ha smittat av sig på stadstrafiken då fungerade 
bytesmöjligheter finns.  
 

 38



En kontroll gentemot SCBs arbetsmarknadsstatistik (SCB 07-01-16) visar att utpendlingen ur 
kommunerna har ökat kraftigt i 15 av städerna under perioden 1994-2003 (årliga ökningar på 
3,8-8,1%). Städerna överensstämmer i huvudsak med de städer som i enkäten själva menar att 
ökad pendling kan ha påverkat stadstrafikresandet. Dock har utpendlingen ökat kraftigt även i 
Skövde, Varberg, Falkenberg, Lidköping, Sandviken och Hudiksvall. 
 
Inpendlingen har enligt SCBs arbetsmarknadsstatistik i de allra flesta städerna ökat stabilt 
eller varit svagt minskande. Undantag är Kristianstad Boden, Sandviken, Kumla och 
Strängnäs där inpendlingen de senaste åren har minskat något kraftigare. Städer där 
inpendlingen ökat med 30% eller mer mellan åren 1994-2003 är: Nyköping, Karlskoga, 
Lidköping, Falkenberg, Sandviken, Varberg, Falköping, Oskarshamn, Finspång, 
Kristinehamn, Örnsköldsvik, Bollnäs, Piteå, Hässleholm, Strängnäs och Ronneby. 
 
Ett avslutande exempel 
Kristinehamns stadsutveckling får ge ett avslutande exempel. Den innehåller ett koncentrat av 
förändringar som också har skett i andra städer.  
 
”Sjukhuset stängdes 2000. Garnisonen lades ner 2005. Pendlingen regionalt har ökat. Det har 
rivits lite hyreshus som minskat underlaget, men inte så mycket att linjer behöver dras om. 
Den nya stormarknaden 2004 kom lite längre ifrån bussen än tidigare (ett kvarter från 
centrum). I centrum har fler parkeringsplatser tillkommit då busscentrum flyttades bort till 
stationen.” 

4.5 Kommande förändringar 
I enkäten ingick en fråga om vilka förändringar som var på gång i städerna. Fler städer 
kommer under 2007 och 2008 att genomföra större förändringar, se bilaga 10 och 13.  

4.6 Kommentarer om organisationsfrågor. 
Vissa av THM (trafikhuvudmännen) har, då jag talat med dem i samband med enkäten, berört 
frågor som ej togs upp i enkäten. Det gäller främst vad de själva ser som möjliga 
framgångsfaktorer och deras tankar kring organisation och roller i utvecklingsarbetet.  
 
Kommunala förhållanden av betydelse 
Förändringsprocesserna som givit resultat har ofta varit långa, ca 10 år. Kommunens 
engagemang lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. I flera fall lyfts det fram att 
kollektivtrafikansvaret, färdtjänst och skolskjuts samlats på en tjänst men det viktigaste 
bedöms vara att det kommunala ansvaret för kollektivtrafiken ”inte bara hamnar på någon” 
eller lite mer provokativt; ”En del satsar mer på trafiken och har då en kunnig handläggare. 
Andra ser kollektivtrafiken som något katten släpat in och lägger uppgiften på någon 
sekreterare.” Besparingskrav lyfts också fram då det kan förändra förutsättningarna för att 
köra en attraktiv trafik. En komplicerande faktor är då att trafikåret och kommunernas 
budgetår ibland skiljer sig.  
 
Arbetssätt 
Några trafikhuvudmän ger uttryck för ett passivt synsätt på sin egen roll; ”Vi planerar och 
utför/upphandlar den trafik kommunen beställer”. Av de som planerat trafiken i flera 
framgångsrika städer lyfts det istället upp hur viktigt det är att THM för dialog med 
kommunerna och skapar förtroende. Detta kan t.ex. ske genom att THMs planerare ”är 
mycket i kommunerna och lyssnar på vad folk tycker och tänker” eller som en annan uttryckt 
det; ”sprang också på kommunen mycket och efter ett tag började de ta större hänsyn till 
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kollektivtrafikens utveckling”. Ytterligare en person framhåller att fokus i nuläget främst är på 
pengar och att det är viktigt att få kommunerna att fokusera på nyttan för att kunna utveckla 
trafiken. Vd:ns viktiga roll att ha dialog med politikerna och ”röja väg så att vi får resurser” 
pekas också ut. Att ordna regelbundna möten mellan alla aktörer kring kollektivtrafiken i en 
stad där utvecklingsfrågor kan diskuteras lyfts också upp. En del har regelbundna möten var 
annan eller tredje månad och någon har dessutom ett längre seminarie om året.  
 
Flera planerare på THM lyfter upp att ”du kan inte jobba på samma sätt gentemot alla 
kommuner”. Exempel på skillnader som kan avgöra vilken strategi man använder är; ”vilka 
det är som tar upp problemen”, ”vem som sitter där”, ”politiskt stabilitet” samt om det är ”få 
tjänstemän”. Den politiska och byråkratiska ”kulturen” kan också vara olika t.ex. ”formell och 
trög” eller ”intresserad”.  
 
En annan sak som planerarna lyfter fram är vikten av att själva ha ett gott samarbete med 
busschaufförerna och att planerarna själva gå ut till hållplatser och bussarna och fråga 
resenärerna om åsikter, nya förändringar i stan, problem och idéer. 
 
Andra förslag till framgångsfaktorer som gavs och som handlar om arbetssätt var; aktiv 
sökning av extern finansiering, gemensamt initiativ, om kollektivtrafik inte är en politiskt 
skiljande sakfråga samt kommunens ambitioner och ”bilist-buss”–politik. I en stad har man på 
gång ett avtal som innebär att kommunen gör en avsiktsförklaring att ta fram pengar till ökad 
framkomlighet mot att trafikhuvudmannen betalar en buss till. Även segmentering av 
kunderna (ungdomar, pendlare, fritidsresande..) har lyfts fram som ett arbetssätt och vikten av 
att jobba med alla resenärer för att öka resandet (inte bara någon enskild grupp) har strukits 
under.  

4.7 Samband  
I avsnitten nedan behandlas samband mellan förändringar och resandeutveckling i samma 
ordning som de förändrade faktorerna tidigare beskrivits i kapitel 4.2-4.4 (dvs. befolkning 
följt av utbudsfaktorer och omvärldsfaktorer). Kapitlet avslutas därefter med en 
sammanfattning av övriga studerade samband. 

4.7.1 Samband mellan befolkning och resandeutvecklig 
För städerna med mellan 15 000 och 40 000 invånare finns i alla storleksklasser exempel på 
städer med starkt och kontinuerligt ökat resande, se figurer i bilaga 11. För städerna med 
mellan 10 000 och 15 000 invånare finns inga exempel på städer med starkt och kontinuerligt 
ökat resande. Bland de mindre städerna finns istället en tendens till ökad koncentration av 
städer där en positiv utveckling 1995-1999 avlösts av ett negativt trendbrott.  
 
Ett samband mellan befolkningsökning och resandeökning antyds, se figur 4.10. Det finns 
dock en stor grupp av städer där resandet inte ökat trots en ökad befolkning. Detta tydliggör 
att befolkningsutvecklingen inte kan vara den enda förklaringsvariabeln. En granskning av de 
få städer i figur 4.10 där resandet tycks ha ökat trotts att befolkning minskat (Ronneby, 
Avesta, Karlskoga och Gällivare) visar att ökningarna antingen är så små att de är osäkra eller 
att fel funnits i statistiken (se bilaga 4 och 9). Därmed finns inga säkra exempel på städer där 
resandet ökat trots en minskad befolkning. 
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Samband mellan befolkningsutveckling och resandeutveckling 
2000-2005
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Figur 4.10. Samband mellan befolkningsutveckling och resandeutveckling 2000-2005. 
Städerna är indelade i grupper efter en kvalitativ bedömning av deras resandeutveckling, se 
kapitel 4.1. N=42. 

4.7.2 Samband mellan förändringar av turer och resandeutveckling 
Ett samband antyds mellan kraftfullt ökad turtäthet och ökat resande liksom mellan minskad 
turtäthet och stagnerande eller minskat resande, se tabell 4.1. Noteras kan också att ingen av 
de framgångsrika städerna13 har minskat trafikeringstiden, förlängt restiden eller infört mer 
oregelbundna avgångstider. Förändringarna av restider är dock mycket osäkra eftersom 
respondenternas rapportering här har varit beroende av en ganska svår kvantitativ bedömning. 
Dessutom upptäcktes en minskad trafikeringstid i en av de framgångsrika städerna i den 
fördjupade undersökningen vilket kan tyda på underrapportering och en ofullständig bild av 
successiva och indirekta förändringar, se kapitel 6.1. 
 
Tabell 4.1; Förändringar av turer i städer olika resandeutveckling (grupp 1 respektive grupp 
2-6 i kapitel 4.1). Förändringar i kursivt har troligen underrapporterats. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av turutbudet (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Kraftfullt ökad turtäthet 7 2
Mindre ökning av turtäthet/ökning på låg nivå 0 10
Minskad turtäthet 0 23

Utökad trafikeringstid 1 1
Mindre utökning av trafikeringstiden 0 7
Minskad trafikeringstid 0 9

Viss minskad restid 1 4
Längre restid 0 5

Infört regelbunden tidtabell 1 4
Mer oregelbunden trafik 0 1

Antal städer som gjort åtgärder 

 

                                                 
13 De 9 (7 enligt granskning, se kapitel 4.1 och 2.2) städer där resandet ökat kontinuerligt och räknat per 
invånare. 
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4.7.3 Samband mellan förändringar i linjenätet och resandeutveckling 
Ett samband antyds mellan större linjenätsförändringar i stomlinjeriktning och ett ökat 
resande, se tabell 4.2. De två ”övriga städer” som genomfört större förändringar i linjenätet 
har gjort detta det senaste året och någon kontinuerlig resandeökning har därför ännu inte 
kunnat bekräftas. Ett ökat resande antyds dock även i dessa städer. Noteras kan också att inga 
av städerna med ökat resande enligt enkäten har gjort små justeringar fram och tillbaka, har 
slutat trafikera en hel stadsdel, infört rundslingor eller flyttat byteshållplatsen från torget till 
resecentrum. Det är dock få städer som rapporterat dessa förändringar varför något samband 
inte klart antyds. Den fördjupade undersökningen antyder att det kan finnas en 
underrapportering om ”mindre” linjenätsförändringar med dubbla effekter eftersom t.ex. 
mindre rundslingor införs utan att detta rapporterats i enkäten, se mer om detta i kapitel 6.1. 
 
Tabell 4.2; Förändringar av linjenätet i städer med olika resandeutveckling (grupp 1 
respektive grupp 2-6 i kapitel 4.1). Förändringar i kursivt har troligen underrapporterats. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av linjenätet (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Större förändringar i stomlinjeriktning 6 2

Mindre förändring i stomlinjeriktning 0 6
Närmare viktiga målpunker 1 4
Trafikeringsområdet utökades 2 3
Byte underlättats/tagits bort 1 5

Bättre regionalt byte 2 4

Små justeringar fram och tillbaka 0 6
Slutat trafikera en hel stadsdel 0 5
Har infört rundslingor 0 4
Flytt av byteshållplats från torget, till resecentrum 0 5

Infört anropsstyrd trafik 0 3

Antal städer som gjort åtgärder 

 

4.7.4 Samband mellan förändringar i taxan och resandeutveckling 
På grund av osäkerhet i uppgifterna om storleken på förändringar av taxan, se avsnitt 4.3.3 
och tabell 4.3 nedan, kan inga säkra slutsatser dras om effekten av taxehöjningar. Den 
kompletterande insamlingen av taxenivån på en vuxen enkelbiljett 06/07 antyder en något 
högre taxenivå i städer där resandet inte ökat. Insamlingen var dock inte fullständig. En mer 
detaljerad granskning av de städer som infört gratis resor i någon form visar att gratis resor 
initialt har ökat resandet då det införts för större grupper än färdtjänstresenärer. I dessa städer 
har de gratis resorna dock antingen tagits bort igen eller införts så nyligen att några 
erfarenheter om effekter på längre sikt inte kan dras. Undantaget är Eslöv där resandet ökat 
under en lägre tidsperiod efter att gratis resor införts.  
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Tabell 4.3; Förändringar av taxan i städer med olika resandeutveckling. ”Städer där 
resandet ökar” och ”övriga städer” är grupp 1 respektive grupp 2-6 i kapitel 4.1. Observera 
att uppgifterna om prishöjningar bedöms vara mycket osäkra, särskilt de kursivt markerade 
uppgifterna i tabellen. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av taxa (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Infört gratis resor för vissa grupper/under viss tid 1 7

Höjt åldersgränser/rabatter/tagit bort natttaxa 5 2
Har sänkt rabatter 0 1

Tror att prishöjningarna följt KPI 3 9
Pris höjning >10% från låg nivå (12-13:- 2006) 5 2
Pris höjning >20% hög nivå (17-20:- 2006) 0 25

Har infört ett mer komplicerat rabattsystem 0 4

Antal städer som gjort åtgärder 

0

 

4.7.5 Samband mellan utökad marknadsföring och resandeutvecklingen 
Samtliga städer där resandet har ökat har börjat använda fler marknadsföringskanaler, se 
tabell 4.4. Detta är inte fallet med de övriga städerna. Även bland dessa finns många städer 
som börjat använda fler kanaler men nästan hälften av dem gör fortfarande endast generella 
kampanjer för länstrafiken och använder sin hemsida.  
 
Tabell 4.4; Förändringar av marknadsföringen i städer med olika resandeutveckling. ”Städer 
där resandet ökar” och ”övriga städer” är grupp 1 respektive grupp 2-6 i kapitel 4.1. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av marknadsföring (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Fler marknadsföringskanaler används regelbundet 9 10
Förbättrat tabellen och börjat använda 1 kanal till 0 11
Gör endast generella kampanjer för länstrafiken och 
använder hemsidan 0 1

Antal städer som gjort åtgärder 

7  

4.7.6 Samband mellan ombyggda hållplatser och resandeutveckling 
Det antyds svagt att städer där resandet har ökat har gjort mer omfattande eller mer 
fokuserade satsningar på hållplatsernas standard än de övriga, se tabell 4.5.  
 
Tabell 4.5; Förändringar av hållplatsstandard i städer med olika resandeutveckling. ”Städer 
där resandet ökar” och ”övriga städer” är grupp 1 respektive grupp 2-6 i kapitel 4.1. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av standarden på hållplatserna (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Medvetet prioriterade/successiva större förbättringar 6 12
Sporadiska/små förbättringar 2 20

Antal städer som gjort åtgärder 

 

4.7.7 Samband mellan bussarnas framkomlighet och resandeutveckling 
Det kan konstateras att det även i städer där resandet har ökat har tillkommit vägbulor och 
liknande som sänker hastigheten och försämrar komforten för busstrafiken. I flera av dessa 
städer har det dock genomförts åtgärder för att prioritera busstrafikens framkomlighet. Sådana 
prioriterande åtgärder har genomförts i mindre utsträckning bland de städer där resandet inte 
ökat. Samtidigt har städerna där resandet har ökat i högre grad än de övriga rapporterat att 
trafiksituationen har förvärrats till följd av en ökad konkurrens från övrig trafik, se tabell 4.6. 
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Tabell 4.6; Förändringar av bussarnas framkomlighet i städer med olika resandeutveckling. 
”Städer där resandet ökar” och ”övriga städer” är grupp 1 respektive grupp 2-6 i kapitel 4.1. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Genomförda förändringar av bussarnas framkomlighet (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

I huvudsak prioriterande åtgärder 4 5
Små/enstaka prioriteringar (tex. fler P-vakter) 2 2
Vintervägunderhållet har blivit betydligt bättre 0 1
"Övriga aktörer tar större hänsyn nu" 0 2

Modifierade vägbulor, anpassad placering 3 7
Tillkommit vägbulor, blomlådor eller rondeller som sänkt 
hastigheten 5 2
30 områden som sänkt hastigheten 1 1
Problem vid festivaler 0 2
Avstängda gator 0 1

Förvärrad trafiksituation, ökad konkurrens 3 3

Antal städer som gjort åtgärder 

5

 

4.7.8 Samband mellan andra åtgärder i utbudet och resandeutvecklingen 
Få städer (tre framgångsrika och tre ”övriga” städer) har rapporterat om åtgärder de genomfört 
på andra områden än de konkret efterfrågade. Det enda som antyds är att två av de 
framgångsrika städerna är de enda som rapporterat att de jobbat mycket med kvalitén. I båda 
grupperna finns exempel på nya/förbättrade fordon.  

4.7.9 Samband mellan förändringar i omvärlden och resandeutveckling 
Det samband som antyds starkast är att utflyttning av viktiga målpunkter till goda 
kollektivtrafiklägen har skett i betydligt större omfattning i städer där resandet ökat än i de 
övriga, se tabell 4.7. En angiven ökad regional pendling är också betydligt vanligare bland de 
städer där resandet i stadstrafiken ökar än i de övriga. Dock ger en kontrollen gentemot SCBs 
arbetsmarknadsstatistik bilden av att särskilt inpendlingen, men även utpendlingen, ökat i fler 
”övriga” städer än vad som angivits i enkäten. Därmed kan tendensen att ökad pendling 
sammanfaller med ökat resande försvagas. Noteras kan också att rivna/kallställda bostäder i 
goda kollektivtrafiklägen och kraftiga neddragningar/nedläggning av viktiga arbetsplatser har 
skett i flera av de ”övriga” städerna och därmed kan ha hämmat resandeutvecklingen. Ingen 
av de städer där resandet ökat har drabbats av detta. Utökning av möjligheterna att parkera 
gratis centralt har skett i en något lägre andel av de städer där resandet ökat. Externa eller 
halvexterna köpcentrum har tillkommit både i städer där resandet ökat och där det inte ökat. 
Fördelningen är relativt jämn med en något högre andel i de ”övriga” städerna. 
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Tabell 4.7; Förändringar i stadstrafikens omvärld i städer med olika resandeutveckling. 
”Städer där resandet ökar” och ”övriga städer” är grupp 1 respektive grupp 2-6 i kapitel 
4.1. 

Städer där resandet ökat Övriga städer
Större förändringar i omvärlden (totalt 9 städer) (totalt 43 städer)

Utflyttning av viktiga målpunkter till goda kollektivtrafiklägen 
har ökat underlag för stadstrafiken. 6 2
Bostadsbyggande i goda kollektivtrafiklägen. 3 10
Lokal service har lagts ner (affär, vårdcentral etc.) 1 4
Regional pendling till studier eller arbete har ökat och kan 
ha smittat av sig på stadstrafik. 6 1
Centrum/näringslivet "blomstrar". 0 3

Avveckling av bostäder i goda kollektivtrafiklägen. 0 10
Bostadsbyggande långt ifrån linjenätet. 1 7

Viktig arbetsplats har försvunnit/dragit ner krafigt. 0 7
Flera skift/mer flextid har försvårat anpassning av bussar till 
arbetsplatser. 0 3
Större strukturomvandling har skett 0 2
Externa/halvexterna handels etableringar har ökat i staden i 
lägen med mycket låg turtäthet. 3 1
Lokal service har utökats 0 1
Andra målpunkter som etablerats i lägen som ej är 
bussorienterade (tex friskola på industriområde) 0 3

Köpcentra har växt i läge som delvis täcks av 
kollektivtrafiken men inte helt bra. 1 6
Viktig målpunkt har tilkomit i läge -"- 0 1

Övriga motverkande faktorer 0 3

Fler p-platser har avgiftsbelagts/avgiften har höjts 0 2
Andra åtgärder för att styra biltrafiken; ökad 
tidsbegränsning av parkering, skyltning, gårdsgator, 
enkelrikningar. 1 1
Förbättringar för cyklister/gående 0 2
Tillkomit parkering centralt/Ökat gratisparkering/ökat 
Marknadsföring av gratisparkering/pendlarparkering 1 9

Skolbuss -> stadsbuss 1 1
Färdtjänst -> anropsstyrd stadsbuss 0 2
Stadsbuss -> regional buss 0 2
Stadsbuss -> skolbuss 0 1

Antal städer som gjort åtgärder 

0

9

 

4.7.10 Övriga samband  
Har det ursprungliga resandet påverkat genomförandet av förändringar?  
Det finns inga klara samband. Eventuellt har något färre omvärldsfaktorer försämrats i städer 
som hade högst och lägst resande per invånare det första året i respektive tidsserie. 
 
Har den ursprungliga stadsstorleken påverkat genomförda förändringar?  
Något färre positiva åtgärder i utbudet är gjorda i de minsta städerna (10 000 -15 000 inv).  
 
Har befolkningsutvecklingen påverkat de genomförda förändringarna?  
Städerna med en befolkning som minskat med mer än 5% har genomfört färre positiva 
åtgärder och fler negativa åtgärder. Städer med en positiv befolkningsutveckling har inte 
genomfört negativa åtgärder i samma omfattning som övriga städer. 
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Kännetecken för undergrupper av ”övriga städer”.  
Nästan samtliga städer där resandet minskar har genomfört någon eller i många fall flera 
neddragningar i trafiken. Endast tre av de städer där resandet minskar har enligt enkäten klarat 
sig undan neddragningar (Ljungby, Nässjö och Kiruna).  
 
Det finns några städer som har gjort flera (antaget) positiva förändringar men där något 
trendbrott till ökat resandet ändå inte skett. Det rör sig främst om Karlskrona, Oskarshamn, 
Varberg, Nässjö och Kristinehamn (till viss del även Visby, Gällivare, Boden). Det som i viss 
grad kännetecknar dessa städer är deras prispolitik. De har tycks i något högre grad ha infört 
fler rabatter och gratis resor. Noteras kan också att de endast har genomfört enstaka större 
förbättringar av turutbudet (underlättat/borttaget byte, regelbunden tabell, utökad 
trafikeringstid) och endast gjort vissa utökningar av linjenätet (inga förenklingar). Några av 
dem har inte heller gjort större marknadsföringssatsningar. 
 
Bland de övriga städerna finns det också en grupp städer som har haft en stabil eller svagt 
positiv utveckling (den i kapitel 4.1 identifierade grupp 4; Kumla, Karlskoga, Visby, 
Lidköping, Karlskrona, Falkenberg och Västervik). De utmärks av att de inte gjort några 
försämringar i trafikutbudet. Nästan alla har också genomfört någon/några förbättringar i 
linjesträckningar och turutbud. Dock ej flera ”större” förbättringar. Med ”större” förbättringar 
menas här ökad turtäthet (till minst 30 min intervall), omläggning av linjenätet enligt 
stomlinjeprinciper, underlättat regionalt byte, fasta turintervall, utökad trafikeringstid, utökat 
trafikeringsområde samt förkortat gångavstånd till viktiga målpunkter. Karlskrona är den enda 
bland dessa städer som förbättrat turtätheten mycket men där finns, trotts närmande till 
stomlinjeprinper, en uppdelning på olika färdvägar i centrum och flera justeringar av 
linjenätet kan ha inneburit att det upplevs som ostabilt. 

4.8 Sammanfattning 
I enkätundersökningen framkom att spännvidden i utvecklingen av resandet i svenska 
småstäder år 2000-2005 är stor. I de flesta småstäder har resande minskat men det finns en 
grupp av sju städer som har haft en kontinuerlig och kraftig ökning av antalet resor per 
invånare. Dessa städer hade som lägst 15 000 invånare i utgångsläget. Resandet har ökat från 
både höga (58 resor per invånare) och låga (7 resor per invånare) nivåer. Den största ökningen 
av antalet resande per invånare har skett i Landskrona. Där har ökningen varit hela 135% 
vilket motsvarar en ökning från 21 till 50 resor i stadstrafiken per invånare och år. 
 
De städer som haft en större och kontinuerlig ökning av resandet har genomfört ett större 
paket av åtgärder med införande av stomlinjer och kraftig utökning av turtätheten som tunga 
delar. Nya kanaler för marknadsföring har också ingått. Det som också utmärkte dessa städer 
var att förändringsarbetet skett i en fastslagen riktning. Positiva åtgärder har inte avlösts av 
eller kombinerats med negativa åtgärder som de gjort i många andra städer. Taxehöjningar har 
skett men taxan har ändå legat på en lägre nivå än i övriga städer.  
 
Resultaten från enkätundersökningen tyder på att det finnas ett samband mellan 
befolkningsökning och resandeökning. De flesta av städerna med framgång har också haft en 
positiv befolkningsutveckling. Det finns dock också flera städer där resandet minskat trots 
ökad befolkning. 
 
De städer där resandet ökat har troligen också haft en viss draghjälp av en stadsutveckling 
som ökat efterfrågepotentialen (färre lokaliseringar i dåliga kollektivtrafiklägen och några i 
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bra lägen). En ökad pendling har också funnits i de flesta av städerna med ett ökat resande 
men denna faktor är inte starkt särskiljande gentemot städer där resandet minskat.  
 
Samtal med planerare i samband med enkäten visar på att det kan finnas skillnader i synen på 
trafikhuvudmannens roll på skalan passiv-aktiv. Kunskapen hos den kommunala 
tjänstemannen med ansvar för kollektivtrafikfrågorna lyfts också upp liksom förekomsten av 
dialog och pengar.  
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5 Fördjupad orsaksstudie - Tre städer 
Här redovisas resultat och analys från den fördjupade orsaksstudie som genomförts. 
Stadstrafiken i de tre städerna Eslöv, Ronneby och Varberg har studerats. I ett kapitel för varje 
stad, kapitel 5.1-5.3 nedan, redovisas först: 
 

• En beskrivning av utvecklingen och planeringsförhållandena i respektive stad. 
• En analys av samband mellan förändringar i utbud, omvärld och resandeutvecklingen. 
• En analys av hur planeringsförhållandena påverkat förändringarna i utbudet. 

 
Därefter jämförs effekter av åtgärder och bakomliggande planeringsförhållanden i de tre 
städerna i kapitel 5.4. Slutligen ges en sammanfattning i kapitel 5.5. 

5.1 Eslöv 
Eslöv är en tätort med ca 16 500 invånare som ligger i centrala Skåne längs järnvägen mellan 
Lund och Hässleholm. Lokal busstrafik startades 1971 och är sedan 1999 organiserad under 
THM Skånetrafiken. 

5.1.1 Beskrivning av utvecklingen i Eslöv 
I detta kapitel ges först en historisk beskrivning av förändringar i trafikutbudet samt en 
orientering om förändringar i omvärlden som kan tänkas ha påverkat resandeunderlaget. 
Därefter redogörs för resandeutvecklingen i Eslöv.  
 
Historisk beskrivning av förändringar i utbudet 
De första förändringarna som skedde i Eslöv under perioden 1995-2006 var införande av små 
låggolvsbussar och gratisresor för färdtjänstberättigade. Dessa infördes ca 1995, se figur 5.1. 
Gratisresorna åstadkoms genom ett avtal med kommunen.  

 

Figur 5.1; Utbudsförändrin
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gar i Eslöv. ”Flygande” åtgärder har skett återkommande. 

1999 2001 2002 2004 2006

30
 m

in
 tu

rtä
th

et
 

Pe
ns

io
nä

re
r g

ra
tis

 
Ty

dl
ig

ar
e 

lin
je

st
ru

kt
ur

 m
ed

 4
 

st
rå

k 
oc

h 
m

in
dr

e 
ru

nd
sl

in
go

r  
Lä

ng
re

 g
ån

ga
vs

tå
nd

 
H

öj
d 

ta
xa

 

M
in

sk
ad

 fr
am

ko
m

lig
he

t  

Fl
er

 få
r u

ng
do

m
sr

ab
at

t 

R
un

ds
lin

ga
 b

or
tta

ge
n 

 
Lä

ng
re

 g
ån

ga
vs

tå
nd

  
A

vv
ik

el
se

 ti
ll 

IC
A

 

H
öj

d 
ta

xa
 

B
us

sg
at

a 
N

y 
bu

ss
ta

tio
n 

48



 
1997 gjordes mindre justeringar av linjenätet vilket innebar något längre gångavstånd till 
vårdcentralerna och mer oregelbundna tider i rusningstid. Bytesmöjligheterna till tågtrafiken 
förbättrades också.  
 
I Januari 1999 infördes 30 minuters regelbunden 
turtäthet måndag - lördag i hela staden (tidigare hade 
det varit 40 minuters turtäthet). Detta möjliggjordes 
av att linjenätet samtidigt förändrades så att det gick 
snabbare att köra. De delar av de två rundslingorna 
som trafikerade mindre gator i rena villaområden 
togs bort, se figur 5.2-5.3. Trafiken koncentrerades 
istället till de fyra huvudgatorna ut från centrum. 
Samtidigt infördes två nya, något mindre, rundslingor 
i två av de båda linjernas ändar (Norra vårdcentralen/ 
Specialisthuset och Sallerup). En förutsättning för 
rundslingan till Sallerup, och därmed hela linjenätet, 
var byggandet av Säterivägen (Säterivägen går längs 
kanten av tätorten där i ingen linje gick 1998, jmf 
figur 5.2 och den blåa linjen i figur 5.3). I Berga 
skapades också en mindre ny rundslinga genom att 
en krok runt ett flerbostadshusområde bara 
trafikerades åt ena hållet. I förändringarna bibehölls 
täckningen av samtliga målpunkter och flerbostads-
husområden men gångavstånden ökade för delar av 
villabebyggelsen. Från och med 1999 utvidgades 
också avtalet om gratisresor med kommunen till att 
gälla samtliga pensionärer. Samtidigt höjdes 
biljettpriserna för övriga resenärer.  

 
Figur 5.2; Linjenätets utseende i  
Eslöv 1998. Egen framställning 
 efter karta från Skånetrafiken. 
 

Figur 5.3; Linjenätets utseende i  
Eslöv 1999. Egen framställning 
 efter karta från Skånetrafiken. 
 

 
Figur 5.4; Linjenätets utseende i  
Eslöv 2006. Egen framställning 
 efter karta från Skånetrafiken. 
 

 
 
Problem med punktligheten uppstod ca 1,5 år efter 
linjeomläggningen på grund av fler resenärer. För att 
klara av att hålla tidtabellen infördes då en tredje 
buss. Kring 2001 byggdes också den stora 
handelsgatan i centrum om med bredare trottoarer 
vilket minskade framkomligheten för bussarna. 2001 
togs rundslingan runt flerbostadshusområdet i Berga 
bort. Istället infördes en avvikelse till ICA mellan 
Berga och centrum, se figur 5.3-5.4, men den 
trafikerades endast i riktning ut från centrum. 
Biogasbussar infördes 2000-2001. 
 
2002 höjdes biljettpriserna. Ca år 2004 gjordes en 
gata i centrum om till dubbelriktad bussgata vilket 
förenklade den ena linjens trafikering (se mörk blå 
linje i figur 5.4) och kortade körtiderna. Dessutom 
byggdes bussterminalen vid stationen om med ökad 
tillgänglighetsanpassning och byte under tak. 2006 
höjdes åldersgränsen för ungdomstaxan till 19 år. 
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Turerna på de två industrilinjerna har varit flexibla och förändrats i samband med flytt av 
Samhall och för att passa gymnasiets tider bättre. Flera hållplatser har också löpande byggts 
om efter Skånetrafikens standard med nya väderskydd, rak kant och ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade. Många mindre åtgärder för ökad punktlighet och kvalité har också 
genomförts under åren. 
 
Fler marknadsföringskanaler har under åren börjat användas. Bland annat har specifik 
marknadsföring för just småstadstrafiken gjorts och rutiner för detta har tagits fram. Flera 
omgångar med testresenärer har också provat på kollektivtrafiken och fått direkt respons från 
trafikplaneraren på sina synpunkter. Stadsbussarnas tidtabell har skickats hem till hushållen 
åtminstone sedan 1998 (eventuellt även i samband förändringar tidigare under 90-talet). 
Sedan 2000 skickas en tidtabell med alla linjer i kommunen hem till hushållen. Möjligheter 
till artiklar/medieinslag om förändringar och ökat resande har utnyttjats. De senaste åren har 
också minst en större aktivitet på stan genomförs varje år. En kampanj har också genomförts 
där skolbarnen fick en halvtimmes kollektivtrafikkunskap. 
 
Omvärldsutveckling 
Befolkningsutvecklingen har under hela perioden 1995-2005 varit positiv i Eslöv. Mellan 
2000 och 2005 ökade befolkningen med hela 6,6 %. Bebyggelsen har främst växt utanför 
linjenätet. Kommunen och Skånetrafiken menar att befolkningsökningen inte varit så stor att 
den påverkat underlaget för trafiken eller att detta är svårt att uttala sig om. Eslövs prägel som 
pendlarort har förstärkts. Under 10 årsperioden 1994-2003 ökade utpendlingen av arbetskraft 
med hela 33,2% och inpendlingen med 4,9%, båda på höga absoluta nivåer14. Genom att 
stadsbussresor ingår i de regionala biljetterna kan det ökande regionala kollektiva resandet ha 
påverkat stadstrafiken. Den ”lokalt rörliga” vuxna befolkningen som både arbetar och bor i 
kommunen minskade dock under samma period med 11,3%.  
 
Skånetrafiken tycker sig ha sett en effekt av en nerlagd lokal mataffär i ökat resande. De 
tycker sig också ha sett att ett ökat bensinpris och kollektivtrafikens stärkta position i den 
allmänna debatten har bidragit till att fler ringer och ”kräver kollektivtrafik” och till att flera 
politiker har börjat lägga större fokus på kollektivtrafik. Respondenterna tror även att den 
positiva spiralen med ett ökat resande har bidragit till större politiskt fokus på 
kollektivtrafiken.  
 
Resandeutveckling 
Resandet har ökat kraftigt och kontinuerligt, i vart fall sedan 1999, se figur 5.5. En viss 
osäkerhet råder om jämförbarheten mellan statistiken före och efter 1999 varför ökningen 
mellan 1997 och 1999 är något osäker. Antalet resor i stadstrafiken per invånare och år har 
ökat från sju år 1995 till 22 år 2005 vilket motsvarar en ökning på ca 200%. Mellan åren 2000 
och 2005 ökade antalet resor/invånare med 53,5%. Pensionärerna bidragit till en stor del av 
resandeökningen. Resandet har dock hela tiden ökat även i andra grupper och i dagsläget är 
det i dessa grupper som resandet ökar mest. Resandet har ökat i hela linjenätet. 
 

                                                 
14 Egen bearbetning av arbets- och befolkningsstatistik från SCB (1). Ej endast kollektivresor. 
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Resandeutveckling i Eslöv
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Figur 5.5; Resandeutvecklingen i stadstrafiken i Eslöv. Statistik från Skånetrafiken. 

5.1.2 Beskrivning av planeringsförhållanden i Eslöv 
Nedan behandlas följande planeringsförhållanden:  
 

• Ansvar, strategier och mål 
• Politisk prioritering av kollektivtrafik i kommunen  
• Ekonomisk situation 
• Form för planeringen  
• Kommunens styrning av stadstrafiken 
• Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
• Hur det dagliga arbetet sköts 
 

Ansvar, strategier och mål 
Skånetrafiken (före 1999 Länstrafiken i Malmöhus) har haft ett tydligt ansvar för 
utvecklingen av stadstrafiken i Eslöv. Skånetrafiken har en långsiktig busstrategi där 
satsningar i starka stråk prioriteras. För stadstrafiken i Eslöv har en långsiktig strategi varit att 
satsa sig ur problem med låg kostnadstäckningsgrad genom att etablera en basstandard med 
30-minuterstrafik och sedan försöka bibehålla den standarden. En kompletterande del av 
strategin har varit att göra kontinuerliga marknadsmässiga bedömningar innan ytterligare 
utökningar av trafiken görs (att inte öka utgifterna för snabbt). Tydliga mål på ökat resande 
(3% per år) har funnits länge. Ett mål om minst 50 % kostnadstäckningsgrad är också viktigt.  
 
Bakgrunden till att förändringarna genomfördes var en vilja att nå målen om ökat resande och 
bättre ekonomi. Strategiska frågor i förändringarna har ända sedan före år 1999 varit: 
 

• En regelbunden och tät trafik; en halvtimmestrafik.  
• Tidtabell utan hopp.  
• Att köra med småbussar som inte ser tomma ut. 
• Att få färdtjänstresenärer och pensionärer att åka stadsbuss och lägga en resandegrund. 
• Raka och gena körvägar.  
• Hög snitthastighet. Förbättra framkomligheten. 
• Att se över målpunktstäckningen. 
• Att ha tåganslutning, att arbeta aktivt med frågan.  
• Kvalitétsfrågor (helt, rent och punktlig). 

 51



 
Politisk prioritering i kommunen  
Enligt respondenterna har det i kommunen funnits en förståelse för att en god kollektivtrafik 
är av strategiskt värde för kommunen utifrån dess geografiska läge vid järnvägen nära Lund 
och Malmö. Kommunen har även, trots den tidigare (före 1995) gjorda skatteväxling med 
landstinget, bidragit med pengar till stadbusstrafiken. Kommunen stod för den stora delen av 
kostnaderna för byggandet av Säterivägen. Kommunen har också betalat för att pensionärer 
ska få åka gratis, för att biogasbussar ska användas och byggt om hållplatser. Det senaste året 
har kommunen tagit fram en trafikstrategi enligt TRAST-principer. I förslaget finns en egen 
delstrategi för kollektivtrafik med mål om bland annat ökad genomsnittshastighet för 
stadstrafiken och ökad andel kollektiv- och cykelresor.  
 
Ekonomisk situation 
Då Skånetrafiken tog över stadstrafiken var resandet lågt och ekonomin bedömdes som dålig. 
En politisk markering i landstinget om att man skulle utveckla trafiken och ha en ”Skånetaxa” 
som var attraktiv gjordes i samband med att Skånetrafiken bildades. Biljettpriset i Eslöv 
höjdes dock till en gemensam nivå för Skåne och det sköts ej till pengar från region Skåne till 
stadstrafiken i Eslöv vid övergången. Det sköts inte heller till ytterligare resurser från region 
Skåne till omläggningen av linjenätet. Omläggningen byggde därför på att köra det nya 
linjenätet med de två bussar man redan hade. När tiderna i tidtabellen efter en tid inte visade 
sig räcka till och en tredje buss sattes in finansierades detta genom interna anslag inom 
Skånetrafiken. Argumenten var att om en tredje buss inte sattes in för att åtgärdade problemen 
så skulle det få en stor negativ effekt och rasera den positiva resandeutveckling som redan 
hade startat. Utöver den kommunala finansieringen användes extern delfinansiering med hjälp 
av statsbidrag vid byggandet av Säterivägen. Ingen långsiktigare ekonomisk ram än vallöften 
och valperioder har funnits och endast ett års budgetar har tagits av landstinget. Dock har 
landstinget/regionen hittills inte gjort några neddragningar. Skånetrafiken har ”skött sig bra 
som förvaltning”; de har varit bra på att hålla budgeten och har kunnat lämna tillbaka 
överskott till region Skåne. Skånetrafikens planerare bedömer att detta kan ha bidragit till den 
politiska acceptansen. Kostnadstäckningsgraden har också ökat från 30-40% till över 50%. 
 
Form för planeringen  
Skånetrafiken har haft ett affärsområde ”Stadsbuss” och ansvaret för Eslöv har under åren 
legat hos någon av planerarna där. Det är också från dessa som initiativen till de allra flesta 
förändringarna som beskrivits ovan har kommit (ev. tog kommunen initiativ till införandet av 
biogasbussar). Det har funnits relativt regelbundna träffar mellan Skånetrafiken och 
kommunens tjänstemän och ett större årligt sammandrag om större planer. Båda parter 
beskriver dock att det har varit mycket kontakter mellan dessa möten och Skånetrafiken 
menar att de försöker hålla en diskussion hela tiden. För att skapa förståelse för vilka problem 
och positiva signaler som finns träffas parterna även i trepartsmöten mellan kommun, 
entreprenör och trafikhuvudman. 
 
Kommunens styrning av stadstrafiken 
Kommunen har inte detaljstyrt stadstrafiken utan önskemål har begränsat sig till att trafiken 
ska serva de stora bostadsområdena. I övrigt har de varit tacksamma över att stadstrafiken 
överhuvudtaget funnits och att Skånetrafiken har velat utveckla den. 
 
Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
Skånetrafiken och kommunen har haft täta kontakter om stads- och trafikplanering. Tidigare 
skedde arbetet mer i projektform för varje förändring men på senare år har Skånetrafiken 
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börjat komma in i kommunens planering i ett tidigare skede. Skånetrafiken har tagit en aktiv 
roll i arbetet med kommunens trafikstrategi och har tagit på sig en pådrivande roll för 
bussarnas framkomlighet. Många exempel finns på att anpassningar till kollektivtrafiken har 
gjorts, både i gatuutformning och stadsplanering. Tillkomsten av det nya linjenätet krävde inte 
några planändringar eftersom den nya Säterivägen fanns med i en gammal översiktsplan.  
 
Det dagliga arbetet 
Även om entreprenören har ett ansvar för att trafiken ska fungera så gör Skånetrafiken själv 
vagnomloppen som entreprenörerna sedan kör efter. Entreprenören rapporterar avvikelser till 
Skånetrafiken varje vecka. Planerarna på Skånetrafiken är också mycket ute i verksamheten 
(två till fyra gånger i månaden) för att aktivt söka upp synpunkter och problem innan de blir 
stora. Detta motiveras av Mats Ohlsson med att många resenärer kan lämna systemet utan att 
höra av sig; ”den farligaste kunden är den som inte hör av sig”. Skånetrafiken lyfter också 
fram att problem även leder till missnöjda förare, mer klagomål och negativ publicitet. 
Signaler på problem, även inom entreprenörens ansvarsområde, fångas upp hos förarna. 
Problemen tas sedan upp med entreprenören vid regelbundna möten (t.ex. tidtabellsmöten 
eller kvalitetsmöten). Där sorteras de och parterna ser direkt om de går att åtgärda. 
Skånetrafiken följer också löpande upp flera nyckeltal och kommunicerar detta till t.ex. 
kommunen.  
 
Skånetrafiken står i princip för all information om stadstrafiken i Eslöv. När andra står för 
arrangemangen (kommunen och Vägverket arrangerade t.ex. testresenärerna) står 
Skånetrafiken för kunskapsdelen.  

5.1.3 Analys av förändringar i utbud och omvärld  
Nästan samtliga förändringar i Eslöv har sammanfallit med en resandeökning och kan därför 
vara framgångsfaktorer. En bedömning av förändringarnas troliga förhållande till 
resandeutvecklingen har dock gjorts och sammanfattas i tabell 5.1 nedan. Noteras kan att de 
förbättringar som givit stora och stabila resandeökningar har inneburit förbättringar för stora 
resenärsgrupper. Starten på resandeökningen i Eslöv lades dock med mer riktade satsningar. 
Det var åtgärder som kan förväntas ge ett snabbt resultat i form av fulla bussar och bättre 
”image”. Planerarna har framhävt dessa resultat som viktiga för att skapa acceptans för större 
satsningar.  
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Tabell 5.1; Troliga samband mellan förändringar och resandeutveckling i Eslöv. Dubbelpilar 
binder ihop de olika sidorna av förändringar som haft både positiv och negativ verkan. 

Resande
utvecklingens 
olika faser: Ökat resandet Minskat resandet

1995 Små bussar
1996 Gratisresor för färdtjänstresenärer Mer oregelbundna avgångstider

 1997* Förbättrade tågbyten  i rusningstid  
1998 Linjeavvikelser borttagna Längre gångavstånd (vårdcentraler)

1999 Ökad och mer regelbunden turtäthet 
för alla (40->30 minuter)

Tydligare linjennätsstruktur med   Längre gångavstånd (villaområden)
 fyra stråk och mindre rundslingor   

Gratisresor för pensionärer Höjd taxa
Förnyelse av hållplatser

Arbete med kvalitén 
Marknadsföring

2000 Tidigare resandeökning 
Positiv publicitet

Ökad regional pendling
Ökat bensinpris

2001 Ytterligare en målpunkt täcktes Ny linjeavvikelse
Rundslinga borttagen Längre gångavstånd (flerfamiljshus)

2002 Genare linjesträckning i centrum Problem med punktligheten
Anpassning av tiderna, vissa turer

Fler får ungdomsrabatt Höjd taxa
2003 Ny Busstation

Förnyelse av hållplatser
Arbete med kvalitén 

2004 Marknadsföring
Tidigare resandeökning 

Positiv publicitet
2005 Nedlagd lokal mataffär

Ökad regional pendling
Ökat bensinpris

2006 Kollektivtrafik och klimat debatteras
* = Resandet minskade tillfälligt 1997.
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Längre gångavstånd och höjda biljettpriser (ej för pensionärerna) har inte haft negativ 
påverkan som varit viktigare än andra, positiva, förändringar i Eslöv. Det kan också hänga 
ihop med att det är begränsade grupper som fått längre gångavstånd och att biljettpriset låg på 
en, med svenska mått mätt, på en låg nivå.  
 
Att resandeökningarna fortsatt 2001-2006 tyder på att många ”mindre” åtgärder tillsammans 
kan ha stor effekt på resandeutvecklingen. Att resandeökningen under denna period främst 
skett utanför pensionärsgruppen tyder också på att denna typ av mindre åtgärder har effekt på 
ungdomar och vuxna. Värt att notera är också att de ”mindre” åtgärderna förmått väga upp 
några försämringar. En förutsättning för detta kan dock vara att det funnits ett stabilt basutbud 
med 30 minuters turtäthet, att priserna legat på en låg nivå och att den positiva publiciteten 
dominerat. 
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5.1.4 Analys av hur planeringsförhållandena påverkat förändringarna 
En analys av bakomliggande förutsättningar för de förändringar som bedöms ha givit positiv 
effekt visar att följande förutsättningar troligen har varit viktiga: 
 

• Tydlig analys och konsekventa prioriteringar vid förändringen av linjenätet. 
(30 minuters turtäthet med 2 bussar, tydlig identifiering av målpunkter och att en 
tydlig linjesträckning ska kombineras med genare eller snabbare körvägar.)  

• Flera åtgärder har åstadkommits tack vare ett bra samarbete med kommunen. 
(Gratisresor, ny väg, bussgata och upprustning av hållplatser.)  

• Potentiella ”hot” har avvärjts.  
(Hot om försämrad framkomlighet med gupp och gatsten, hot om att inte få trafikera 
den viktiga målpunkter torget, dålig ekonomi i början, ökning av förseningar). 

• Aktiv bevakning av systemet. 
(Det kvalitetsarbete som på senare år troligen givit stor effekt i ökat resande har 
troligen varit direkt beroende av snabba initiativ från Skånetrafiken.) 

 
Något som är slående och som kan kopplas till punkterna ovan är att Skånetrafiken hela tiden 
själva, i sin roll som ansvarig, tagit initiativ till förändringar, samarbeten och uppföljning av 
systemet. De tycks också gentemot andra aktörer ha varit tydliga i sin kommunikation om vad 
som orsakar problem och möjligheter.  
 
Två förhållanden kan i sin tur identifieras som potentiella bidragande orsaker till att 
Skånetrafiken tagit initiativ och kommunicerat väl. Dels det faktum att ansvaret för utveckling 
av stadstrafiken varit tydligt placerat på en part och dels det faktum att det funnits en 
långsiktig strategi.  
 
Kommunens positiva hållning har troligen också varit en viktig faktor bakom åtminstone 
punkt 2 och 3 ovan. Särskilt det faktum att kommunen inte har drivit frågor vidare som gått 
emot Skånetrafikens vilja är troligen en viktig förklaring till att hot avvärjts. Att kommunens 
agerande på senare år förändrats så att de även tar egna initiativ för att stärka kollektivtrafiken 
kan troligen delvis förklaras av att Skånetrafikens alla initiativ till samarbete lett till en 
lärande process inom kommunen. Andra troliga förklaringar till detta är nya tjänstemän, 
kollektivtrafikens höjda status i den allmänna debatten eller att kommunen vill vara en del av 
den positiva framgångsspiralen.  
 
En annan faktor som kan ha varit viktig för att skapa förutsättningarna som beskrivs i 
punkterna ovan är att det funnits interna stödjande aktörer för den enskilde planeraren på 
Skånetrafiken (i form av en hel grupp med stadsbussplanerare). Ytterligare en viktig faktor 
kan ha varit att det funnits statliga pengar att söka. Givetvis kan personliga egenskaper också 
ha bidragit. Någon studie av detta har dock inte gjorts inom detta examensarbete. 
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5.2 Ronneby 
Ronneby är en tätort med knappt 12 000 invånare belägen i Blekinge mellan Karlskrona och 
Karlshamn. Staden är en gammal befästnings- och sommarstad några kilometer från kusten. I 
stadstrafikens trafikeringsområde ingår förutom Ronneby också den närbelägna tätorten 
Kallinge och området har totalt ca 16 500 invånare. Trafikhuvudman är Blekingetrafiken. 

5.2.1 Beskrivning av utvecklingen i Ronneby 
I detta kapitel ges först en historisk beskrivning av förändringar i trafikutbudet samt en 
orientering om förändringar i omvärlden som kan tänkas ha påverkat resandeunderlaget. 
Därefter redogörs för resandeutvecklingen i Ronneby.  
 
Historisk beskrivning av förändringar i utbudet  
I Ronneby har flera förändringar skett i stadstrafiken under perioden 1999 till 2006, se figur 
5.6.  

Höjd taxa - Hållplatsåtgärder  

 
Figur 5.6; Utbudsförändringar i Ronneby. ”Flygande” åtgärder har skett återkommande. 
 
Inför trafikåret 1999/2000 gjordes en ringlinje till Ronneby hamn och den spridda 
bebyggelsen längs kusten om till en ”fram och tillbaka linje”, se figur 5.7. Detta gjorde att 
turistmålet Ronneby brunn fick snabbare trafik från centrum men att bebyggelsen i Risatorp 
förlorade stadsbusstrafik. I Risatorp bodde många äldre. Blekingetrafikens närtrafik var inget 
alternativ eftersom reglerna var sådana att de boende i Risatorp inte fick åka med den.  
 
I augusti år 2000 återgick linjen till Ronneby hamn till att gå som ringlinje, se figur 5.8. 
Samtidigt halverades dock turtätheten från änden till 8 turer per dag. Det var främst tidiga 
morgonturer och sena kvällsturer som drogs in. I augusti år 2000 startades också en ny linje 
med 30 minuters turtäthet mellan Påtorp och Lernia, se figur 5.8. Linjen hade funnits vid två 
tidigare tillfällen men hade då dragits in på grund av lågt resande. På de två redan existerande 
större linjerna (till Hjorthöjden och Kallinge) infördes fler turer och avgångstiderna blev mer 
regelbundna. Kallinge fick därmed regelbunden 30-minuterstrafik morgon och kväll. 
Hjorthöjden och Påtorp fick regelbunden 30-minuterstrafik hela dagen.  
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Trafikåret 2002/2003 drogs söndagstrafiken på en av de 
tre större linjerna i Ronneby (ringlinjen till flerbostads-
husområdet Hjorthöjden) tillfälligt in. Den återkom dock i 
augusti 2003. 
 
I juni 2004 lades linjedelen till Lernia ner se figur 5.9. 
Även några hållplatser i villaområdet Sörbyn drogs in och 
turtätheten till Påtorp halverades från 30 minuter till 60 
minuter. I augusti 2004 startades istället en ny linje till 
villaområdena i Hulta, också den med 60 minuters 
turtäthet. De tre mindre linjerna (Ronneby hamn, Påtorp 
och Hulta) trafikerades i ett gemensamt omlopp vilket 
innebar att bytesmöjligheten till den regionala trafiken 
försämrandes för linjerna till Ronnebyhamn och Påtorp. 
Förändringar skedde även av de båda linjerna till Kallinge. 
Ringlinjen och den större ”fram och tillbaka linjen” slogs 
ihop till en linje med fast 30 minuters trafik till Kallinge 
hela dagen. Detta medförde att den sista linjen som 
trafikerade villaområdet Sörby drogs in. Även några 
industriområden blev utan trafik. Linjesträckningen i 
Kallinge ändrades också så att alla turer gick samma väg 
och passerade det större flerbostadshusområdet. Detta 
innebar dock att restiderna i högtrafik ökade för andra 
delar av Kallinge (14->18 respektive 11->15 minuter). De 
tidigare linjerna hade omfattat ungefär lika många turer som den nya halvtimmestrafiken men 
de hade inte varit helt koordinerade. Genom sammanslagningen ökade regelbundenheten mitt 
på dagen. Även ringlinjen till Hjorthöjden förändrades. Den fick en större centrumslinga med 
en avstickare på väg ut så att Maxi (stormarknad) täcktes. Detta medförde även att andra mål- 

Figur 5.7; Linjenätets utseende 
 i Ronneby 99/00. 
 

 

Figur 5.8; Linjenätets  
utseende i Ronneby 00/01. 

Figur 5.9; Linjenätets 
utseende i Ronneby 05/06. 

Figur 5.10; Linjenätets 
utseende i Ronneby 06/07. 
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punkter i den norra kanten av centrum täcktes bättre (bl.a. stadshuset och läkarstationen). 
Restiden ökad med ca tre minuter i och med den nya körvägen. Linjen kopplades också 
tydligare ihop med den nyskapade linjen till Kallinge genom att reglertiden vid resecentrum 
togs bort och samtliga turer inordnades i samma omlopp.  
 
Sommaren 2005 började ringlinjen till Ronnebyhamn gå via Maxi och eventuellt blev bytena 
mellan linjen till Kallinge och de regionala bussarna också bättre då. 
 
Sommaren 2006 ville Blekingetrafiken lägga ner de tre mindre linjerna men kommunen köpte 
kvar linjen till Ronneby hamn men sänkte turtätheten från 60 minuter till 5 turer per dag. 
Linjerna till Påtorp och Hulta lades ner, se figur 5.10. Under 2006 var det också stora problem 
med punktlighet på linjen till Kallinge. Problemen hade sin grund i en snålt tilltagen tidtabell 
och att fler resenärer gjorde att omloppet tog längre tid att köra. För att korta omloppen drogs 
flera turer till det militära området F17 in och de flesta bussarna vände istället två hållplatser 
tidigare. 
 
Ronneby kommun har också under åren sett över hållplatserna och gjort stora satsningar på att 
rusta upp och tillgänglighetsanpassa dem. Taxan har höjts kontinuerligt. Enkelbiljetten har 
höjts med 1 krona i stort sett varje år. Totalt ökade biljettintäkterna med 27 % och 
enkelbiljettspriset med 36 % mellan 1999 och 2006.  
 
Omvärldsutveckling 
Befolkningsutvecklingen i Ronneby var tidigare negativ men har nu stabiliserats. 
Befolkningssammansättningen kan dock ha förändrats lite i och med att staden har fått en 
högskola. Denna ligger på en central tomt men lägenheter i mer perifera lägen i Hjorthöjden 
har gjorts om till studentboenden vilket kan ha ökat resandeunderlaget. En respondent 
framhåller också trenden att de äldre i större utsträckning är friska och har bil längre. 
Sammantaget gör kommunen och Blekingetrafiken bedömningen att resandeunderlaget inte 
har förändrats i stor utsträckning.  
 
Den regionala arbetspendlingen har dock ökat kraftigt. Det gäller främst inpendlingen som 
ökat med 81,5 % mellan 1994 och 2003, men även utpendlingen har ökat (+23,3 %)15. Till 
detta kommer pendling för studier mm. Kommunen menar att fler regionala pendlarkort, som 
inkluderar resor i stadstrafiken, kan ha påverkat resandet. Dock inkluderar resor med 
”tågbussen” (en av de större regionala linjerna) inte fri övergång till stadstrafiken.  
 
En viktig målpunkt som flyttats under perioden är gymnasiet. Ca 400 elever var från och med 
hösten 2002 till och med våren 2004 flyttade till tillfälliga lokaler vid Lernia.  
 
Resandeutveckling 
År 2000 gjorde varje invånare i Ronneby och Kallinge tätorter i genomsnitt 19 resor i 
stadstrafiken. 2002 hade resandet ökat till 20 resor per invånare och år. Det har dock inte varit 
någon kontinuerlig ökning av resandet, se figur 5.11. 2001 ökade resandet med 20% för att 
sedan falla under tre års tid och slutligen öka med 1-2% 2005 och 2006. 
 

                                                 
15 Egen bearbetning av arbets- och befolkningsstatistik från SCB (1). Ej endast kollektivresor. 

 58



Resandeutveckling i stadstrafiken i Ronneby
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Figur 5.11; Diagram över resandeutvecklingen på de olika linjerna i Ronnebys stadstrafik 
Källa: Blekingetrafikens biljettstatistik.  
 
Stora skillnader finns mellan resandeutvecklingen på de enskilda linjerna. Ökningen 2001 
skedde främst på den nya linjen (Påtorp – Lernia), men resandet ökade även på linjerna till 
Kallinge och Hjorthöjden. Resandeökningen 2005 skedde främst på de två ringlinjerna till 
Ronneby hamn och Hjorthöjden. I relationen ut mot Kallinge ökade resandet 2005 endast 
marginellt och det var istället främst en överföring av resenärer från den nedlagda ringlinjen 
till den kvarvarande regelbundna linjen. År 2006 fortsatte resandet endast att öka på ringlinjen 
till Hjorthöjden. Färdtjänstresandet i den ordinarie kollektivtrafiken har ökat i Blekinge och 
detta gäller troligen även stadstrafiken i Ronneby. Blekingetrafiken bedömer dock att det 
endast står för en mindre del av resandeökningen. Åtminstone på de mindre linjerna har stora 
skillnader mellan manuellt räknade resenärer och data från biljettmaskinerna noterats vilket 
kan indikera en viss osäkerhet i datat.  

5.2.2 Beskrivning av planeringsförhållanden i Ronneby 
Nedan behandlas följande planeringsförhållanden:  
 

• Ansvar, strategier och mål 
• Politisk prioritering av kollektivtrafik i kommunen  
• Ekonomisk situation 
• Form för planeringen  
• Kommunens styrning av stadstrafiken 
• Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
• Hur det dagliga arbetet sköts 

 
Ansvar, strategier och mål 
Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling är i Ronneby tydligt placerat på 
trafikhuvudmannen, dvs. Blekingetrafiken. Blekingetrafiken gjorde i marknadsplanen som 
föregick förändringsarbetet inför förändringarna 2004 det strategiska ställningstagandet att 
satsa i starka stråk och pekade ut stråket Kallinge-Ronneby som ett sådant starkt stråk. Detta 
kommunicerade de med övriga parter. Mer detaljerade långsiktiga strategier för stadstrafiken 
har dock saknats. 
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Bakgrunden till varför Blekingetrafiken ville genomföra en förändring var att resandet inte 
utvecklades positivt och att de inte tyckte sig ha ett grepp om trafiken. Målsättningen var att 
öka resandet även om det inte tycks ha gjorts någon kvantifiering av detta mål. Andra 
målsättningar för förändringen fanns inte (inte heller ekonomiska) men i utredningsarbetet 
inför förändringen identifierades tre principiellt viktiga frågor för den nya trafiken som också 
kommunicerades:  
 

• Tätare avgångar på fasta tider 
• Snabbare trafik 
• Att hitta målpunkterna bättre. 

 
Politisk prioritering i kommunen  
Kollektivtrafik är en prioriterad fråga i kommunen. Även om det är landsbygdstrafiken som 
har stått i centrum för debatten så har kommunen vid behov skjutit till mer pengar även till 
stadstrafiken. Kommunen har köpt till trafik och diskussioner har förts om att ge ett ökat 
kommunalt bidrag istället för att höja taxan. Även om det finns skillnader i prioritering av 
stadstrafiken har den politiska enigheten varit relativt stor. Satsningar i villaområden och de 
centrala delarna av staden ses dock som ointressanta; ”Ronneby är ju ändå en så pass liten 
stad och de här villaområdena, där har du bilen och du tar bilen, eller så cyklar du.” 
 
Ekonomisk situation 
Blekingetrafiken har haft en god ekonomi och har de flesta år kunnat lämna tillbaka pengar 
till ägarna. Under en stor del av den aktuella perioden kördes trafiken av Swebus på ett 
nettoavtal. I detta nettoavtal fanns en skrivning om att Swebus varje år skulle lägga 1,6 
miljoner på utökad trafik i länet, vilket gav Blekingetrafiken ”fria” resurser till utveckling. 
Förändringarna i linjenätet i augusti 2004 innebar att antalet körda kilometer ökade med ca 
28% vilket bekostades av dessa ”fria” resurser. I det nya bruttoavtalet som efterträdde 
nettoavtalet med Swebus ökade kostnaderna för trafiken med 20-30 %. Ägarna har bidragit 
med pengar enligt en ca fyraårig marknadsplan. Kommunen har även genom flytt av en linje 
från bastrafik till tilläggstrafik fått ta en större del av kostnaderna. 
 
Form för planeringen  
Planeringen av förändringarna i Ronneby, liksom i övriga delar av Blekinge, skedde i ett för 
Blekingetrafiken och Swebuss gemensamt 6-7 årigt planeringsbolag. De slutliga besluten togs 
dock i samtliga fall av Blekingetrafiken. Det var troligen Blekingetrafiken som tog initiativ 
till förändringarna men även Swebus utpekas som en vikig aktör och kommunen som en 
ständig diskussionspart. Som ett led i planeringen genomfördes en enkätundersökning om 
stadstrafiken i främst Kallinge men även andra stadsdelar. Befolkningen fick rangordna olika 
linjealternativ och olika satsningar på turtäthet och öppettid. Det förslag som togs fram av det 
gemensamma planeringsbolaget realiserades inte. Swebus planerare i planeringsbolaget menar 
att en anledning till detta var att de från Swebus sida inte fick ha direktkontakt med 
kommunen. Istället tog Blekingetrafiken själva fram ett alternativ som genomfördes. För 
samarbetet mellan Blekingetrafiken och kommunen pekas främst mötena med gruppen av 
kontaktpersoner på de olika kommunerna (tjänstemännen) ut som viktiga. Även den årliga 
konferensen och den löpande kommunikationen via kontaktpersonen på kommunen lyfts 
fram.  
 
Kommunens styrning av stadstrafiken 
Kommunen har överlåtit till Blekingetrafiken att utforma trafiken och har inte detaljstyrt 
stadstrafiken i särskilt hög grad. Detta beror primärt på att de inte anser sig ha kunskap att 
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komma med invändningar men det kan också vara ett tecken på det uttalade stora förtroendet 
mellan parterna. Båda parter anger dock händelser under de senaste åren som de menar har 
riskerat att undergräva förtroendet. Det handlar om en från kommunens sida upplevd 
kortsiktighet i Blekingetrafikens planering av trafiken på de mindre linjerna samt klagomål på 
förseningar. Kommunen har också haft önskemål på ökad lokal marknadsföring. 
 
Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
Blekingetrafiken har en egen omvärldsbevakning och tar in alla detaljplaner och lämnar sin 
syn på konsekvenserna. Man är dock medveten om att förändringar sker snabbt och exempel 
finns på flera förändringar/flyttar av målpunkter som missats.  
 
Blekingetrafiken framhåller den goda förståelsen av kollektivtrafiken hos kommunens 
gatukontor. Det tycks dock samtidigt inte finnas någon part som tar initiativ till förbättrad 
framkomlighet för stadstrafiken. Det nya linjenätet 2004 kompletterades inte med 
framkomlighetsåtgärder och då förseningar uppstod och tidtabellen inte kunde hållas så blev 
åtgärden för att vinna tid att förkorta en linjedel i änden och sätta in en reservbuss på vissa 
avgångar. 
 
Blekingetrafiken har haft önskemål på att få trafikera andra gator. Kommunen har nekat detta 
och Blekingetrafiken har då uppfattat situationen som ”omöjlig” och lagt ner dessa försök till 
förändring. Nu pågår inom kommunen arbetet med en ny trafikstrategi men Blekingetrafiken 
har inte tagit någon aktiv roll i detta utan förlitar sig på att övriga aktörer känner till deras 
synpunkter sedan tidigare. Blekingetrafiken har alltså anpassat sina förändringar av 
stadstrafiken efter förutsättningarna och inte gjort förändringar som krävt fysiska åtgärder. 
Blekingetrafiken har hittills inte tagit så mycket initiativ till samarbeten med anda parter 
(handlare, arbetsgivare m.fl.). En centrumutvecklare på kommunen tycks dock ha påverkat 
synen på stadsbussarna hos näringsidkare i centrum så att fler börjat se bussen som ett medel 
att få in kunder till centrum.  
 
Det dagliga arbetet 
Förseningar registreras av Blekingetrafiken och de synpunkter som kommer in från 
resenärerna följs upp. Blekingetrafiken åker, åtminstone ibland, själva ut och tar tag i 
problemen vid förseningar. Det har dock inte funnits något fältarbete med mer proaktivt 
uppsökande av resenärernas synpunkter och potentiella problem i trafiken.  
 
Blekingetrafiken gör själva en granskning av hur omloppen kan köras effektivast. Till sin 
hjälp har de planeringssystemet REBUS som, menar de, kan ha bidragit till en bättre 
optimering av omloppen på senare år.  

5.2.3 Analys av förändringar i utbud och omvärld 
Tre förändringar som kan förväntas vara positiva och som tydlig sammanfaller med 
resandeökningar kan identifieras i Ronneby, se tabell 5.2. Den första är införandet av en ”ny” 
linje (som funnits minst två gånger tidigare) med 30 minuters turtäthet. De övriga slår inte 
igenom så mycket i den totala resandestatistiken för samtliga linjer men syns tydligt på linjen 
till Hjorthöjden. Den ena är införandet av en linjeavvikelse till målpunkterna i den nordvästra 
kanten av centrum. Den andra är att fler bostäder omvandlats till studentbostäder i perifera 
lägen i denna del av staden. Denna uppgift är dock mer osäker eftersom omfattningen inte är 
känd och befolkningsstatistik på stadsdelsnivå. Noteras bör dock att resandet på den ”nya” 
linjen har sjunkit efter ökningen och att det sedan förändringarna på linjen till Hjorthöjden 
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bara har gått ca 2 år. De ovan identifierade ”lyckade” förändringarna har därför inte/inte ännu 
visat att de är faktorer som kan ge en långsiktig resandeökning och en positiv spiral.  
 
Tabell 5.2; Troliga samband mellan förändringar och resandeutveckling i Ronneby. 
Förändringar i fet stil är särskilt troliga förklaringar på grund av att de skett i de delar av 
linjenätet där resandeökningarna har varit störst. Dubbelpilar binder ihop de olika sidorna 
av förändringar som haft både positiv och negativ verkan. 

Resande-
utvecklingens 
olika faser: Ökat resande Minskat resande

2000 Återinförd ringlinje Sänkt turtäthet (en linje)
Ny linje med 30 min turtäthet Höjd taxa

Mer regelbundna tider (två linjer)
2001 Hållplatsåtgärder
2002 Hållplatsåtgärder Indragen söndagstrafik (en linje, ett år)

Flyttat gymnasiet Höjd taxa
2003 Ökad regional pendling
2004 Flyttat gymnasiet

Mer regelbundna tider (en linjer) Förkortning av en linje
Varnlig linje och ringlinje ihopslagna (Industri- och villaområden utan trafik)

Kortare gångavstånd (flerbostadshus) Längre gångavstånd (villaområden)
Tydligare genomgående linje Två linjer nedlagda

2005 Ny 60 minuters ringlinje Halverad turtäthet (två linjer)
Täckning av ytterligare målpunkter Ny linjeavvikelse på flera linjer

Förbättrade regionala byten Försämrade regionala byten
Hållplatsåtgärder Förseningar

Ökad regional pendling Färre turer till F21
Studentbostäder tillkommit perifiert* Höjd taxa

2006 Äldre friskare och kör bil längre**
* = Tidpunkt och omfattning ej känd
** = Tidpunkt och omfattning ej känd
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5.2.4 Analys av hur planeringsförhållandena påverkat förändringarna 
Data saknas om bakomliggande orsaker till varför en utökningen av trafiken med en ny linje 
med 30 minuters turtäthet (som gav ökat resande) kunde ske år 2000. Satsningen bibehölls 
dock endast i 3 år innan den övergavs och neddragningar i turtätheten gjordes. De 
bakomliggande viktiga orsaker som identifierats till övriga förändringar som givit 
resandeökningar är:  
 

• Delvis fanns en strategi med principiellt viktiga frågor utpekade (där ingick bl.a. 
förbättrad målpunktstäckning, mer regelbundna turer och identifieringen av Ronneby-
Kallinge som ett viktigt stråk att satsa i) 

• ”Fritt” disponerbara utvecklingspengar fanns inom ett tillfälligt planeringsbolag. 
• Större fysiska åtgärder krävdes ej. 

 
Utvecklingen i Ronneby domineras dock av större satsningar på trafik som inte givit ökat 
resande (ingen säkerställd start på en positiv trend) och av en ryckighet i trafiken (satsningar 
har snabbt avlösts av eller kombinerats med neddragningar). De bakomliggande orsakerna 
som listas ovan bedöms därför ha varit tveeggade eftersom de också har haft en betydelse för 
de förändringar som givit minskat resande. 
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Den strategi som ”delvis” funnits har inte använts till fullo. Två av de förmedlade principiellt 
viktiga frågorna (ökad turtäthet och snabbare trafik) har inte genomförts. Prioriteringen av 
stråket till Kallinge har inte varit entydig eftersom de stora satsningarna inte gjordes där utan 
på trafik till Maxi och en ny ringlinje till ett villaområde. Detta tyder på att en inkonsistent 
användningen av strategin kan ha bidragit till att resandet inte ökat. Jag ser dock även två 
alternativa tolkningar. Antingen att strategin inte var tillräckligt helhetlig och konsistent eller 
att den inte var så förankrad att den nu, några år senare, kunde förmedlas i din helhet till mig. 
 
Konstruktionen med planeringsbolaget kan ha komplicerat både ansvaret för den långsiktiga 
utvecklingen och de ekonomiska hänsyn som tas i planeringsavgöranden. Detta bedöms ha 
haft betydelse för ryckigheten i satsningarna.  
 
Slutligen kan det faktum att det funnits brister i omvärldsbevakningen och att 
Blekingetrafiken inte är delaktiga i det trafikstrategiarbete som nu pågår i kommunen också 
ha begränsat möjligheterna till att optimera trafiklösningarna i Ronneby. 

5.3 Varberg 
Varberg är en sommarstad på den Halländska kusten mellan Kungsbacka och Falkenberg. 
Tätorten har ca 26 000 invånare men stadstrafikens trafikeringsområden omfattar också 
tätorterna Träslövsläge med ca 1800 invånare och fram till juni 2005 Trönninge med ca 850 
invånare. Stadstrafiken bedrivs under trafikhuvudmannen Hallandstrafiken. 

5.3.1 Beskrivning av utvecklingen i Varberg 
I detta kapitel ges först en historisk beskrivning av förändringar i trafikutbudet samt en 
orientering om förändringar i omvärlden som kan tänkas ha påverkat resandeunderlaget. 
Därefter redogörs för resandeutvecklingen i Varberg.  
 
Historisk beskrivning av förändringar i utbudet 
Större förändringar av linjenätet och turer har i Varberg gjorts både 2002 och 2005, se figur 
5.12.  

Höjd taxa varje år  

 
Figur 5.12; Utbudsförändringar i Varberg. ”Flygande” åtgärder har skett återkommande. 
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Den första förändringen var dock att det ca 2001 tillkom 

augusti 2002 togs tre ringlinjer bort och ersattes med 

en andra ringen som klipptes upp (Brunnsberg/ 

en tredje ringlinjen som lades ner var en ganska kort 

injen till Träslövsläge förändrades genom att 

amtliga de nya linjerna var också ihopkopplade till 

ett busskörfält på en gata i centrum (Västra Vallgatan). 
Bussfältet infördes för att lösa större problem med 
förseningar till följd av köbildning vid välanvända 
övergångsställen under större handelsdagar.  
 
I 
vanliga linjer, se figur 5.13-5.14. De yttre delarna på den 
ena ringen (Breared/Apelvikshöjd/Kurorten) hade 
tidigare haft ca 30 minuters turtäthet som kombination av 
två enkelriktade ringlinjer. Då ringen klipptes upp 
försvann två hållplatser i den yttersta delen och de 
boende fick längre gångavstånd till hållplatserna på de 
nya linjerna. Den nya linjen till Kurorten fick också sänkt 
turtäthet till 60 minuter. I Breared ersattes ringlinjerna 
med två nya linjer som tillsammans gav 32/28 minuters 
turtäthet i änden men som gick olika vägar närmare 
centrum. Detta gjorde att restiden till järnvägstationen 
kortades på varannan tur men att tydligheten i centrum 
minskade då samtliga turer inte längre gick förbi de två 
centrumhållplatserna Lorensberg och Brunnsparken både 
på väg in och ut. Trafikerings-området utökades också 
något i Breared genom att de nya linjerna förlängdes med 
två hållplatser.  
 
D
Äckregården/Håstens torg) hade tidigare bara ca 60 
minuters kombinerad turtäthet (varannan tur gick åt 
motsatt håll) och ersattes av linjer med 60 minuters 
turtäthet. En ny hållplats närmare Simhallen tillkom på en 
av de nya linjerna. Ca tre hållplatser närmast centrum 
försvann.  
 
D
linje med en mindre rundslinga i änden (vid Gymnasiet). 
Istället lades linjen till Trönninge om så att den passerade 
området.  
 
L
rundslingan i änden blev större. Detta innebar att 
trafikeringsområdet utökades, men också att restiden på 
väg ut från centrum förlängdes något.  
 
S
genomgående linjer via järnvägsstationen. Dock låg en 
stor del av reglertiden fortfarande vid järnvägsstationen. 
Trafikeringsmässiga hänsyn låg bakom vilka linjer som 
kopplades ihop. Ihopkopplingen av ringlinjerna till 
Håsten och linjen till Breared med gemensamt  

Figur 5.13; Linjenätets utseende 
 i Varberg 01/02. 
 

 
Figur 5.14; Linjenätets utseende 
 i Varberg 02/03. 
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linjenummer gav också ett tydlighetsproblem. Det 
blev det svårare att kommunicera åt vilket håll bussen 
gick (tre möjliga riktningar). 
 
Ca 2003 skedde den första justeringen av det nya 
linjenätet. Det var linjedelen till Brunnsberg som på 
nytt gjordes om till ringlinje. Den nya hållplatsen vid 
simhallen togs bort och linjen drogs ut via ett nytt 
halvexternt köpcentra (volymhandel), se Figur 5.15. 
 
I linjeomläggningen 2005 återinfördes även ringlinjen 
Apelvikshöjd/Kurorten om än i en något förkortad 
form, se figur 5.15. Området längst ut i ringen fick på 
nytt ca 30 minuters turtäthet som kombination av två 
linjer åt olika håll. Breared överfördes till linjen mot 
Träslövsläge vilket innebar en något längre restid från 
Träslövsläge (+4min enligt tidtabellen). Linje-
sträckningarna blev mer entydiga i centrum genom att 
alla linjer gick via Lorensberg och Brunsparken.  
 
Linjen ut mot Trönninge lades ner och några av 
turerna överfördes till passerande landsbyggdslinjer. 
Genom detta och återskapandet av ringlinjen 
Apelvikshöjd/ Kurorten lösgjordes resurser i lades på 
att utöka turtätheten till Träslövsläge ökas till 30 
minuter.  

Figur 5.15; Linjenätets utseende 
 i Varberg 06/07. 

 
Ringlinjerna på ringen Håsten/Sjukhuset justerades också så att de gick via gymnasiet och 
därmed ersatte delar av den borttagna linjen till Trönninge. Flerbostadshusområdet 
Trädlyckan fick därmed något sänkt turtäthet och längre restid på sin närmsta linje till 
centrum. 
 
De fasta kopplingarna mellan linjerna bibehölls men linjerna återfick ett linjenummer för 
varje del ut från centrum och några kopplingar byttes ut. Träslövsläge kopplades ihop med 
Gymnasiet/Håsten/Sjukhuset och de boende i Träslövsläge gavs därigenom möjlighet till 
direktresor till stora delar av staden. De mindre och centralare ringlinjerna till Äckregården 
och Apelvikshöjd/Kurorten kopplades också ihop och mindre bussar infördes på dessa 
ringlinjer. Kopplingarna kommunicerades i tidtabellen för varje tur. Linjerna koordinerades 
också bättre så att bytesmöjlighet uppstod mellan linjerna till Apelvikshöjd/Kurorten och 
Håsten/Sjukhuset men resenären fick själv räkna ut det med hjälp av tidtabellerna. 
 
För att få bättre bytesmöjligheter till tågen lades reglertid vid järnvägsstationen bara ut efter 
det att den dominerande genomgående resrelationen körts (olika morgon respektive 
eftermiddag). Det innebar dock också att de tidigare fasta avgångstiderna för varje linje 
avskaffades och att avgångstiderna istället försköts till nya minuttal några gånger varje dag. 
2006 blev tågtiderna styvare och bytena till stadsbussarna därmed bättre. 
 
Vad gäller marknadsföring fanns problem i samband med förändringarna av linjenäten 2002. 
Förändringen av layouten blev inte koordinerad med förändringen av linjenätet och utskicket 
av information till hushållen skedde efter själva förändringen istället för före. Form och 

 65



omfattning på markandsföringen 2005 är oklar. Specialutskick av tidtabeller har gjorts till 
Träslövsläge. Eventuellt gjordes också utskick av prova-på-biljetter i samband med båda 
förändringarna. Taxan för en enkelbiljett (vuxen) höjdes med en krona nästan varje år 2000-
2003. En större höjning (från 17 till 20 kr.) skedde samtidigt som linjeomläggningen 2005.  
 
Omvärldsutveckling 
Befolkningen och resandeunderlaget har ökat i Breared och Träslövsläge men inte förändrats 
så mycket i de övriga delarna av staden. Totalt ökade befolkningen i tätorterna Varberg och 
Träslövsläge med ca 3 % 1995-2000 och 4 % 2000-2005. Den totala befolkningsökningen i 
trafikeringsområdet var dock mindre (ca 1 % ökning 2000-2005) eftersom trafikerings-
området minskade då linjen till Trönninge drogs in 2005. Kopplat till befolknings-
utvecklingen har skatteintäkterna också ökat.  
 
Den regionala arbetspendlingen har också ökat kraftigt under perioden 1994-2004 
(utpendlingen +50 % och inpendlingen +33 %) men den ligger fortfarande under medel för 
småstäderna i enkäten16.  
 
Externhandelsområdet med volymhandel har också tillkommit men bedöms av 
respondenterna inte som någon stor målpunkt. På den centralt belägna Kyrkogatan har bussen 
fått en konkurrensfördel genom att gatan har stängts av för övrig genomfartstrafik.  
 
Resandeutveckling 
En nedåtgående resandetrend har funnits under en lång tid, se figur 5.16. Antalet resor i 
stadstrafiken per invånare och år har minskat från 12 år 2000 till knappt 11 år 2005. 
Minskningen av antalet resor var samtidigt 9,4 % men eftersom befolkningen samtidigt ökade 
minskade antalet resor per invånare mer än antalet resor. Resandet minskade i samband med 
linjenätsomläggningen 2002 och många klagomål kom också in från resenärerna. 2005 sjönk 
resandet (delvis till följd av att en linje lades ner och turerna lyftes över till 
landsbygdstrafiken) men 2006 ökade antalet resor med 8,4 %. Resandet ökade i hela linjenätet 
men de största ökningarna antyds i Träslövsläge och Apelviken/Kurorten. Klagomål kom 
främst in från boende i Trädlyckan och inga klagomål kom in från Trönninge där stadstrafiken 
avvecklades/ersattes av landsbygdstrafik. 
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Figur 5.16; Resandeutveckling i Varberg. Biljettstatistik från Hallandstrafiken. 
                                                 
16 Egen bearbetning av arbets- och befolkningsstatistik från SCB (1). Ej endast kollektivresor.  
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5.3.2 Beskrivning av planeringsförhållanden i Varberg 
Nedan behandlas följande planeringsförhållanden:  

• Ansvar, strategier och mål 
• Politisk prioritering av kollektivtrafik i kommunen  
• Ekonomisk situation 
• Form för planeringen  
• Kommunens styrning av stadstrafiken 
• Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
• Hur det dagliga arbetet sköts 

 
Ansvar, strategier och mål 
Ansvaret för att utveckla trafiken har legat på Hallandstrafiken, åtminstone det långsiktiga 
ansvaret. Hallandstrafiken har dock inte haft någon långsiktig utvecklingsstrategi för 
stadstrafiken i Varberg utan hänvisar till att det är mycket upp till kommunen hur de vill 
hantera kollektivtrafiken i framtiden. Kommunen å sin sida har inte heller någon långsiktig 
strategi men de vill inte heller helt överlåta planeringsansvaret till Hallandstrafiken. Båda 
parter framhåller i samanhanget att kommunen inte har någon som arbetar enbart med 
kollektivtrafikfrågor. Även entreprenören ska bidra i utvecklingsarbetet genom att komma 
med förslag.  
 
En strategi som ändå nämns av båda är att alla linjer ska trafikera de tre centrumhållplatserna 
Järnvägsstationen, Lorensberg och Brunnsparken. Strategin låg med i de politiska direktiven 
som gavs för utredningen inför förändringarna 2002.  
 
Inför förändringarna 2002 formulerades inriktningsmål om t.ex. ökat resande (stående mål), 
god miljöanpassning och ökad tillgänglighet men dessa var mycket allmänt hålla och ingen 
kvantifiering gavs. Det fanns dock också en kärnpunkt av gemensam problemförståelse inför 
förändringarna 2002. Linjenätet var krångligt, båda parter ville öka enkelheten och göra 
trafiken mer överskådligt så att den blev lättare att informera om. I övrigt fanns skillnader 
även i parternas problemförståelse. Blekingetrafiken framhöll idéer om fördelar med 
genomgående linjer, idéer om att koncentrera trafiken till vissa stråk för att kunna ha en hög 
turtäthet samt att vissa rundslingor inte var motiverade av resbehov mellan delområdena och 
gav en lång omvägsrestid. Kommunen framhöll önskemål om utökad trafikering av nybyggda 
områden (Breared och Träslövsläge) och minimering av störningen från bussarna i centrum. 
 
Inför förändringarna 2005 hade Hallandstrafikens problemförståelse ändrats något. De 
uppvärderade de äldre och funktionshindrades roll som resenärsgrupper inom cykelavstånd 
från centrum. Detta medförde en omvärdering av restiden på de mindre, centrala ringlinjerna. 
Min respondent på Hallandstrafiken menar att lång restid där inte uppfattades som något 
problem av resenärerna. Tvärtom uppfattades dessa ringlinjer ge möjligheter till möten med 
bekanta från grannområden och vara lite social verksamhet (utöver transportuppgiften). Även 
hos kommunen tycks det, åtminstone på senare tid, finnas en uppfattning om att det 
huvudsakligen är i Träslövsläge som det finns andra grupper av resenärer och att det är där en 
satsning på utökad turtäthet bör göras. Hallandstrafiken uppvärderade också vikten av goda 
tåganslutningar år 2005.  
 
Politisk prioritering i kommunen  
Planerarna anser att man har för lite trafik för att kunna få till en bra turtäthet som lockar nya 
resenärer. De har också kommunicerat med politikerna om att det är ökad turtäthet som ger 
nya resenärer. Från politiskt håll har man inte varit beredd att satsa mer pengar på 
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stadstrafiken. En anledning till det som nämns är att många fortfarande ser Varberg som en 
”väldigt liten stad”. Kommunen är mer beredd att satsa på landsbygdstrafiken än på 
stadstrafiken. Delade meningar råder om huruvida den politiska prioriteringen av stadstrafiken 
har ökat i och med den positiva utvecklingen av kommunens befolkning och ekonomi. Den 
kommunala tjänstemannen menar att gehöret för att satsa blivit lite större de senaste två-tre 
åren och att politikerna nu är införstådda med att satsa på stadstrafiken när nya områden 
tillkommer och växer. 
 
Ekonomisk situation 
Respondenterna menar att det satsas lite på stadstrafiken i Varberg jämfört med andra städer. 
Landstinget anses inte prioritera trafik, och stadsbusstrafiken ligger lägre på prioriteringslistan 
än den regionala kollektivtrafiken. Varken kommun eller landsting har velat satsa mer pengar 
på stadsbusstrafiken. Externa pengar har dock sökts för marknadsföringsinsatser. 
 
Form för planeringen  
Initiativet till att göra förändringarna år 2002 kom från både Hallandstrafiken och kommunen, 
men de lyfte olika frågor. Hallandstrafiken försökte snabbt driva fram utredningen mot 
bakgrund av problem med förseningar. Kommunen drev på för bättre trafik till de nybyggda 
delarna av Breared och för en översyn över vilka gator i centrum som skulle trafikeras.  
 
Utredningen 2002 lades ut på Sweco men även Hallandstrafiken ritade på förslag till linjenät. 
Som underlag för planeringen genomfördes räkningar av av- och påstigande på några större 
hållplatser, men det är osäkert om man hade något grepp om samtliga hållplatser, byten och 
ärendefördelning. En dialog med kommunen och den dåvarande entreprenören Linjebuss 
fanns. Linjebuss körde dock inte på nettoavtal17 och hade därmed inte samma intresse av att 
komma med förslag som Swebus hade i sitt nettoavtal från 2002 och framåt. Hallandstrafiken 
kompenserade inte detta genom ökad direktkontakt med förarna. 
 
Alla blev relativt snabbt medvetna om att satsningen 2002 inte var så lyckad. Framförallt 
Swebus var aktiva och kom med synpunkter från förare och resenärer och egna idéer på bättre 
lösningar. En enkät genomfördes också om stadstrafiken för att samla in synpunkter. 
Kommunen kom med nya önskemål om utökad turtäthet till Träslövsläge och små bussar. En 
överenskommelse fanns om att låta förändringarna ligga några år men när åren gick och 
resandet fortsatte att sjunka så satte sig Hallandstrafikens och Swebus planerare tillsammans 
ner och planerade i nära samarbete det linjenät som infördes 2005.  
 
Formerna för samarbetet med kommunen har främst bestått i telefonkontakt och att 
Hallandstrafiken har möten med de ansvariga tjänstemännen på samtliga kommuner fyra 
gånger om året. Samarbeten med gymnasiet och sjukhuset har också förekommit. Kommunen 
menar att Hallandstrafiken försökt lägga över så mycket planering som möjligt på 
entreprenören. 
 
Kommunens styrning av stadstrafiken 
Det har varit mycket påtryckningar från fastighetsägare och köpmän i centrum om att få bort 
bussarna. Kommunen skickade därför till kollektivtrafikutredningen 2002 med ett uppdrag att 
se över vilka gator som skulle trafikeras i centrum. Politikerna utmålas som ganska starka i att 
låta förändringen från 2002 ligga några år utan att göra nya förändringar. Enighet tycks också 
ha skapats om att inte flytta problemen till en annan gata. 2005 krävde dock kommunen att 
                                                 
17 Principen för nettoavtal är att entreprenören ersätts genom en grundersättning och att de därutöver får behålla 
biljettintäkterna.  
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små bussar skulle införas mot Hallandstrafikens vilja. Motivet var att de mindre bussarna 
skulle upplevas mer positivt men resenärer klagade på bristande utrymme i låggolvsdelen. 
Kommunen hade också starka önskemål till utredningarna om trafikering av Breared (2002) 
och utökad turtäthet till Träslövsläge (2005). De har också drivit ett mer generellt önskemål 
om översyn av biljettsystem och taxor för hela länstrafiken som de anser att Hallandstrafiken 
”förhalat”. 
 
Samarbete om fysisk planering och framkomlighet 
Hallandstrafiken uppger att man har en bra relation till gatukontoret på Varbergs kommun 
men flera förhållanden tyder på att det funnits brister i samarbetet mellan kommunen och 
Hallandstrafiken om fysisk planering och framkomlighet. Samarbetet kring åtgärder i 
gatunätet tycks inte ha integrerats i utvecklingsarbetet inför linjenätsförändringarna. Dessa 
kontakter skedde istället separat och initierades av konkreta problem eller önskemål. 
Hallandstrafiken fick tidigare inte alla planärenden på remiss och båda parter upplever att 
Hallandstrafiken därför inte kommit in tillräckligt tidigt i processerna för att kunna påverka. 
Två händelser där detta framhålls är då en körväg stängdes av genom byggande av ett hus och 
då bussförarna gav utlopp för sin ilska gentemot vägarbetare som byggde en minirondell. 
Efter dessa händelser har tjänstemannen på kommunen börjat kalla till två möten om året där 
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, entreprenören och Hallandstrafiken går igenom vad som 
är på gång och diskuterar mer långsiktiga förändringar. Det finns flera påtalade konkreta 
problem som båda parter är medvetna om. Kommunen har dock ingen strategi för att förbättra 
bussarnas framkomlighet. En annan orsak till att önskade förändringar inte sker är att några 
åtgärder ingår som delar i ett järnvägs-/stadsförnyelseprojekt vars genomförande ligger i en 
obestämd framtid.  
 
Det dagliga arbetet 
Swebus sköter den dagliga driften men ett grundvagnomlopp görs tillsammans med 
Hallandstrafiken som också är de som bestämmer om parterna inte kommer överens. Någon 
mer systematisk uppföljning av punktligheten finns inte, åtminstone inte hos Hallandstrafiken. 
Inkomna synpunkter samlas i en databas men hanteringen av dem tycks inte integreras i 
planeringen av stadstrafiken. Swebus har utvärderingar med förarna för att fånga upp 
problem. Swebus ansvar för kvalitetsutveckling av t.ex. personalen. Utöver reglering i avtalet 
har inte Hallandstrafiken tagit initiativ för att driva på det arbetet. 
 
Vad gäller information gör Hallandstrafiken den länsövergripande informationen och 
tidtabellen. Övrig lokal information har legat på Swebus. De har dock inte tagit så mycket 
egna initiativ till att göra informationsinsatser. Kommunen har gjort punktvis insatser genom 
att ta initiativ till att söka statliga LIP18- och KLIMP19-pengar för informationsinsatser.  

                                                 
18 LIP (Lokala investeringsprogram) är statliga miljöbidrag som delats ut till lokala projekt för ökad ekologisk 
hållbarhet.   
19 KLIMP (Klimatinversteringsprogram) är statliga miljöbidrag som delas ut till lokala projekt för minskade 
utsläpp av växthusgaser. KLIMP är en efterföljare till LIP. 
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5.3.3 Analys av förändringar i utbud och omvärld 
Endast det sista av de två större förändringspaketen som genomförts i Varberg har givit ett 
ökat resande, se tabell 5.3. Att resandeökningen är början på en stabil resandeutveckling är 
ännu inte säkerställt. Skillnaderna mellan de båda åtgärdspaketen och deras skilda effekter på 
resandet antyder dock att fyra faktorer haft särskilt stor betydelse i Varberg: 
  

1. Hur stora grupper som fick förbättringar respektive försämringar.  
2. Förändringar av turtätheten har slagit igenom och då inte bara förändringar av den 

regelbundna turtäthet utan också förändrat antal turer per timme.  
3. Linjesträckningarnas tydlighet i centrum. 
4. Hur god analys som funnits av vad som är viktiga målpunkter och viktiga 

resenärsgrupper.  
 
Den extra kraftiga ökningen av befolkningsunderlaget som skedde 2002 genom utökningen av 
trafikeringsområdet till områden med en starkt växande befolkning tycks inte ha gett någon 
omedelbar effekt i ökat resande. Det kan dock tänkas att det givit en tidsförskjuten effekt 
2006 då enkelheten och turtätheten höjts.  
 
Tabell 5.3; Troliga samband mellan förändringar och resandeutveckling i Varberg. 
Förändringar inom klamrar har genomförts i ett samlat förändringspaket. Dubbelpilar binder 
ihop de olika sidorna av förändringar som haft både positiv och negativ verkan. 

Resande
utvecklingens 
olika faser: Ökat resandet Minskat resandet

1999
2000 Del av centrumgata avstängd för bilar
2001 Bättre punklithet (nytt busskörfält) Höjd taxa varje år

Utökat trafikeringsområde Större rundslinga i en ringände
Genomgående linjer Borttagen radiell linjenumrering

Kortare restider (vissa turer)  Ringlinjer ersatta med varnliga linjer 
2002 Kortar gångavstånd (simhall) Minskad turtäthet (flera områden)

Längre gångavstånd (flera områden)
Mer oregelbunden körväg i centrum

Marknadsförings missar
2003 En återinförd ringlinje Längre gångavstånd (simhall)

Ytterligare en målpunkt täcktes
Ökat befolkningsunderlag

2004 Ökad regional pendlig
Höjd turtäthet (flera områden) Mer oregelbundna avgångstider

En återinförd ringlinje Minskat trafikeringsområde (en linje)
Kortare gångavstånd (villaområden) Längre restid (två områden)
Högre turtäthet (en viktig målpunkt) Sänkt turtäthet (flerbostadshus)

2005 Tydligare körvägar i centrum Kraftigt höjd taxa
Bätte byten mellan linjerna

Direktresor i tyngre resrellationer
Återinförd radiell linjenumrering

2006 Bättre byten till tåg
Ökat befolkningsunderlag

Ökad regional pendlig

M
in

sk
at

 
Bö

rja
t ö

ka

Förändringar som troligen    
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5.3.4 Analys av hur planeringsförhållandena påverkat förändringarna  
Flera förhållanden har identifierats som kan ha påverkat innehållet på de förändringar som 
genomförts i Varberg negativt: 
 

• En helhetlig och långsiktig strategi för stadstrafiken har saknats. 
• Ansvaret för trafiken har varit diffust placerat. 
• Kommunen har inte prioriterat kollektivtrafik så högt och har inte varit villig att bidra 

ekonomiskt till utökad trafik. Detta har gjort att nedläggande av linjer och/eller 
ringlinjer har krävts för att lösgöra resurser till höjd turtäthet. 

• Delvis skild problemförståelse mellan Kommunen och Hallandstrafiken. 
 
Där till kommer förhållanden som kan ha påverkat det första åtgärdspaketet negativt men som 
inför det andra åtgärdspaketet förändrats till det positiva: 
 

• Bristande omvärldsbevakning. 
• Snabb utredning, begränsat underlagsmaterial och liten medverkan från förare. 
• Frågan om stadstrafikens utveckling fokuserades från politiskt håll till att handla om 

lokaliseringsalternativ i centrum. 
• En tendens till att framkomlighetsfrågor huvudsakligen drivits i projektform. 

 
Detta skulle kunna ha påverkat problemformulering, genereringen av lösningar och vilka 
lösningar som valts på många sätt men exakt hur sambanden ser ut kan jag inte avgöra. 
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5.4 Jämförande analys av Eslöv, Ronneby och Varberg 
Det är endast Eslöv som har haft en kontinuerlig resandeökning. Där har resandet per invånare 
under perioden ökat från Varbergs nivå till ett resande på Ronnebys nivå, se tabell 5.4. I 
Varberg har resandet sjunkit från den initialt redan låga nivån. Eventuellt har en vändpunkt 
nåtts då resandet i Varberg ökade där det sista året i perioden. Ronneby har haft en ryckig 
utveckling, som sammantaget är aningen positiv.  
 
Tabell 5.4; Sammanställning av resandet och dess utveckling i Eslöv, Ronneby och Varberg.  

Stadsbussresandet Eslöv Ronneby Varberg
(1995-2006) (1999-2006) (1999-2006)

Antal resor per invånare 2005 22,4 20,2 10,5
Utvecking av antalet resor 2000-2005 63,6% 7,9% -9,4%
Period med störst resandeökning 245% (97-06) 20% (00-01) 8% (05-06)

Studerade städer (studerad period)

 
 
I avsnitt 5.4.1-5.4.3. nedan jämförs likheter och skillnader i utbud, omvärld och organisation 
för att hitta orsaker till dessa olika resandeutvecklingar. Framställningen fokuserar på att ge 
en nyanserad bild av likheter och skillnader - inte på att isolera effekter. 

5.4.1 Jämförelse av utbudsfaktorer 
En tydlig skillnad mellan städerna är att förändringarna i Ronneby och Varberg varit mer 
ryckiga än i Eslöv, se tabell 5.5.  
 
Tabell 5.5; Stadsbussutbudet och dess förändringar i Eslöv, Ronneby och Varberg. 

Utbudsaspekter Eslöv Ronneby Varberg
(1995-2006) (1999-2006) (1999-2006)

Förändringar av turtätheten Ökat Ökat & minskat (Minskat) & ökat
Antal linjer med 30 min turtäthet 2005              
(1 linje=ändhålplats med linje till centrum) 

4 2 1              
(+ 2 ringändar*) 

Fasta och regelbundna tider Ökat Ökat (Ökat) & minskat 
Förändring av trafikeringtiden M-F vintertid   
99-06 och (trafikeringstidens längd i h 2006)  -1:21 (13:04)     -    (15:21) +0:30 (12:20)
Trafikeringstiden -"- L  -0:47 (9:41) +3:30 (15:20) +1:13 (7:51)
Trafikeringstiden -"- S -0:58 (7:30) +5:40 (12:40) +2:54 (7:06)
Linjenätets tydlighet Ökat Minskat & ökat Minskat & ökat
Rundslingor Fler, mindre, 

färre
Färre, fler, färre Färre, fler

Ökad täckning av målpunkter Matbutik 
Industriområde

Matbutik 
Industriområden

Volymhandel 
Gymnasiet 

Simhall
Minskad täckning av målpunkter Nej Industriområden Simhall
Gångavstånden från bostaden har Ökat Ökat & minskat Ökat & minskat
Mindre bussar har infört och uppfattas som... Positivt Ej data Negativt
Prisnivå (enkeltaxa vuxen 2005) 12:- 15:- 20:-
Höjning av taxan 2000-2005 20% 25% 43%
Infört gratisresor för specifika grupper Ja Nej Nej
Marknadsföring som ansetts som "lyckad" Ja Ej data Nej

Studerade städer (studerad period)
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Nedan ges mer nyanserade kommentarer om skillnader i effekter vid förändringarna. Först 
behandlas turtätheten, därefter trafikeringstiden, avgångstidernas regelbundenhet, 
linjernas tydlighet, ringlinjer, byten till regional trafik, målpunktstäckning och införande 
av småbussar. Slutligen kommenteras förändringar av taxan.  
 
Höjd turtäthet 
Förändringar av turtätheten har givit tydliga genomslag i statistiken i alla tre städerna. Endast 
i vid ett tillfälle då turtätheten minskats har det varit svårt att klart se en påverkan på resandet 
(men det kan bero på områdesindelningen i den aktuella statistiken). 
 
Trafikeringstid 
Utökning och minskning av trafikeringstider har i samtliga fall främst skett på söndagar och 
därefter på lördagar. I övrigt är bilden splittrad. Ronneby och Eslöv har från ett liknande 
utgångsläge gått åt olika håll genom att öka respektive minska trafikeringstiderna, se tabell 
5.5. Nivån på resandet och turtätheten i utgångspunkten skiljer sig dock och kan tänkas ha 
påverkat resenärernas synpunkter på trafikeringstiderna. Planeraren i Eslöv, som trotts 
minskad trafikeringstid har lyckats öka resandet, menar att det viktigaste är att prioritera en 
stabil kärntrafik och att utökningar av trafikeringstider kommer efter andra satsningar och är 
beroende av en god ekonomi.  
 
Regelbundna avgångstider 
Bilden är motsägelsefull. Mer regelbundna avgångstider skulle kunna vara en förklarande 
orsak bakom den långsiktiga resandeökningen i Eslöv men i Varberg har regelbundenheten 
minskats samtidigt som resandet ökat. Förändringar av turtätheten har dock i båda fallen 
genomförts samtidigt. I Ronneby gav ökad regelbundenhet som en av få förbättringar endast 
marginella och tillfälliga resandeökningar.  
 
Tydligare linjer  
Det tydlighetsdrag som främst kan ha påverkat resandet är dubbelriktat trafikerade stomstråk 
ut och in ur centrumkärnan (annorlunda uttryckt antyds linjer som går gemensamt längst ut 
men delar upp sig på flera olika vägar närmare centrum vara negativt).  
 
Ringlinjer  
Borttagande (och införande) av ringlinjer har gett olika resultat i olika fall. Flera 
förminskningar och borttagande av rundslingor har troligen varit positiva men det finns också 
exempel på motsatsen och fall där effekterna är mycket otydliga. Entydiga skillnader mellan 
förändringarna som troligen bidragit till ett ökat resande och de som inte gjort det har inte 
kunnat identifieras.  
 
Flera av respondenter har dock i samband med ringlinjer framfört att de sociala aspekterna av 
resan är en särskilt viktig faktor för äldre resenärer. Utifrån detta har jag identifierat 
potentiella (men inte entydiga) förklaringar till de skilda effekter som uppstått då ringlinjer 
tagits bort. Förklaringarna handlar om karaktären på de berörda områdena och resrelationerna: 
 

• Handlar det om tvärförbindelser mellan bostadsområden och närcentrum på ”rätt sida 
stan” som försvinner?  Denna typ av förbindelser skulle kunna ge upphov till fler 
sociala möjligheter (att andra stiger på bussen, möjligheter att spontant stiga av och 
besöka någon, möjlighet att variera sitt nyttjande av service) och därför vara av 
betydelse trots att servicen objektivt sett finns i centrum också. 
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• Vad händer med områden med många äldre?  Blir de utan trafik eller får långa 
gångavstånd? ”Långa” gångavstånd är i det tydligaste exemplet i min studie 0,6-1km 
längs en väg utanför bebyggelsen. 

• Vad händer med antalet turer per timme? En respondent poängterar att standard inte 
bara är den regelbundna turtätheten utan även antalet turer per timme. 

• Finns det flera linjer som täcker ringlinjens område? Särskilt flera linjer med olika 
sträckningar kan vara komplicerat och negativt. Motsägelser finns dock mellan olika 
exempel i de tre städerna.  

• Hur stort är befolkningsunderlaget? En ny ringlinje med 60 min turtäthet i ett glesare 
villaområde fick lågt resande. En återskapad ringlinje med samma turtäthet i ett något 
tätare område fick ett betydligt högre resande. (Även etablerade vanor, helgtrafikering, 
marknadsföring, bytesmöjligheter till andra linjer och till regional trafik kan dock 
tänkas ha påverkat i de båda fallen.)  

 
Detta pekar på att en god analys av vilka som är de befintliga och potentiella resenärerna är 
viktigt när linjer förändras, även i småstäder. 
 
Byten till regional trafik 
Förbättringar av de regionala bytena sammanfaller med resandeökningar liksom försämringar 
av de regionala bytena sammanfaller med resandeminskningar. Jag bedömer uppgifterna om 
förändrade byten som något osäkra men flera av respondenterna framhäver deras betydelse. I 
samtliga av de studerade städerna ingår de lokala anslutningsresorna med stadsbussen i den 
regionala biljetten (undantag är biljetter från tågbussen i Ronneby) och de uppfattas därmed 
troligen som ”gratis”. Detta kan vara en viktig faktor som kan bidra till att fungerande 
regionala byten ger fler resor, särskilt i städer med hög taxenivå.  
 
Målpunktstäckning  
För de satsningar som lyckats har det funnits en tydlig identifiering av vilka målpunkter som 
är viktigast. De nytillkomna målpunkter som det rört sig om är främst ett gymnasium och 
större butiker men även ett agglomerat av flera målpunkter i kanten av centrum i Ronneby.  
 
Små bussar 
Flera av respondenterna framhåller att små bussar ser fulla ut även med få resenärer och att 
fulla bussar ger en viktig god image. Dessutom har de givit större acceptans hos motståndare 
och tystat de som tycker att bussar stör. En planerare menar att den goda imagen av fulla 
bussar kan ha bidragit till fler bussresor. En annan framhåller dock att resenärerna haft 
negativa klagomål på att det blev för lite plats i låggolvsdelen då små bussar kombinerades 
med krav på två barnvagns/rullstolsplatser. 
 
Taxan 
Gratis resor för färdtjänstresenärer är en trolig huvudorsak till att resandet började öka i Eslöv. 
Noteras bör gratisresandet i Eslöv begränsades till en avgränsad grupp resenärer som sedan 
utökades. Detta var troligen en viktig strategi. Dels för att motivera finansiering och dels för 
att inte riskera bakslag för en för stor grupp om finansieringen skulle försvinna. Även utökade 
rabatter kan ha givit effekt i ökat resande. Prisnivån i övrigt skiljer sig mellan Eslöv och de 
övriga städerna. Eventuellt kan den lägre prisnivån ha gjort att andra åtgärder lättare fått 
effekt. Effekter i form av sänkt resande då priserna höjts har dock inte kunnat ses i de tre 
städerna.  
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5.4.2 Jämförelser av omvärldsförändringar 
 
Befolkningssutveckling 
Vad gäller befolkningsutveckling i trafikeringsområdet kan det konstateras att det finns en 
brist på överensstämmelsen mellan det mått jag använt och den bild planerarna i främst Eslöv 
har givit av hur ”resandeunderlaget” utvecklats, se tabell 5.6. I både Varberg och Eslöv har 
invånarantalet ökat men i Eslöv anser respondenterna inte att resandeunderlaget har ökat 
eftersom de bostadsområden som har växt ligger lite för långt ifrån linjenätet. I Varberg har 
bebyggelsen ökat i den södra kanten av staden och justeringar av linjenätet åt detta håll har 
gjorts varför respondenterna även ansett att resandeunderlaget ökat. Varken mönstret som ges 
av det påstådda resandeunderlaget, eller förändringen av antal invånare i tätorterna, 
överensstämmer helt med mönstret för resandeutvecklingen. Både förändringar i befolkningen 
som skett inom tätorterna och resandestatistik på en mer detaljerad nivå behöver studeras om 
några slutsatser ska kunna dras.  
 
Tabell 5.6; Omvärldsförändringar i Eslöv, Ronneby och Varberg. 

Omvärldsaspekter Eslöv Ronneby Varberg
(1995-2006) (1999-2006) (1999-2006)

Invånare i trafikeringsområdet 2005 16 551 16 534 28 026
Befolkningsutveckling -"- 2000-2005 6,6% -0,8% 1,0%
Bedömning att resandeunderlaget ökat Nej Nej Ja
Ökad regional pendling Ja Ja Ja
Övriga lokala omvärldsförändringar berör… Lokal mataffär 

Framkomlighet 
Gymnasieflytt 

Studentboende 
Äldereboende 
Hälsocenter

Framkomlighet 
Volymhandel 

Cykling

* = "Ändarna" på två ringlinje-ringar har 30 min turtähet då flera linjer kombineras.

Studerade städer (studerad period)

 
 
Pendling 
En stor likhet som finns mellan städerna är att den regionala pendlingen ökat i alla tre. 
Planerarna betraktar den ökade pendlingen som en faktor som kan ha bidragit till 
resandeökning i stadstrafiken. Men om detta stämmer och i så fall vilken omfattning denna 
påverkan har går inte att utläsa ur det tillgängliga datat. I Varberg har den ökade pendlingen 
betraktats som så viktig att extraturer satts in och de regelbundna avgångstiderna övergivits 
för att åstadkomma bättre byten till tågen. Detta trots att andelen regionala arbetspendlare 
bland de tre städerna är lägst i Varberg. Den pendlande befolkningen påstås i Varberg 
samanfalla med den ökande befolkningen i ett avgränsat utbyggnadsområde. Denna 
samverkan är intressant och den relativt koncentrerade resandeströmmen det ger upphov till 
kan öka den regionala pendlingens betydelse för stadsbussresandet. Alternativt kan 
pendlandets betydelse ha överskattats i Varberg. En annan förklarande faktor för ökat 
stadsbussresande som betonas av en av respondenterna är pendelkortsinnehavet. 
 
Handel 
Halvexterna handelsmålpunkter har tillkommit i alla tre städerna under åren före eller under 
undersökningsperioden. Samtliga har i efterhand givit upphov till linjenätsförändringar med 
avvikelser eller omvägar som följd, trots att inte alla bedömts som ”viktiga” eller ”nya” då jag 
frågat. Detta tillsammans med att en nedlagd lokal handel har bidragit till ökat resande i en av 
städerna antyder att lokaliseringen av handelsmålpunkter har haft betydelse för stadstrafikens 
framgång. 
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Gymnasier 
Bilden av gymnasiernas betydelse som målpunkt för stadstrafiken i de tre städerna är inte 
entydig. Flytt av ca 400 elever till ett tillfälligt gymnasium i Ronneby kan inte ses i 
resandestatistiken. Däremot sammanfaller återflytten av eleverna med ett ras i resandet. 
Omdragningen av en linje i Varberg, så att den passerar gymnasieskolan, sammanfaller med 
ett ökat resande. 

5.4.3 Jämförelser av organisation och andra planeringsförhållanden 
I Kapitel 5.1.3, 5.2.3 och 5.3.3 har samband mellan förändringar i utbudet och organisations-
frågor i varje stad analyseras. I kapitel 5.4.2 konstaterades bland annat att det framgångsrika 
Eslöv utmärktes av att de inte gjort så mycket förändringar fram och tillbaka.  
 
I detta kapitel görs en jämförande analys av bakomliggande organisationsfaktorer i de tre 
städerna som kan ha påverkat vilka åtgärder som genomförts. Tabell 5.7 ger en översikt över 
identifierade organisationsförhållanden i de tre städerna. 
 
Tabell 5.7; Sammanställning om organisationsförhållanden i Eslöv, Ronneby och Varberg.  

Organisationsaspekter Eslöv Ronneby Varberg
(1995-2006) (1999-2006) (1999-2006)

Tydligt huvudansvar för utveckingen Ja
Formellt ja, i 

praktiken delat 
med entreprenör 

Formellt ja, i 
praktiken delat 

med kommunen
Mål om resandeökning Kvantifierade Allmänna Allmänna
Långsiktig och helhetlig strategi har funnits Ja Nej Nej
Organisations förändringar 1 2 eller fler 0
Byten av planerare under perioden 4 eller fler 4 eller fler 0
Konsistens mellan problemförståelse, strategi 
och åtgärder Ja Bara delvis Nej, blivit bättre

Genomfört förändringar som krävt större 
investeringar i infrastruktur Ja Nej Nej

Förändat resursbehov (vagn km) i samband 
med förändringarna av linjer och turer. +3% (+1buss) +28% till -15% + 3,5% till -2%

Ökade ekonomiska tillskott Ja (Kommunen) Nej Nej
Politiskt stöd för sattsningar på stadstrafiken Ja Ja Begränsat
Komunen har haft en egen agenda för Nej Nej Ja
stadstrafiken (Strategi 2006) (Ej hel strategi)
Kommunen har gått emot THMs vilja i Nej Ja Ja
sakfrågor (tex. lyft särintressen) (Enstaka tillfälle)
Sammarbete om fysisk planering och 
framkomlighet har skett i ett tidigt skede och 
på en övergripande nivå

Ja, blivit bättre Nej Nej, blivit bättre

Brister i omvärldsbevakningen Nej Ja Ja

Arbetar THM med av kvalitétsaspekter?
Ja, aktiv 

förebyggande 
uppföljning

Uppföljning vid  
problem

Entreprenörens 
uppgift. Oklar 
återkoppling.

Studerade städer (studerad period)

 
 
Flera skillnader kan ses mellan Eslöv å ena sidan och Ronneby och Varberg å den andra då 
det gäller organisationsfrågor och processer i planeringen. Eslöv har till skillnad från de 
övriga: 
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• Tydliga mål och strategier. 
• Väl fungerade samarbeten, omvärldsbevakning och kvalitetsarbete.  
• Förmått lösgöra externa resurser och investeringar i infrastruktur. 

 
Framtagandet av tydliga mål och strategier kan i Eslöv ha förenklats av ett tydligt ansvar för 
stadstrafiken. Tydliga mål och strategier bör i sin tur kunna förenkla en tydlig 
kommunikation. Samarbeten, omvärldsbevakning och kvalitetsarbete är alla tre uppgifter som 
kräver god kommunikation. Också en stabilare linje i förändringarna kan ha underlättats av 
tydliga mål och strategier.  
 
Kommunens agerande har varit av stor betydelse både i samarbeten om framkomlighet och 
fysisk planering, för tillgång till extra resurser och för genomförande av investeringar. I Eslöv 
kan en god kommunikation av tydliga strategier också ha bidragit till kommunens agerande. 
 
Ronneby avviker delvis från den bipolära uppdelningen som beskrivits ovan. Även i Ronneby 
kan det ha funnits ett politiskt stöd för satsningar på stadstrafiken och kommunen tycks inte 
ha drivit någon stark egen linje som gått emot THM. Trots detta har större 
infrastrukturinvesteringar inte kunnat göras och brister i omvärldsbevakningen har givit 
problem. Två faktorer där Ronneby utmärker sig som skulle ha kunnat påverka detta är 
frånvaron av långsiktig helhetlig strategi och kontinuitetsbrotten som det 6-åriga 
planeringsbolaget gav.  
 
En likhet mellan alla de tre städerna är att samarbetet mellan THM och kommunen har 
organiserats på mycket snarlika sätt. Parterna har haft relativt regelbundna möten på 
tjänstemanna nivå, en större årlig genomgång och däremellan fler möten och mycket 
telefonkontakt. Ramarna för samarbetet tycks alltså inte kunna förklara skillnaderna i vilka 
förändringar som har åstadkommits i utbudet. 

5.5 Sammanfattning 
Ökad turtäthet, låg prisnivå, gratis resor för pensionärer, bättre täckning av identifierat viktiga 
målpunkter och koncentration av trafiken till få dubbelriktade stråk på väg in och ut ur 
stadskärnan har i de studerade städerna troligen bidragit till starten på en resandeökning. 
Noteras bör också att förbättringar för större grupper av resenär och förändringar i en stabilt 
positiv riktning antyds ha haft betydelse för en positiv resandeutveckling.  
 
Eslöv har med hjälp av flera återkommande ”mindre” åtgärder lyckats underhålla ett ökat 
resande. Med ”mindre” åtgärder menas arbete med kvalitén, rabatter, marknadsföring, 
anpassning av tider på vissa turer till viktiga målpunkter och genare linjesträckning. 
Upplevelsen av att andra åker buss och omvärldsfaktorer som fler regionala pendlarkort i 
omlopp kan också ha haft betydelse för en fortsatt resandeökning.  
 
Förekomsten av en heltäckande och långsiktig strategi, en fungerande omvärldsbevakning, en 
aktiv uppföljning av den egna trafiken och en kommun som prioriterar stadsbusstrafiken 
antyds i den fördjupade studien vara bakomliggande organisationsfaktorer som bidrar till att 
förändringsarbetet kan ske i en fastslagen riktning. Tydligt ansvar och tydlig kommunikation 
kan i sin tur ligga bakom strategin, omvärldsbevakningen och uppföljningen.  

 77



6 Diskussion och slutsatser 
Upplägget på diskussionen följer rapportens huvudupplägg. Den inleds med en granskning av 
syfte och metod följt av diskussioner om resandeutveckling, effekter av åtgärder, påverkan av 
omvärldsförändringar och organisationsfrågor. Slutligen återfinns en sammanfattning av vad 
andra städer kan ha att lära av studien samt förslag till fortsatt arbete.  

6.1 Granskning av syfte och metod  
Genom att det system som undersökts inte inkluderar resenärerna kan vissa samband där 
trafikanterna skiljer sig åt mellan olika städer förbises (jmf. figur 1.1 och 1.2). Med vetskap 
om detta bör resultaten ändå kunna vara generellt användbara.  
 
Enkät 
Genom att enkäten besvarades av 52 av totalt 58 städer i urvalet ger svaren en god bild av 
resandeutvecklingen i svensk stadstrafik. Något som troligen ytterligare skulle ha kunnat öka 
kvalitén på datat vore att bättre kontrollera vilka linjer som ingick i den lämnade statistiken. 
De typer av förändringar som genomförts i trafikutbudet och i trafikens omvärld bedöms till 
stor del ha kunnat ringas in av enkäten. Dock upptäcktes i den fördjupade undersökningen 
flera felaktiga svar i enkäten, se bilaga 4. Det fanns en tendens till att försämringar ”glömts” 
och förbättringar förstorats. Även mindre och successiva förändringar kan ha 
underrapporterats då det i enkäten frågades efter ”större” förändringar. Framför allt görs 
bedömningen följande faktorer underrapporterats: 
 

• Höjningar av taxan (negativa och successiva).  
• Förändringar av öppettiden (successiva). 
• ”Mindre” linjenätsförändringar med både positiva och negativa effekter (kan tänkas ha 

avfärdas med att effekterna tar ut varandra). 
• Förändrade gångavstånd (måste härledas från andra förändringar och det samanhang 

som gavs av de öppna frågorna var inte tillräckligt för att göra sådana härledningar). 
• Förändrade restider (måste härledas -”-). 

 
Någon skevhet i rapporteringen från framgångsrika respektive icke framgångsrika städer har 
dock inte upptäckts varför slutsatser om troliga framgångsfaktorer utifrån enkel analys av 
frekvenser i de flesta fall bedöms som möjliga. En felkälla som skulle ha kunnat undvikas i 
större mån är också de eventuella tolkningsfel och påverkan på de respondenter som lämnade 
svar via telefon. Jag hade inte inför enkäten läst teori om intervjumetodik, spelade inte in 
svaren och skiljde inte konsekvent direkta svar från respondenterna från svar som jag själv 
skrev ner under intervjuer.  
 
Fördjupad studie 
Att bakomliggande organisationsfrågor togs med i den fördjupade studien och att fokus för 
undersökningen av utbudet begränsades (jag såg främst på linje, turtäthets och 
trafikeringstidsförändringar, se kapitel 2.3) innebar att undersökning av marknadsföringen 
prioriterades ner. Detta kan ses som olyckligt då även nya kanaler för marknadsföring 
identifierats som en gemensam nämnare för de framgångsrika städerna i 
enkätundersökningen. En fördjupad belysning av marknadsföringen skulle därmed ha 
fördjupat det övergripande syftet om att hitta orsakssamband som kan förklara ökat resande.  
Då den fördjupade undersökningen endast kom att studera en verkligt framgångsrik stad (en 
prioriterades bort på grund av tidsbrist och Ronneby visade sig vid närmare granskning inte 
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ha haft en konstant resandeökning) så anser jag dock att studier av organisationsfaktorer 
tillfört mer än vad en mer omfattande studie av marknadsföringen skulle ha gjort.  
 
Den fördjupade studien genomfördes efter studier av litteratur om kvalitativa metoder och 
intervjumetodik och jag försökte att vara observant på interaktionen med respondenten. En 
felkälla är här att de kompletterande intervjuerna inte bandades. Genomförande av fler 
intervjuer och insamling av mer statistik, framför allt resande- och befolkningsstatistik på 
linjenivå, skulle troligen ha möjliggjort en mer detaljerad analys av de olika förutsättningarnas 
betydelse för förändringarnas resultat. 

6.2 Kunskap om resandeutvecklingen i svenska småstäder 
Av totalt 52 undersökta städer har resandet per invånare ökat i 17 st mellan år 2000 och 2005 
och i 25 st har det minskat. Den bild som litteraturstudien gav av att det endast är i de skånska 
småstäderna som resandet ökar stämmer ändå i huvudsak med resultaten från detta 
examensarbete. De sju svenska småstäder som har varit framgångsrika i meningen att de har 
haft en kontinuerlig resandeökning som har lett till ett ökat stadsbussresande per invånare är: 
Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Karlshamn, Ängelholm, Ystad och Eslöv. 
 
Den senaste kunskapsöversikten över resandeutvecklingen i svensk kollektivtrafik (Tegner et 
al 2006) redovisade en genomsnittlig resandeökning i svensk stadstrafik (Stockholm 
undantaget) på 3,1 - 6,7% (2002-2005 respektive 1998-2005). Min enkätstudie visar att 
totalresandet i de 42 småstäder som redovisat data för 2000 och 2005 har ökat med 3,8% 
(antal resor) respektive 2,4 % (antal resor per invånare). 16 småstäder med stadstrafik saknas i 
denna analys gentemot 41 hos Tegner et al (2006). Detta antyder att resandeutvecklingen i 
svenska småstäder har haft en något svagare utveckling än vad som framkommer i befintlig 
statistik om stadstrafiken som helhet.  

6.3 Effekter av åtgärder i trafikutbudet 
I diskussionen om effekter nedan bör läsaren hålla i minnet att effekterna som identifierats i 
enkäten inte är isolerade eller statistiskt säkerställda. Däremot bygger de på svar från en 
mycket stor del av den totala urvalsgruppen. Resultaten från den fördjupade studien är 
kvalitativa och därför inte direkt generaliserbara. De visar dock på sammanhang kring och 
möjliga samband mellan förändringar och effekter. 
 
Ett effektivt och tydligt linjenät som möjliggör en ökad turtäthet 
Resultaten från enkäten visar att de städer som haft en större och kontinuerlig ökning av 
resandet har genomfört ett större paket av åtgärder med införande av stomlinjer och kraftig 
utökning av turtätheten som tunga delar.  
 
Det kan konstateras att en effekt av ökad turtäthet även återfinns i litteraturen. Positiva 
effekter av ökad turtäthet visas bl.a. av Kjørstad och Norheim (2004). Den antydda effekten 
av ökad turtäthet bedöms också som en viktig delförklaring till ökat resande i de tre städer 
som studerats fördjupat. Sammantaget indikerar detta starkt att ökad turtäthet är en åtgärd som 
kan ge ökat resande i svenska småstäder.  
 
Även införande av stomlinjer återfinns i litteraturen som lyckade åtgärder. Vad som ingår i 
åtgärdspaketet ”införande av stomlinjer” skiljer sig dock från fall till fall både i enkäten och i 
litteraturen. Den fördjupade studien pekar på att ett viktigt innehåll i linjenätsförändringarna i 
två städer varit att frigöra resurser för ökad turtäthet. Däremot är betydelsen av genomgående 
linjer och förbättrade byten (som brukar ingå i stomlinjebegreppet) inte entydig i den 
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fördjupade studien. Vad gäller enkelhet och tydlighet (också aspekter av stomlinjebegreppet) 
så visar utvärderingarna av införandet av ett stomlinjenät i Luleå (Berggren 2003) att 
resenärerna uppfattade det nya linjenätet som enklare. En granskning av linjenäts-
förändringarna i de tre städer som studerats fördjupat visar att det främst är koncentration av 
trafiken till få dubbelriktade stråk ut och in ur centrum som har ökat tydligheten.  
 
Inga entydiga resultat av införande eller borttagande av ringlinjer 
Enkäten visade att ringlinjer både har tagits bort och införts i svenska småstäder. Den visade 
inte på någon klar trend för effekten av förändringarna. Den fördjupade studien visade att fler 
modifieringar av ringlinjer har skett än de som tagits upp i enkäten.  
 
Den fördjupade studien visade att flera förminskningar och borttagande av rundslingor 
troligen har varit positiva i de tre städerna men också att det finns exempel på motsatsen. Att 
frigöra resurser till annan trafik har varit ett delmål för ca hälften av förändringarna (både för 
införande och borttagande av ringlinjer). Entydiga skillnader mellan förändringarna som 
troligen bidragit till ett ökat resande och de som inte gjort det har dock inte kunnat identifieras 
på den övergripande nivå som studien genomförts.  
 
Gångavstånd 
Enkäten gav inga resultat om förändrade gångavstånd. I den fördjupade studien har negativa 
effekter av ökat gångavstånd inte dominerat över ökad turtäthet, regelbundna tider och 
förbättrad täckning av större mataffärer.  
 
Av litteraturen visar både äldre Stated Preferensundersökningar i småstäder (Kjørstad 1995) 
och nyare utvärderingar av förändringar i linjenätet i småstäder (Kjørstad och Norheim 2004) 
att ökad gångtid värderas högre än restiden. Dock finns i litteraturen även en trend mot 
minskad värdesättning av gångtiden (Fearnley och Nossum 2004) Den skulle kunna ge ett mer 
generellt stöd för mina iakttagelser från den fördjupade studien. Skillnader i sammansättning 
av resenärsgrupper och typ av resor kan dock finnas mellan undersökningarna i litteraturen. 
Detta skulle göra det generella stödet för sänkt värdering av gångtid svagare. Dock fanns i 
Sjöstrands (2001) studie från Göteborg få signifikanta skillnader i värderingar av gångtiden 
mellan olika större grupper. I den fördjupade studien har flera förändringar av gångavstånd till 
målpunkter skett som kan tänkas attrahera olika resenärsgrupper (vårdcentraler, skolor, en 
simhall, affärer, flerbostadshusen och villor). Något entydigt samband mellan längre 
gångavstånd till dessa olika målpunkter och resandeutvecklingen kan dock inte ses. 
 
Den trend till minskad betydelse av gångtiden som Fearnley och Nossum (2004) tycker sig se 
skulle, om den stämmer, vara intressant att undersöka närmare. Vilka aspekter har påverkat 
och skulle kunna påverka denna trend? Är det samma trenden i småstäder som i större städer? 
 
Marknadsföring för fortsatt resandeökning? 
I litteraturen har brister i marknadsföringens metoder och omfattning identifierats inom 
kollektivtrafikbranschen, se Eriksson 2002. Där finns också exempel på effekter av nya 
marknadsföringsmetoder, se t.ex. Jotoft 2005. Detta ligger i linje med resultaten från enkäten. 
Enkätresultaten visar att nya kanaler för marknadsföring har tillkommit i betydligt större 
omfattning i de städer som identifierats som framgångsrika än i de övriga städerna. I den 
fördjupade undersökningen har antalet intervjuade personer begränsat de slutsatser som kan 
dras om marknadsföring. Den information som finns visar dock att nya kanaler för 
marknadsföring å ena sidan kan ha haft positiv effekt och att bristande enkelhet i 
informationsmaterialet och större informationsmissar å andra sidan kan ha haft negativ effekt.  
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Slutsatsen som jag drar av denna samlade kunskap är att nya kanaler för marknadsföring 
troligen är en viktig framgångsfaktor. Däremot kan jag inte dra några slutsatser om hur 
marknadsföring fungerar tillsammans med olika nivåer i trafikutbudet eller vid olika nivå på 
resandet (och på därtill troligen kopplade kunskapsnivåer hos befolkningen).  
 
Öppettiden – en mindre viktig fråga? 
Öppettiden har ingått i Kjørstad och Norheims (2004) studier men resultaten indikerar inte att 
förändringar av kollektivtrafikens trafikeringstider skulle vara betydelsefulla för 
resandeutvecklingen. Enkätstudien i detta examensarbete ger inte några tydliga indikationer 
om öppettider. I den fördjupade studien finns inga tydliga fall där ökad trafikeringstid kan 
kopplas till ökat resande. Istället ger intervjuerna med planerarna en bild av att 
trafikeringstidens längd har ansetts som en mindre viktig fråga. En förklaring kan vara att 
ändringen i öppettid vanligen bara påverkar en liten del av resandet, åtminstone på kort sikt. 
 
Fortsatt oklarhet om betydelsen av regelbundna tider, men de flesta har det. 
Regelbundna tider anses som ett led i ökad enkelhet vara mycket viktig i samtida 
kollektivtrafiklitteratur, se t.ex. Nilsen (2005). Studier av förändringar av regelbundenhet i 
stadstrafik har dock inte hittats i litteraturen. Enkätsvaren från detta examensarbete ger inte 
heller några tydliga indikationer om betydelsen av regelbundna tider. Enbart införande av 
regelbundna tider hade inte heller ökat resandet i de tre städerna som studerats fördjupat 
(åtminstone inte på kort sikt och då försämringar samtidigt skett på andra områden). Tänkbart 
är dock att regelbundna turer kan öka effekten av andra förändringar i utbudet, t.ex. höjd 
turtäthet och marknadsföring. En kompletterande undersökning av tidtabellerna för 06/07 i de 
städer som studerats i enkäten visar att huvudparten av städerna redan har gått över till i 
huvudsak regelbundna avgångstider. Endast ca 11-13 städer har fortfarande helt oregelbunden 
trafik.  
 
Antydan om ökad effekt vid låg taxa 
Enkätstudiens något osäkra uppgifter om taxan antyder trots allt att nivån på taxan kan ha haft 
betydelse för resandeutvecklingen. I den fördjupade undersökningen gick prisnivån (12-20 
kronor vintern 06/07) och storleken på prishöjningarna hand i hand och skiljde sig mellan 
städerna. Ökningarna av resandet var större där prisnivån var låg. Detta överensstämmer med 
Fredrikssons (et al 2000) studie som antyder att lägre prisnivåer skulle kunna vara en 
framgångsfaktor. Slutsatsen jag drar av detta är att det är troligt att prisnivån har en betydelse 
för hur stor effekt andra åtgärder får. 
 
Tydligt exempel på effekt av nolltaxa. 
Gratis resor för alla/ungdomar/pensionärer gav i enkäten initialt ökat resande men endast i 
Eslöv ingick det i en kontinuerligt ökande resandetrend. Den fördjupade studien av Eslöv 
underströk dock att införande av gratis resor för en begränsad del av befolkningen troligen har 
varit en viktig en bidragande orsak till att resandet började öka i Eslöv. Litteraturstudien 
visade att resandet kan öka då gratis resor införs (bl.a. kan bilister tillföras) och att resandet 
sjunker när de tas bort (Andersson et al 1994). När målet är att fylla bussarna kan gratis resor 
därmed vara användbar åtgärd. Då städerna med gratis resor i enkäten jämförs med 
litteraturen och den fördjupade studien antyds att en strategi med successiv utökning av den 
gratis trafiken till allt större men fortfarande begränsade grupper kan vara viktig för om gratis 
trafik blir en framgångsfaktor eller ej. I samtal med planerare i samband med enkäten 
framkom också en annan problematik kring generella gratisresor som stödjer denna hypotes. 
Någon planerare framhöll att gratis resor leder till ”okynnesåkning”, dvs. att bussen tog resor 
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från gång och cykel, att A-laget åkte omkring och att detta gav en dålig arbetsmiljö; ”Att vara 
busschaufför då var inte kul”.  
 
Många åtgärder krävs för att starta positiv resande utveckling… 
I enkätresultaten sågs en klar tendens till att de städer som haft en kontinuerlig ökning av 
resandet hade genomfört många större åtgärder i ett paket eller som en stegvis ökning av 
standarden. Detta stämmer väl överens med Kjørstad och Norheims (2005) resultat som visar 
att de kraftigaste åtgärdspaket som genomfördes gav en positiv ”paketeffekt” (utöver effekten 
av de enskilda åtgärderna).  
 
…och återkommande positiva åtgärder för att få den att fortsätta. 
En jämförelse av den i den fördjupade studien beskrivna utvecklingen i Eslöv och Nordtugs 
(2002) långtidsstudie av utvecklingen i norska Steinkjer är intressant för att belysa 
utvecklingen efter ett positivt trendbrott. I Eslöv genomfördes ett mindre och ett större paket 
med åtgärder som gav en kraftig resandeökning. Därefter har utvecklingsarbetet fortsatt med 
återkommande ”mindre” åtgärder och resandeökningen har hittills varat i 10 år. I Steinkjer 
lyckades man också med hjälp av ett åtgärdspaket öka resandet kraftigt (på ungefär samma 
nivå som i Eslöv) men efter ca 4 år började resandet sjunka. I Steinkjer tycks mycket få 
åtgärder ha tillkommit efter det inledande paketet. Skillnader i befolkningsutveckling finns 
(befolkningen har ökat något mer i Eslöv och troligen i något mer perifera lägen) men 
jämförelsen antyder ändå att ett kontinuerligt utvecklingsarbete med återkommande positiva 
åtgärder kan ha haft en stor betydelse för att resandeökningen i Eslöv har fortsatt.  
 
Inga försämringar – och – förbättringar för större grupper. 
Enkätresultaten visar att det som utmärkte de framgångsrika städerna var att positiva åtgärder 
inte har avlösts av eller kombinerats med negativa åtgärder som de gjort i många andra städer. 
Den fördjupade studien antydde ett samband mellan förändringar som haft en stabilt positiv 
riktning under flera år och ett ökat resande. Dessa iakttagelser tycks stämma väl överens med 
litteraturen. Kjørstad och Norheims (2004) norska analyser visar att uppfattade försämringar 
ger relativt sett större effekter än vad förbättringar ger. Av detta drar de slutsatsen att det är 
viktigt att de förändringar som genomförs ger förbättringar för större grupper. Denna slutsats 
stämmer också väl med iakttagelserna i den fördjupade studien. Där är det i huvudsak större 
grupper av resenärer som fått de förbättringar som troligen orsakat resandeökningar.  

6.4 Påverkan av omvärldsförändringar 
Här diskuteras förändrad befolkningsutveckling, stadsstruktur och pendling.  
 
Finns ett samband mellan befolknings- och resandeökningen? 
Enkäten visar ett tydligt samband mellan befolkningsutvecklingen och resandeutvecklingen. 
En ökad befolkning tycks ha varit en förutsättning för ett ökat resande. Det finns dock också 
flera städer där resandet inte har ökat trotts ökad befolkning. En norsk fallstudie (Nordtug 
2002) är mot denna bakgrund intressant. Den visar att omflyttningar mellan stadsdelar och 
den därmed förändrade befolkningssammansättningen i perifera respektive centrala områden 
har haft stor effekt på resandeutvecklingen i stadstrafiken i småstaden Steinkjer. Sådana 
förändringar fångades inte upp i enkäten och skulle potentiellt sätt kunna förklara skillnader i 
resandeutveckling då den totala befolkningsutveckling varit likartad. I den fördjupade studien 
har skillnader i bebyggelsetillväxt inom stadsstrukturen setts och respondenterna har påtalat 
detta som orsak till utvecklingen av resandeunderlaget. Dock har samband mellan 
befolkningsutvecklingens fördelning inom tätorterna och resandeutvecklingen inte kunnat 
fastställas eftersom resande och befolkning inte genomgående studerats på stadsdelsnivå.   
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Antydan om att stadsstrukturens utveckling har haft betydelse 
De städer där resandet i enkäten ökat utmärks av att stadsutvecklingen åtminstone delvis 
stärkt en struktur som ger ett ökat resandeunderlag för stadstrafiken. Externa/halvexterna 
köpcentrum ingick i denna trend (något färre nya halvexterna köpcentrum där resandet ökat), 
men trenden var något svagare än för andra typer av etableringar. En iakttagelse från den 
fördjupade studien är att även köpcentra som inte pekas ut som viktiga med tiden ändå förses 
med kollektivtrafik och att detta ofta innebär omvägar. Dock har täckningen av dessa nya 
målpunkter troligen, som nämnts ovan, bidragit till ökat resande. Men vad händer i längden? 
 
Pendlingens innebörd fortfarande oklar 
Enkäten visar att det funnits en ökad pendling i de flesta av de städer där resandet ökar men 
att det inte är någon starkt särskiljande faktor gentemot andra städer. I den fördjupade studien 
har pendlingen ökat i samtliga städer och är därför inte en särskiljande faktor. Rydstam (1998) 
har pekat på två faktorer som kan ha betydelse för pendlingens effekt på stadsbussresandet; att 
det är fler som åker buss på ”borta” orten och att pendlingskort (som inkluderar fria 
stadsbussresor) starkt kan påverka pendlarna att åka buss på ”hemma” orten. Utifrån detta 
ställer jag mig också frågan om innehav av ett pendlarkort i hushållen även leder till ökat 
övrigt resande (fritidsresor mm.) i stadstrafiken på pendlarens hemort? Omfattningen på 
bytena mellan stadsbuss i småstäder och tåg/regionala bussar är också oklar. Därför kan säkra 
jämförelser av effekterna av att fler arbetar regionalt istället för lokalt inte göras. Slutsatsen 
blir att jag fortfarande ser det som oklart hur en ökad pendling (in eller ut) sammantaget 
påverkar stadstrafikresandet. 

6.5 Organisationsfrågor som bakomliggande faktorer 
Den fördjupade studien i kapitel 5 visade på organisatoriska skillnader som sammanföll med 
skillnader i resandeutveckling. I detta kapitel görs jämförelser med litteraturen och det  
diskuteras om dessa skillnader kan förklara huruvida lyckade åtgärder kunnat genomföras och 
en stabil kurs kunnat hållas i förändringsarbetet eller ej.  
 
Strategi – en trolig bakomliggande framgångsfaktor 
En skillnad som identifierats mellan det framgångsrika Eslöv och de två andra städerna i den 
fördjupade studien är att Eslöv i en högre grad har haft strategier som legat till grund för de 
förändringar de genomfört. I Ronneby och Varberg har strategierna inte varit lika 
heltäckande, långsiktiga och konsistenta gentemot de genomförda förändringarna. De 
noterade skillnaderna kan delvis bero på att strategierna inte överlevt och kunnat förmedlas 
till mig. Det kan i så fall tyda på att de varit mindre förankrade inom organisationen vilket 
också skulle kunna ha påverkat deras genomslagskraft. I litteraturen finns organisationsteorier 
(se Hatch 1997) som ger stöd för resonemanget att förekomsten av en strategi kan leda till 
framgång. Mot bakgrund av detta är det troligt att förekomsten av en strategi kan ha varit en 
bakomliggande framgångsfaktor i Eslöv. Liknande slutsatser finns i Hagens (1999) 
utvärdering av norska åtgärdspaket. Där pekas bristande målstruktur ut som en trolig orsak till 
att åtgärder som inte var optimala har genomförts. 
 
 
Bevakning av omvärlden och den egna trafiken – översyner kan behövas 
Den fördjupade analysen visade att det i främst Varberg, men även Ronneby, funnits vissa 
brister i omvärldsbevakningen som gjort att negativa förändringar upptäckts för sent för att 
kunna stoppas. Sådana brister har också lett till att man inte hunnit anpassa trafiken. Samtidigt 
är det bara Eslöv som tycks ha gjort en aktiv uppföljning av kvalitetsaspekter (t.ex. 
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förseningar) i trafiken för att förebygga klagomål från resenärerna. I Eslöv är kvalitetsarbetet 
också en av flera återkommande ”mindre” åtgärder som troligen bidragit till en fortsatt 
resandeökning. 
 
En annan indirekt aspekt på omvärldsbevakning och uppföljning av den egna trafiken är att 
kunskap som vunnits på detta sätt även kan tänkas ha påverkat analyser och val av åtgärder i 
andra sammanhang positivt. I Varberg finns ett möjligt exempel på motsatsen. Där kan en 
snabbutredning med begränsat underlagsmaterial (brister fanns i omvärldsbevakningen och 
uppföljningen av trafiken var oklar) ha bidragit till vad som i efterhand visade sig vara 
olyckliga prioriteringar vid en linjenätsomläggning. Det kan dock också ha spelat in att 
kunskap om resenärerna inte hade sökts genom någon ombordundersökning och att 
medverkan från förare varit begränsad.  
 
Sammanfattningsvis antyder den fördjupade studien att omvärldsbevakning och uppföljning 
av den egna trafiken kan ha bidragit till färre försämringar och eventuellt indirekt, via bättre 
beslutsunderlag, till fler förbättringar. Eriksson (2002) har jämfört marknadsundersökningen 
inom kollektivtrafiken med andra branscher och menar att den är bristande. Ur detta drar jag 
slutsatsen att det även i andra städer kan finnas ett behov av att göra en översyn av hur 
omvärldskontakter, kontakter med förarna och eventuella marknadsundersökningar (t.ex. 
ombordundersökningar) används.  
 
Samarbete med kommunen – kan ha skapats 
Kommunens viktiga roll som finansiär för långsiktiga satsningar betonas av den fördjupade 
studien. Då kommunen inte har bidragit ekonomiskt till nya satsningar har omprioriteringar 
lett till kombinationer av åtgärder där försämringar troligen reducerat effekten av 
förbättringar. I Ronneby var ett försök med en alternativ finansiering (genom skapandet av ett 
planeringsbolag med för trafikhuvudmannen ”fritt” disponerbara utvecklingspengar) troligen 
en bidragande orsak till ryckig trafik och till en utebliven resandeökning.  
 
Vad som skapat en vilja hos kommunen att agera finansiär och ambassadör för satsningar på 
stadstrafiken är dock mer oklart. I Eslöv nämns kollektivtrafikens höjda status i den allmänna 
debatten och lockelsen i att bli en del av framgången (den redan etablerade positiva spiralen 
med ökat resande) som möjliga orsaker till en ökad politisk prioritering. En grundförståelse 
för den strategiska betydelsen av goda kommunikationer som stadens geografiska lägen ger 
nämns också. Jag tror dock att många initiativ från Skånetrafiken också kan ha varit ett viktigt 
bidrag till ökad prioritering av stadstrafiken från kommunens sida. I litteraturen (se Hatch 
1997) finns också teoretiskt stöd för att en organisations handlande kan påverka omvärlden.  
 
Sektorsuppdelning och interna stödjande aktörer 
En fråga som den fördjupade studien aktualiserar är om det funnits skillnader i graden av 
sektorsuppdelning på kommunerna och om dessa haft betydelse för fur lätt det varit att 
samarbeta kring framkomlighet. Mina data räcker inte till att besvara frågan. Andra interna 
organisationsfrågor som kan ha påverkat utvecklingen positivt är nya tjänstemän och 
förekomsten av interna stödjande aktörer för den enskilde planeraren. På Skånetrafiken fanns 
en större grupp av stadstrafikplanerare. 
 
Kommunikation  
Eftersom kommunikation, initiativ och tydligt huvudansvar logiskt sätt kan vara 
förutsättningar för omvärldsbevakning, uppföljning av trafiken och samarbete med 
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kommunen skulle skillnader i kommunikation och initiativ också kunna vara en förklarande 
faktor bakom de ovan beskrivna skillnaderna i organisering och framgång.  
 
Förekomsten av en röd tråd av tydligt ansvar, tydlig strategi, klar kommunikation och många 
initiativ från trafikhuvudmannen identifierades i Eslöv, som var den mest framgångsrika 
staden i den fördjupade undersökningen. De formella formerna för samarbetet mellan 
kommun och trafikhuvudman skiljde sig inte så mycket mellan de tre städerna i den 
fördjupade studien. Skillnader kan dock ha funnits i hur entreprenörerna (den operativa sidan) 
involverats i kommunikationen. Jag har också en känsla av att skillnaderna mellan tydliga och 
otydliga ansvarsförhållanden för att driva utvecklingen av stadstrafiken framåt kan ha 
avspeglat sig i kommunikationens innehåll och mängden av initiativ. 
 
Stöd för en stor vikt av kommunikation inom kollektivtrafiken kan också härledas ur 
organisationsteorin. Eftersom utveckling av stadsbusstrafik (som starkt geografiskt bunden 
tjänsteproducerande organisation) är beroende av många andra aktörer, är integrering av 
utformning och implementering inte alltid möjlig (se Hatch 1997 och kapitel 3.7 ovan). Detta 
borde ställa större krav på en god kommunikation. 
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6.6 Vad kan svenska småstäder lära?  
Utvecklingen av stadsbussresandet i svenska småstäder de senaste ca 10 åren 
Stadsbussresandet har minskat i de flesta svenska småstäder men det finns goda exempel. I sju 
svenska småstäder har resandet ökat både kontinuerligt och per invånare: Kristianstad, 
Landskrona, Hässleholm, Karlshamn, Ängelholm, Ystad och Eslöv. Dessa städer visar att det 
går att öka resandet, åtminstone i städer med över 15 000 invånare och ökande befolkning. 
 
Framgångsfaktorer i stadsbusstrafikens utbud och omvärlden  
De framgångsfaktorer som identifierats i denna studie sammanfattas i figur 6.1 nedan. En 
viktig slutsats är att ett paket av flera åtgärder troligen krävs för att starta en långsiktigt positiv 
resandeutveckling. Flera återkommande positiva åtgärder är en trolig orsak till att resandet har 
fortsatt att öka i Eslöv. En annan slutsats är att det är viktigt att göra noggranna analyser av 
hur stora grupper som får positiva respektive negativa förändringar då åtgärder genomförs. 
Positiva förändringar för större grupper bör eftersträvas. Förändringsarbetet bör också ske i en 
fastslagen riktning så att positiva åtgärder inte kombineras med eller avlöses av negativa 
åtgärder. De utbudsfaktorer som av denna studie antyds vara framgångsfaktorer i svenska 
småstäder är: 
 

• Ökad turtäthet. Att frigöra resurser för ökad turtäthet var ett viktigt innehåll även i de 
linjenätsförändringar som blivit framgångsrika i den fördjupade studien.  

• Koncentration av trafiken till få dubbelriktade stråk ut och in ur stadskärnan var den 
faktor som i den fördjupade studien främst gav en ökad tydlighet i linjenäten. 

• Nya kanaler för marknadsföring.  
• Låg prisnivå antyds ha betydelse för hur stor effekt andra åtgärder får. 
• Successiv utökning av gratis trafik till större, men begränsade, grupper ökade resandet. 

 

 
 

Omvärld 
+ Stärkt stadsstruktur längs linjerna 
+ Ökad befolkning 

Figur 6.1; Sammanfattning av framgångsfaktorer i utbud, omvärld och organisation. 
 
Vad gäller omvärldsfaktorer antyds det på tätortsnivå ett samband mellan ökad befolkning 
och ökat resande. Enkäten antyder också att en stadsutveckling i anslutning till de starkaste 
linjerna kan ha bidragit till ett ökat stadsbussresande.  

Utbud 
+ Ökad turtäthet 
+ Tydligare linjenät 
+ Lågt pris 
+ Gratis för begränsade grupper 
+ Fler marknadsföringskanaler 
+ Kvalité 
 
Stabil riktning, åtgärdspaket, större 
grupper & återkommande åtgärder 

 

Resor(THM + Kommun) 
Organisation 

+ + Strategi 
+ Uppföljning 
+ Omvärldsbevakning 
+ Prioriterad fråga för    

kommunen 
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Bakomliggande organisationsfaktorer 
Följande organisationsfaktorer kan, enligt den kvalitativa studien av tre städer, ha haft 
betydelse för en framgångsrik utveckling:  
 

• Förekomsten av en heltäckande och långsiktig strategi för stadsbusstrafiken. 
• En väl fungerande omvärldsbevakning. 
• Aktiv uppföljning av trafiken och kvalitetsarbete nära operatören.  
• En kommun som prioriterar framkomlighet för, och finansiering av, stadsbusstrafiken 

i handling.  
 
En något vagare antydan finns också om att kommunikation och initiativ från 
trafikhuvudmannen kan ha varit viktigt för att skapa ett bra samarbete med kommunen, en 
god omvärlds-bevakning och uppföljning av den egna trafiken. 
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6.7 Förslag till fortsatt arbete 
Nedan sammanfattas viktiga obesvarade frågor som väckts av denna studie. 
 
Resvanor på ringlinjer 
En stor del av linjenätet i svenska småstäder består av ringlinjer och linjer med inslag av 
rundslingor. I utvecklingsarbetet kommer därmed beslutsunderlag att behövas som visar hur 
stor del av resenärerna som har nytta av ringlinjernas egenskaper respektive ”vanliga” linjers 
egenskaper. Jag ser därför ett behov av mer detaljerade studier av resvanor på ringlinjer. Vilka 
resenärer använder ”omvägsturer” och på vilka resor? Vilka resenärer använder bara 
regelbundna turer? I vilken omfattning och på vilka typer av linjer används möjligheten till 
tvärresor? Vad avgör resenärernas val? Kanske behöves också externa medel för att 
genomföra fler ombordundersökningar i småstäder i inför trafikomläggningar?  
 
Optimal marknadsföring i olika utvecklingsfaser?  
Examensarbetet gav inga slutsatser om hur marknadsföring fungerar tillsammans med olika 
nivåer i trafikutbudet eller vid olika nivå på resandet. Detta kan behöva undersökas närmare 
för att stimulera en marknadsföring som fungerar optimalt i olika faser av en positiv 
resandeutveckling. I bilaga 13 finns en förteckning på planerade marknadsföringssatsningar.  
 
Långtidseffekter av halvexterna köpcentra?  
En iakttagelse från den fördjupade studien är att även köpcentrum som inte pekas ut som 
viktiga med tiden ändå förses med kollektivtrafik och att detta då innebär omvägar. 
Täckningen av dessa nya målpunkter har i min fördjupade studie troligen bidragit till ökat 
resande. Men hur påverkas resandet på olika delar av linjen i längden? 
 
Påverkan av ökad pendling?  
Slutsatsen från examensarbetet är att jag fortfarande ser det som oklart hur en ökad pendling 
(in eller ut) sammantaget påverkar stadsbussresandet i småstäder. Viktiga frågor är; Vilken 
omfattning har byten mellan stadsbuss i småstäder och tåg/regionala bussar? Hur skiljer sig 
färdmedelsandelen för stadsbussresor mellan regionala reskedjor och de alternativa lokala 
resorna? Finns skillnader för olika ärenden? Leder innehav av ett pendlarkort i hushållen till 
ökat fritids- och serviceresande i stadstrafiken på pendlarens hemort?  
 
Kommunikationens betydelse i utveckling av stadstrafik 
Jag tycker att denna studie ger en anledning att studera kommunikationen mellan de olika 
aktörerna inom kollektivtrafiken mer. Detta dels för att den av den fördjupade studien vagt 
antyds vara en bakomliggande framgångsfaktor och dels för att kommunikation mot bakgrund 
av litteraturen troligen är viktig för kollektivtrafiken.  
 
Utvidgad offentlig statistik  
Stadstrafik i småstäder antyds i denna studie ha haft en något svagare utveckling än vad som 
framkommer i befintlig statistik om stadstrafiken som helhet. För att i framtiden kunna följa 
utvecklingen bör den offentliga statistiken, eller stadstrafikkompassens statistik, utvidgas till 
att omfatta samtliga städer och skilja ut stadstrafik från övrig kollektivtrafik. 
 
Flera städer har förändringar på gång  
Flera städer kommer att under 2007 och 2008 genomföra större förändringar, se bilaga 10 och 
13. Dessutom har större förändringar nyligen skett i Falun, Motala och Falköping och första 
årets resandutveckling tyder där på positiva effekter. Passa på att följa upp dessa städer!  
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Förteckning över bilagor 
1) Metoder för utvärdering 
2) Enkät 
3) Definition av småstad, resor och stadstrafik. 
4) Felaktiga uppgifter i enkätsvaren 
5) Intervjuguide och följebrev 
6) Tabell med resandestatistik  
7) Tabell med befolkningsstatistik.  
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9) Fotnoter till statistik. 
10) Samtliga svar på fråga 5 och 6. Obs! Endast digital bilaga. 
11) Diagram över resandeutvecklingen i städer av olika storlek  
12) Diagram över resandeutvecklingen i bortfallsstäder. 
13) Kommande förändringar av stadstrafik. 
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Bilaga 1; Metoder för utvärdering 
 
Tidsserieanalys 
Regressionsanalys av tidsserier är gjorda i flera utvärderingar av kollektivtrafikåtgärder i 
Sverige (se t.ex. Edman 1998 eller Persson 2003). Gemensamt för modellerna är att de 
försöker isolera effekten av en åtgärdspaketsvariabel från omvärldsfaktorer samt i viss mån 
biljettpriset och något mått på servicenivån (t.ex. vagnkm eller vagntimmar). Däremot kan 
man inte med den typen av modeller isolera effekten av de olika faktorer som ingår i 
åtgärdspaketet (engångshändelser som sker samtidigt). Regressionsanalyser kräver också en 
lång dataserie för att ge tillräcklig säkerhet. Dessutom försämras modellens precision avsevärt 
om många variabler tas med som har mindre relevans för resandet.  
 
Benchmarking 
Erfarenheter och metoder för Benchmarking har hämtats från Urban Transport Benchmarking 
Initiative (UTBI) som är ett pågående arbete inom EU för att stödja utvecklingen av 
kollektivtrafik i europeiska städer genom benchmarking. De har samlat in och jämfört data 
om stadstrafik i allmänhet och kollektivtrafik i synnerhet för att möjligöra identifiering av 
goda exempel och övergripande analyser av vad som kännetecknar dem. UTBIs erfarenhet av 
enkla tester (t.ex. rangordning, spridningsdiagram och anpassning av linje) som används i 
benchmarking är att en fördel med dem är att de är enkla att tolka (Taylor 2006). Komplexa 
index bedöms av dem som svårare att tolka och de råder därför till restriktiv användning av 
sådana. I UTBI visade det sig svårt att analysera utvecklingstrender på grund av skillnader i 
tillgång till retroaktiva data mellan de olika städerna. Taylor pekar också på risken för 
feltolkningar av insamlade data och att en lösning som minskar den risken är att låta lokala 
representanter delta i analysen av det insamlade datat.  
 
Kvalitativ analys 
En kvalitativ analys ger en analytisk beskrivning av fenomen (Grønmo 2006). Detta till 
skillnad från kvalitativa metoder som syftar till statistisk generalisering. Eftersom de 
kvalitativa metoderna inte ger direkt generaliserbara resultat används de ofta för att ringa in 
frågor till senare kvantitativa undersökningar eller till att fördjupa förståelsen av de 
kvantitativa resultatens betydelse. Grønmo menar att kvalitativ analys karakteriseras av 
flexibilitet i metodansatserna, närhet och sensitivitet i förhållande till källorna samt sökande 
av relevanta tolkningar. Detta ställer höga krav på forskarens självkännedom och förståelse av 
samspelet gentemot källorna (Lantz 1993). I tabell 1 ges en översikt över vanliga källor och 
metoder.  Noteras bör att i varje fall Lantz menar att det finns en gradvis övergång mellan 
metoderna. Olika grad av styrning av den svarande gör det också olika lätt att tolka svaren. 
Slutna frågor (mer kvantitativa metoder) kräver god förkunskap för att träffa rätt med 
frågorna. 
 
Tabell 1; Undersökningsmetoder vid användning av kvalitativa och kvantitativa data. 
Tolkning av Grønmo (2006) och Lantz (1993). 
Typ av 
källa Kvalitativa data<- ->Kvantitativa data
Aktör Deltagande observation Strukturerad observation
Respondent Informell intervju Öppen riktad intervju mm Strukturerad utfrågning
Dokument Kvalitativ innehållsanalys Kvantitativ innehållsanalys

Metod som genererar…
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I analysen ingår en datareduktion. Utifrån den ska sedan en deskriptiv analys, kvalitativ 
analys och, om möjligt, formas en syntes. Vanliga metoder för detta är att klippa, klistra och 
gruppera svar på olika sätt; vanliga svar, kärnfulla svar, teman, ideal typer, avvikande svar 
mm. Granskning av graden av samstämmighet mellan olika källor/delar av intervjun och de 
metoder som används för datareduktion är, liksom identifiering av alternativa tolkningar och 
luckor i materialet, slutligen av stor betydelse för resultatens kvalité.  
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Bilaga 2; Enkät 
 
Enkät: Stadsbusstrafikens utveckling i svenska småstäder.

Definitioner:

Fråga 1
& 2 Vilka tätorter ingår i varje stadstrafiks trafikeringsområde?

SCBs definierade tätorter hittar du på följande länk:

Orter med stadstrafik:
Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

Fråga 3

1995 avvik. 1996 avvik. 1997 avvik. 1998 avvik. 1999 avvik. 2000 avvik. 2001 avvik. 2002
Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

O
sv. tom

. 2005.

Med resor*** menas samtliga resor (avgiftsbelaggda och gratis resor). Som mått används antal påstigande, dvs tur- och 
returresa räknas som två resor, resa med ett byte räknas som två resor etc.
Har du några frågor om enkäten? Hör i så fall av dig till:

C/o Trivector Traffic, Åldermansgatan 13, 22764 Lund 
Ellen Rube 046-386544, 073-9550342 ellen@trivector.se

Ingående tätorter (SCBs definition) i varje trafikeringsområde:

Räkna upp de småstäder* med stadstrafik** som du har ansvar för.  

Svar önskas senast den 24:e november

Syfte:

Frågor:

Instruktion:

Fråga 1 - 4 syftar till att klargöra vilken resandeutveckling som har skett i svenska småstäder mellan åren 1995 och 2005. 
De sista två frågorna syftar till att ringa in förändringar som kan ha bidragit till utvecklingen. Enkäten kommer att föjas upp 
med en fördjupad studie av orsakssamband i ett urval av städer.

Skriv in dina svar i de gula cellerna. Det gör ingenting om svaret är längre än cellen  och döljs av annan text. Fyll på med fler 
rader om det finns fler städer i ditt län.

Som småstad* räknas städer med mellan 10 000 och 40 000 invånare i tätorten (eller i stadstrafikens trafikeringsområde om 
flera angränsande tätorter ingår). 

Med stadstrafik** avses kollektivtrafik som enbart betjänar en tätort eller flera närliggande tätorter (det huvudsakliga 
upptagningsområdet måste vara tätort). Tidtabell och taxa ska vara publiserade och trafiken ska köras med stadsbussar 
(ungefär lika många platser för stående som sittplatser) eller taxibil. Färdtjänst, sjukresor och skolbussar som inte är öppna 
för allmänheten ska inte räknas med. Definitionsexemplen för stadstrafik i "Stadstrafikkompassen 2006" kan tillämpas.

Huvudmann:
Datum:
Uppgiftslämnare:
Telefon:
E-postadress:

http://www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/cgi-bin/bj_mapp.exe?BACK_IMAGE=sb1_2n.gif&DB_TA

Ange antalet resor*** i stadstrafiken** under hela perioden 1995 till 2005. Saknas statistik för 
delar av perioden så fyll ändå i de år ni har statistik för. Avrunda inte siffrorna utan behåll 
befintlig noggranhet. Om statistik inte finns för den givna definitonen av resor så fyll i de data 
som finns och ange i avvikelserutorna vad statistiken avser. 
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Fråga 4   

Nej
Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

Fråga 5

Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

Fråga 6 Planeras större förändringar i någon av städerna?

Nej Ja, beskriv kortfattat.
Stad 1
Stad 2
Stad 3
Stad 4
Stad 5

Stort TACK för din medverkan!

Statistikens jämförbarhet över tid viktig i denna insamling. Har ni ändrat era rutiner för 
framställning av påstigandestatistik mellan 1995 och 2005? (Tex. förändrat 
biljeteringssystem, förändrade manuella/automatiska räkningsrutiner, förändad 
sammanställning av statistiken eller förändingar av vilka gratisresande barn, skolresor och 
bytesresor som räknas med )

Bussarnas framkomlighet 
(Farthinder, 

korsningsutformning, 
prioritering i trafiksignaler etc.)

Standard på hållplatserna 
(tillgänglighet för 

funktionshindrade, väderskydd, 
bänkar, rena och snöröjda etc.)

Andra större förändringar i 
utbudet.

Marknadsföring 
(informationskanaler, målgrupper, 

omfattning, design etc)

Linjenät (linjesträckning,  
gångavstånd, stomlinje eller 

differentierings principer, 
terminaler och bytesmöjligheter)

Turer (turtäthet, jämn/ojämna 
intervall, restid, trafikeringstid 

etc.)

Större förändringar i omvärlden 
(parkerings politik, näringsliv, 

bostadsområden och 
lokalisering av offentlig service 

etc.)
Taxa (prisnivå, rabattsystem, 

åldersgränser, betalsystem etc.)

Ja. Specificera hur rutinerna förändrats:

I vilka av städerna har större förändringar i utbudet/omvärlden skett under de aktuella åren? 
Beskriv förändringarna kortfattat samt ange riktning och ungefärlig tidpunkt (Exempel: 
Under turer;"ökning av turtätheten 2001" eller under omvärld; "omlokalisering av 
gymnasieskola till perifert läge 2005" ).

 
 

 97



Bilaga 3; Samband mellan resandets nivå och utveckling 
 
Större procentuella förändringar har skett i de minsta småstäderna än i de större. Detta kan 
delvis förklaras av att större förändringar krävs för att ge stora procentuella förändringar i 
större städer. Bortfallet av städer som inte redovisar resandestatistik för 2000 och 2005 
påverkar inte bilden mer än marginellt. Detta beror på att bortfallet främst består av mindre 
städer med under 10 resor/person och i huvudsak svagt negativ resandeutvecklig, se diagram i 
bilaga 12.  
 

Samband mellan resandets nivå och utveckling
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Figur 4.10. Samband mellan nivån på resandet i utgångspunkten och resandeutvecklingen 
2000-2005. Resandet i utgångspunkten har beräknats som resandet det första året i varje 
stads serie delat med antalet invånare närmast föregående kända år (1995 för alla utom 
Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Falköping, Ljungby, Nyköping, Oskarshamn, Strägnäs, 
Västervik och Katrineholm, för vilka befolkningen avser 2000) N=42. 
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Bilaga 4: Felaktiga uppgifter i enkätsvaren. 
 
De fel i datat från enkäten som hittades vid den fördjupade studien var: 
 
Ronneby 

• En linje i stadstrafiken hade utelämnats i resandestatistiken. Resandet på denna linje 
hade både ökat och minskat mycket dramatiskt varför en missvisande bild getts av 
resandeutvecklingen i Ronneby. Resandet hade inte ökat kontinuerligt utan ökat 2000-
2001 för att därefter minska fram till 2005 och slutligen öka 2006.  

 

 
 
De felaktiga uppgifterna var hämtade ur en samanställning gjord som underlag för den nya 
marknadsplanen där linje 201 var inte med. Detta förklarar den största skillnaden mellan 
uppgifterna. 
 
De nya uppgifterna är hämtade från ett uttag av biljettstatistik daterat 2007-02-27 och 
inkluderar resandet på linjerna 201, 202, 204, 206, 210 och 215.   
 
• Turtätheten hade inte utökats från 30 minuter till 20 minuter. Det fanns ett sådant 

förslag med det genomfördes inte. 
• Taxehöjningarna i Ronneby hade inte följt Konsumentprisindex. De var högre. 
• Nya linjer och halvering av turtätheten på en linje togs ej med i beskrivningen av 

”större” förändringar. 
 

Eslöv 
• Uppgifterna om att helgtrafik tillkommit stämde ej. Den fanns redan tidigare. 

 
Varberg 

• Flera mindre (men troligen samverkande) försämringar av turtäthet och linjenät 
nämndes ej. 

• Uppgiften om att trafikeringsområdet i Varberg tillfälligt utökats med Trönninge 
stämde inte heller. Linjen hade ingått i stadstrafiken en längre tid och flyttades under 
perioden över till den regionala trafiken. 
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Bilaga 5; Intervjuguide och följebrev 
Följebrev: 
 
Preliminära slutsatser från enkätundersökning och litteraturstudie. 
I den genomförda enkätundersökningen framkom att spännvidden i utvecklingen av resandet i svenska 
småstäder år 2000-2005 är stor. Det finns en grupp med svenska småstäder som har haft en 
kontinuerlig och kraftig ökning av resandet. Den största ökningen av antalet resande per invånare har 
skett i Landskrona där ökningen varit hela 135% vilket motsvarar en ökning från 21 till 50 resor i 
stadstrafiken per invånare och år. 
 
De städer som haft en större och kontinuerlig ökning av resandet har genomfört ett större paket av 
åtgärder med införande av stomlinjer och kraftig utökning av turtätheten som tunga delar. Nya kanaler 
för marknadsföring har också ingått. Det som också utmärkte dessa städer var att förändringsarbetet 
skett i en fastslagen riktning. Positiva åtgärder har inte avlösts av eller kombinerats med negativa 
åtgärder som de gjort i många andra städer. Prisökningar har skett men på en lägre nivå än i övriga 
städer. Dessa iakttagelser tycks stämma väl överens med litteraturen.  
 
Resultaten från enkätundersökningen tyder också på att det finnas ett visst samband mellan 
befolkningsökning och resandeökning. De flesta av städerna med framgång har också haft en positiv 
befolkningsutveckling. Dock inte alla. I Ronneby har resandet ökat trots minskad befolkning. Det 
finns också flera städer där resandet minskat trots ökad befolkning. De städer där resandet ökat har 
troligen också haft en viss draghjälp av en stadsutveckling som ökat efterfrågepotentialen (färre 
lokaliseringar i dåliga kollektivtrafiklägen och några i bra lägen). 
 
Litteraturstudien visar också flera exempel på ökat resande vid genomförande av stomlinjenät där det 
tidigare funnits ett radiellt linjenät. I småstäder finns ofta varianter på den radiella linjen med 
rundslingor och avvikelser som kan ha andra egenskaper än rent radiella linjenät. Att undersöka hur 
resandet utvecklas vid förändring av denna typ av linjenät i riktning mot stomlinjenät vore intressant. 
Särskilt aspekter på enkelhet, turtäthet och byten.  
 
Litteraturstudien belyser också betydelsen av mål och organisationsfrågor.  
 
Syfte med den fördjupade undersökningen 
Utifrån detta och det övergripande syftet (att sammanställa kunskap om hur kollektivtrafik i svenska 
småstäder har utvecklats de senaste åren och att ta fram säkrare kunskap om orsakssamband för de 
som planerar kollektivtrafik i småstäder, politiker mfl.) har syftet med den fördjupade undersökningen 
avgränsats till:  
Att ge en mer nyanserad bild av innehållet i de linje-, turtäthets- och trafikeringstidsförändringar som 
gjorts och identifiera eventuella andra åtgärder vars genomförande varit förutsättningar för de större 
linje- och turförändringarna. 
Att undersöka vilka faktorer som bidragit till att förändringsarbetet kunnat ske i en fastslagen riktning 
eller inte.  
 
Utvalda städer 
Städerna till den fördjupade undersökningen har valts utifrån en önskan att: 
Undersöka framgångsrika städer 
Belysa hur utvecklingsarbete kan ske trots minskad befolkning.  
Undersöka städer där positiva förändringar skett både i utbud, befolkning och pendling men där 
resandet ändå inte utvecklats.  
Få med olika trafikhuvudmän. 
Undersöka effekter vid borttagande av rundslingor.  
De städer som valts ut är: Eslöv, Ronneby, Varberg och Landskrona. 
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Frågor till fördjupad intervju 
 
Mål, strategier och organisation i utvecklingsarbetet 
Vilken form har utvecklingssamarbetet mellan trafikhuvudmannen, regionen/landstinget, 
kommunen och operatören har haft? Vem har haft huvudansvaret för den långsiktiga 
utvecklingen av stadstrafiken? 
 
Varför gjordes förändringar i stadstrafiken? Vem tog initiativ?  
 
Vilka mål och strategier togs fram för stadstrafikens utveckling?  
 
Beskrivning av förändringar och genomförande 
Vilka åtgärdsområden har varit viktiga? Har ev. strategi påverkat arbetet?  
 
Har effektivitetshöjande åtgärder bidragit till att omfattningen på genomförda förändringar 
har kunnat ökas eller tvingats minska?  
 
Hur har prioriteringar (omfattning, fördelning i tid och rum) gjorts då turtätheten och 
”öppetiden” förändrats?  
 
Hur har bytesbehovet förändrats vid linjeomläggningar och förändrad ihopkoppling av linjer? 
 
Hur har borttagande av rundslingor mottagits av resenärerna? Hur har det totala resandet 
förändrats i de områden där rundslingor tagits bort? Ser övriga intressenter (utöver 
resenärerna) några för/nackdelar med borttagande av rundslingor? 
 
Hur fördelas det dagliga arbetet mellan THM, kommun och operatör?  
 
 
 
Jag skulle vilja att ni till intervjun tar fram (och om möjligt kopierar) tidtabeller  
och linjenätskartor som visar situationen före och efter de större förändringar som ni tidigare 
beskrivit så att omfattningen av förändringarna kan förtydligas. 
 

Plocka gärna 
fram viktiga 

utvecklingsdokument 
till mötet. 

 
Omvärldens påverkan på utvecklingen  
I vilken mån anser du att det funnits ett ökande resandeunderlag? (T.ex. i form av 
befolknings- pendlings- och stadsutveckling.) 
 
I vilken mån anser du att det har funnits en positiv utveckling av skatteintäkter som kunnat 
användas för kollektivtrafikutveckling?    
 
Hur anser du att dessa förutsättningar har påverkat det ”politiska utrymmet” för arbete med 
utveckling av kollektivtrafiken?  
 
Har några hot mot utvecklingsplanerna uppkommit?  
 
Har de eventuella hoten avvärjts och i så fall hur? 
 
Under varje rubrik kan ni givetvis också utveckla andra tankar som belyser syftet ovan!  
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Bilaga 6 a); Tabell med resandestatistik 1995-2000 
 
Orter med Antal påstigande per år i stadstrafiken Fotnoter se
stadstrafik: 1995 1996 1997 1998 1999 2000 bilaga 9
Arboga 8223 8071 12251 24531 25817 28
Avesta 249 000 169 000 211 500 211 500 201 500 130 000
Boden 407661 399973 370903 443986 398439 363066 12
Bollnäs 340 691 369 076 371 374 374 788 368 186 362 105 21
Borlänge 2 071 000 1 513 000 2 209 500 2 053 500 1 710 500 1 315 000 15
Eslöv 115000 127000 114863 146104 178406 226118 3
Fagersta 103910 127636 117000 123676 115715
Falkenberg 145041 144955 13
Falköping 196503
Falun 2 018 000 1 656 000 2 330 000 2 330 000 2 330 000 1 394 000 7
Finspång 155000 117000 98000
Gällivare 447000 407000 460000 460000 385000 385000 8
Hallstahammar 47328 48258 49022 45704 39859 29
Hudiksvall 691 345 678 233 644 183 655 340 610 220 611 727 17
Härnösand 277000 277310 19
Hässleholm 274806 268718 4
Karlshamn 195530 218866 1
Karlskoga 447682 443881 399222 419315
Karlskrona 2300586 2362088
Katrineholm
Kiruna 350000 300000 300000 300000 300000 300000 20
Kristianstad 1940056 2091964 6
Kristinehamn 250358 210037 22
Kumla 9266 10314 9545 8015,2
Köping 23387 25410 31855 73359 78278
Landskrona 484000 452000 514000 549835 524150 582495
Lidköping 163630
Ljungby 24688
Ludvika 585 000 386 000 249 000
Mariestad 130555
Mjölby 121000 104000 81000
Mora 336 000 250 000 390 500 390 500 279 000 209 000 10
Motala 1488000 1359000 1222000
Nyköping
Nässjö 232297 234902 216393 219446 191527 200344
Oskarshamn 25
Piteå 395000 385000 380000 380000 380000 380000 18
Ronneby 282332 296819 5
Sala 32288 34907 33238 38178 46084 27
Sandviken 446 091 474 277 461 207 477 038 413 649 416 468 23
Skara 14457
Skellefteå 825178 813500 807324 801567 739151 731150
Skövde 810482
Strängnäs 26
Trelleborg 491440 478117 512797 11
Varberg 330842 326020 16
Visby 365000 363000 301000 300000 288000 278000 9
Värnamo 91983 91727 84262 86749 92452 90172
Västervik 24
Ystad 135774 158070
Ängelholm 180537 178523 281606 2
Örnsköldsvik 964000 994387 14
Summa resor: 12429382 9313970 12447323 11611973 17857665 19535927  
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Bilaga 6 b); Tabell med resandestatistik 2000-2005 
 
Orter med Fotnoter se
stadstrafik: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 bilaga 9
Arboga 11209 5705 20755 17105 15523 28
Avesta 130 000 159 000 163 000 165 000 150 136 139 614
Boden 363066 351853 351808 325128 318282 350358 12
Bollnäs 362 105 334 219 291 898 263 820 255 432 261 568 21
Borlänge 1 315 000 1 422 000 1 336 000 1 307 000 1 294 622 1 220 390 15
Eslöv 226118 255615 288127 327209 346442 370033 3
Fagersta 64867 48941 45616 46919 41785
Falkenberg 144955 157842 148523 140575 145847 148361 13
Falköping 196503 183446 177691 180687 179111 166277
Falun 1 394 000 1 512 000 1 454 000 1 383 000 1 408 783 1 533 405 7
Finspång 98000 94000 93000 92000 79000 53000
Gällivare 385000 413000 391000 372000 386000 8
Hallstahammar 12357 29
Hudiksvall 611 727 616 678 593 180 567 962 566 616 520 521 17
Härnösand 277310 255106 245330 243222 277557 224876 19
Hässleholm 268718 216524 200004 235452 299239 333300 4
Karlshamn 218866 231604 228705 228986 325123 375472 1
Karlskoga 419315 426621 428398 448518 449460 430022
Karlskrona 2362088 2404843 2348340 2358354 2301308 2336914
Katrineholm 113159 84858 87019
Kiruna 300000 300000 230000 230000 230000 230000 20
Kristianstad 2091964 2202071 2280654 2341474 2351367 2402419 6
Kristinehamn 210037 289565 107530 140925 22
Kumla 8015,2 10372 10121 8078 7274 10281
Köping 48400 29698 21571 18664 17165
Landskrona 582495 900963 1077811 1238657 1325564 1435300
Lidköping 163630 166765 170987 167076 163932 164492
Ljungby 24688 21159 19431 19240 18610 14325
Ludvika 249 000 272 000 254 000 253 000 253 826 232 672
Mariestad 130555 166950 176867 159990 156806 146192
Mjölby 81000 69000 57000 50000 49000 52000
Mora 209 000 215 000 218 000 226 000 225 478 212 487 10
Motala 1222000 1212000 1221000 1207000 1109000 1069000
Nyköping 531795 499467 486674
Nässjö 200344 202160 187823 171094 162965 149492
Oskarshamn 177162 174433 175886 172811 25
Piteå 380000 400000 410000 400000 400000 320000 18
Ronneby 296819 316811 319310 321929 319124 333623 5
Sala 28158 27377 24036 15827 11963 27
Sandviken 416 468 444 943 408 060 394 753 306 565 261 937 23
Skara 14457 14772 42015 82108 94748 11139
Skellefteå 731150 778061 754548 760500 756600 773600
Skövde 810482 807137 775730 757298 736855 713452
Strängnäs 119963 126309 123213 26
Trelleborg 512797 508702 509920 520009 509418 528739 11
Varberg 326020 321389 311034 311058 304642 295284 16
Visby 278000 280000 285000 285000 289000 290000 9
Värnamo 90172 87179 87006 79181 74586 72654
Västervik 165675 162774 166525 161549 24
Ystad 158070 161121 181703 205820 198235 202462
Ängelholm 281606 355712 398540 393008 414820 453581 2
Örnsköldsvik 994387 1005470 984205 945959 954854 926971 14
Summa resor: 19537927 20295644 20586327 21400247 21441317 21410840  
 

 103



Bilaga 7; Tabell med befolkningsstatistik. 
 
Källa till befolkningsstatistiken är SCB. Befolkningen som anges för varje stad är summan av 
befolkningen i tätorterna (”ort” + ”övriga ingående tätorter”) i trafikeringsområdet.  
Orter med Övriga ingående tätorter i varje  Tätortsbefolkning i trafikeringsområdet Fotnoter se 
stadstrafik: trafikeringsområde: 1995 2000 2005 bilaga 9
Borlänge 40 881 39 640 39 422 15
Kristianstad Hammar, Norra Åsum, Viby, Hammarstrand 35 336 36 085 37 584 6
Falun 35 931 35 315 36 447 7
Skövde 32 146 32 505 33 119
Karlskrona 31 597 32 077 32 606
Skellefteå 31 940 31 742 32 425
Nyköping Arnö, Oxbacken 30 850 31 223 31 865
Motala 30 704 30 136 29 798
Landskrona 27 924 27 393 28 670
Örnsköldsvik 29 955 28 765 28 617 14
Varberg Träslövsläge 26 176 26 890 28 026 16
Karlskoga 30 177 28 579 27 500
Piteå Hortlax, Bergsviken 26 012 25 790 26 214 18
Trelleborg 24 391 24 850 25 643 11
Lidköping 24 195 24 389 24 941
Karlshamn Mörrum (Svängsta efter 2004) 22 355 22 077 24 165 1
Sandviken 24 529 23 028 22 574 23
Ängelholm 20 964 21 716 22 532 2
Visby 21 740 22 017 22 236 9
Boden Sävast, Vittjärv 23 683 22 636 22 230 12

Falkenberg
Skogstorp (Ringsegård och Glommen efter 
2004) 20 511 20 691 22 222 13

Katrineholm 21 746 21 329 21 386
Västervik Pipekärr 22 484 21 315 21 156 24
Värnamo 16 969 17 627 18 469
Kiruna 20 299 19 148 18 154 20
Härnösand 19 185 17 977 18 003 19
Kristinehamn 19 274 17 934 17 836 22
Oskarshamn Saltvik,  Mysingsö 18 005 17 665 17 826 25
Hässleholm 17 472 17 289 17 730 4
Köping 18 488 17 296 17 358
Ystad 16 291 16 851 17 286
Eslöv 15 399 15 521 16 551 3
Ronneby Kallinge 16 897 16 670 16 534 5
Nässjö 16 901 16 428 16 463
Falköping 15 655 15 369 15 821
Mariestad 15 679 15 043 15 448
Gällivare Malmberget, Kosskullskulle 17 787 16 081 15 396 8
Hudiksvall 15 395 14 996 14 850 17
Ljungby 14 480 14 485 14 810
Avesta 16 071 14 847 14 738
Ludvika 15 451 14 410 14 018
Kumla 12 604 12 592 13 033
Bollnäs 13 494 12 726 12 455 21
Finspång 14 181 12 796 12 415
Strängnäs 11 617 12 010 12 296 26
Sala 12 469 12 118 12 059 27
Mjölby 12 184 11 828 11 927
Skara 10 938 10 703 10 963
Mora 11 224 10 797 10 940 10
Fagersta 11 931 11 029 10 890
Arboga 11 432 10 764 10 369 28
Hallstahammar 11 176 10 376 10 300 29

Summa befolkning: 1 075 175 1 053 564 1 066 316  
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Bilaga 8; Samlingstabell över utveckling av befolkning, 
resor och resor/invånare. 
Orter med Invånare Fotnoter 
stadstrafik: 2005 1995-2000 2000-2005 1995-2000 se

[Antal] [%] [%] 1995 2000 2005 Resor/inv. Resor Resor/inv. bilaga 9
Landskrona 28 670 -1,9 4,7 17,3 21,3 50,1 22,7 146,4 135,4
Karlshamn 24 165 -1,2 9,5 9,9 15,5 71,6 56,7 1
Ängelholm 22 532 3,6 3,8 13,0 20,1 61,1 55,2 2
Eslöv 16 551 0,8 6,6 7,5 14,6 22,4 95,1 63,6 53,5 3
Ystad 17 286 3,4 2,6 9,4 11,7 28,1 24,9
Kumla 13 033 -0,1 3,5 0,6 0,8 28,3 23,9
Hässleholm 17 730 -1,0 2,6 15,5 18,8 24,0 20,9 4
Ronneby 16 534 -1,3 -0,8 17,8 20,2 12,4 13,3 5
Kristianstad 37 584 2,1 4,2 58,0 63,9 14,8 10,3 6
Mariestad 15 448 -4,1 2,7 8,7 9,5 12,0 9,0
Avesta 14 738 -7,6 -0,7 15,5 8,8 9,5 -43,5 7,4 8,2
Falun 36 447 -1,7 3,2 56,2 39,5 42,1 -29,7 10,0 6,6 7
Karlskoga 27 500 -5,3 -3,8 14,7 15,6 2,6 6,6
Gällivare 15 396 -9,6 -4,3 25,1 23,9 25,1 -4,7 0,3 4,7 8
Skellefteå 32 425 -0,6 2,2 25,8 23,0 23,9 -10,8 5,8 3,6
Visby 22 236 1,3 1,0 16,8 12,6 13,0 -24,8 4,3 3,3 9
Mora 10 940 -3,8 1,3 29,9 19,4 19,4 -35,3 1,7 0,3 10
Trelleborg 25 643 1,9 3,2 20,6 20,6 3,1 -0,1 11
Lidköping 24 941 0,8 2,3 6,7 6,6 0,5 -1,7
Falkenberg 22 222 0,9 7,4 7,0 6,7 2,3 -4,7 13
Boden 22 230 -4,4 -1,8 17,2 16,0 15,8 -6,8 -3,5 -1,7 12
Karlskrona 32 606 1,5 1,6 73,6 71,7 -1,1 -2,7
Ludvika 14 018 -6,7 -2,7 37,9 17,3 16,6 -54,4 -6,6 -3,9
Örnsköldsvik 28 617 -4,0 -0,5 34,6 32,4 -6,8 -6,3 14
Borlänge 39 422 -3,0 -0,5 50,7 33,2 31,0 -34,5 -7,2 -6,7 15
Motala 29 798 -1,8 -1,1 48,5 40,5 35,9 -16,3 -12,5 -11,5
Varberg 28 026 2,7 4,2 12,1 10,5 -9,4 -13,1 16
Skövde 33 119 1,1 1,9 24,9 21,5 -12,0 -13,6
Hudiksvall 14 850 -2,6 -1,0 44,9 40,8 35,1 -9,2 -14,9 -14,1 17
Piteå 26 214 -0,9 1,6 15,2 14,7 12,2 -3,0 -15,8 -17,2 18
Falköping 15 821 -1,8 2,9 12,8 10,5 -15,4 -17,8
Härnösand 18 003 -6,3 0,1 15,4 12,5 -18,9 -19,0 19
Kiruna 18 154 -5,7 -5,2 17,2 15,7 12,7 -9,1 -23,3 -19,1 20
Värnamo 18 469 3,9 4,8 5,4 5,1 3,9 -5,6 -19,4 -23,1
Skara 10 963 -2,1 2,4 1,4 1,0 -23,0 -24,8
Nässjö 16 463 -2,8 0,2 13,7 12,2 9,1 -11,3 -25,4 -25,5
Bollnäs 12 455 -5,7 -2,1 25,2 28,5 21,0 12,7 -27,8 -26,2 21
Kristinehamn 17 836 -7,0 -0,5 11,7 7,9 -32,9 -32,5 22
Sandviken 22 574 -6,1 -2,0 18,2 18,1 11,6 -0,6 -37,1 -35,8 23
Mjölby 11 927 -2,9 0,8 9,9 6,8 4,4 -31,0 -35,8 -36,3
Ljungby 14 810 0,0 2,2 1,7 1,0 -42,0 -43,2
Finspång 12 415 -9,8 -3,0 10,9 7,7 4,3 -29,9 -45,9 -44,3
Nyköping 31 865 1,2 2,1 15,3
Katrineholm 21 386 -1,9 0,3 4,1
Västervik 21 156 -5,2 -0,7 7,6 24
Oskarshamn 17 826 -1,9 0,9 9,7 25
Köping 17 358 -6,4 0,4 1,3 1,0
Strängnäs 12 296 3,4 2,4 10,0 26
Sala 12 059 -2,8 -0,5 2,6 1,0 27
Fagersta 10 890 -7,6 -1,3 8,7 3,8
Arboga 10 369 -5,8 -3,7 0,7 1,5 28
Hallstahammar 10 300 -7,2 -0,7 4,2 29
Medel av 42 stadsvärden: -2,3 1,0 18,8 19,0 1,5 -0,2
Totalt medel, 42 städer: -1,8 1,4 21,7 22,5 3,9 2,4

Befolkningsutveckling
2000-2005 

Resandeutveckling [%]Resor/invånare
 [antal]  
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Bilaga 9; Fotnoter till statistiken. 
 
Fot Orter med stadstrafik 
not & deras trafikhuvudman Fotnoter i fulltext

1 Karlshamn         
Blekingetrafiken 

Trafikeringsområdet utökades till Svängsta 2004, och är därför med i 
befolkningsstatistiken för 2005. Utökniningen av trafikerinsområdet står för ca 1 700 
personer av den totala ökningen av antalet invånare. Asarum som angivits som ingående 
i trafikeringsområdet av respondenten har inte hittats som tätort i SCBs statistik och ingår 
därför inte i befolkningsstatistiken. Detta kan leda till att antalet resor per invånare 
överskattas något, åtminstone år 1995 och 2000.

2 Ängelholm             
Skånetrafiken

Det kan finnas okända problem med jämförbarhet för statistiken för och efter 1999 i och 
med byte av trafikhuvudman.

3 Eslöv                   
Skånetrafiken

Det kan finnas okända problem med jämförbarhet för statistiken för och efter 1999 i och 
med byte av trafikhuvudman.

4 Hässleholm            
Skånetrafiken

Minskningen av resandet mellan 1999 till 2002 är troligen inte så stor som statistiken 
visar eftersom även förortstrafik ingick i stadstrafiken fram till augusti 2001 och då 
separerades från stadstrafiken. Eventuellt saknas befolkningen i garnisonen (om den 
räknas till Sjörröd). Det handlar i så fall bara om något hundratal personer.

5 Ronneby                    
Blekingetrafiken 

Fel upptäcktes i resandestatistiken under den fördjupade undersökningen, en linje hade 
utelämnats. Det verkliga resandet ligger på ungefär samma nivå men resandet har inte 
ökat kontinuerligt. Korrekt resande statistik finns i Bilaga 4. 

6 Kristianstad       
Skånetrafiken

Resande ökningen 1999 och 2000 kan underskattas eftersom även förortstrafik till byarna 
fram till augusti 2000 ingick i stadstrafiken. 

7 Falun                     
Dalatrafik  

Resandestatistiken för 1997-1999 är starkt avvikande och innehåller troligen fel men 
trafikhuvudmannen vet inte vad det beror på.

8 Gällivare              
Länstrafiken i Norbotten

Från och med 2002 utökades trafikeringsområdet in till LKABs område (inkludering av 
industrilinjer i allmän trafik). Detta kan ha lett till en överskattning av resandet.   

9 Visby                                
Visby kommun

Ny metod för statistikframställning (biljettmaskin istället för räkning + uppräkning) 1995 
gör att statistiken för 1995 kan vara en överskattning av resandet jämfört med senare år 
och att minskningen därför kan ha varit mindre. Siffran för 2005 är en uppskattning som 
Per-Arne på kommunen har gjort eftersom den ursprungligen lämnade siffran 250 000 då 
han kollade upp den lite extra verkade vara för låg. Det fanns andra uppgifter som pekade 
på en mindre ökning gentemot 2004. 

10 Mora                         
Dalatrafik  

Resandestatistiken för 1997-1999 är starkt avvikande och innehåller troligen fel men 
trafikhuvudmannen vet inte vad det beror på.

11 Trelleborg           
Skånetrafiken

Det kan finnas okända problem med jämförbarhet för statistiken före och efter 1999 i och 
med byte av trafikhuvudman.

12 Boden                     
Länstrafiken i Norbotten

Har sedan 2000 jobbat aktivt med chaufförerna för att försöka få in så mycket i statistiken 
som möjligt, tex upptäckt kort som ej gått in vid kampanger, slarvig registrering av 
värnliktsresor mm. Detta kan bidra till att underskattningen av resandet minskat, dock 
bedöms påverkan vara av liten storleksordning.

13 Falkenberg                        
Hallandstrafiken

Trafikeringsområdet har utökats. Ringsegård och Glommen ingår sedan trafikomläggning 
i juni 2004. Utökningen av trafikeringsområdet står för ca 1 100 personer av 
befolkningsökningen 2000-2005.

14 Örnsköldsvik                     
Västernorrlands läns Trafik

Trenden 1999-2001 är osäker att tolka på grund av att ett nytt biljettsystem med 
kontaktlöst kort infördes år 2000.

15 Borlänge                     
Dalatrafik  

Resandestatistiken för 1997-1999 är starkt avvikande och innehåller troligen fel men 
trafikhuvudmannen vet inte vad det beror på.

16 Varberg                    
Hallandstrafiken 

I den fördjupade undersökningen visade det sig att Trönninge ingått i stadstrafiken fram 
till juni 2005. I enkäten angavs att Trönninge tillfälligt ingått i statistiken mellan 2002 och 
2005 varför Trönninges befolkning (ca 850 invånare) saknas i denna tabell. Resandet per 
invånare kan därmed vara något överskattat år 2000.

17 Hudiksvall                           
X-Trafik

2001 höjdes åldersgränsen för gratisresande barn vilket kan ha gjort att en mindre andel 
av resorna registreras. Troligen är dock påverkan liten (höjningen var från 13 till 16 år.) 

 
 

Se fortsättning på nästa sida. 
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Fortsättning från föregående sida: 
Fot Orter med stadstrafik 
not & deras trafikhuvudman Fotnoter i fulltext
18 Piteå                        

Länstrafiken i Norbotten
Eventuellt har statistikens säkerhet ökat under åren vilket kan innebära att resande 
minskingen varit mindre än vad som framgår av statistiken. 2001 års siffra har en annan 
källa (entreprenören via kommunen) än den övriga tidsserien (entreprenören via 
länstrafiken). Detta innebär att en stor korrigering (500 000 -> 400 000 resor) är gjord. 

19 Härnösand 
Västernorrlands läns Trafik 

Trenden 1999-2001 är osäker att tolka på grund av att ett nytt biljettsystem med 
kontaktlöst kort infördes år 2000.

20 Kiruna                        
Länstrafiken i Norbotten

Statistiken för 1995 till 2001 kan vara osäker. En osäkerhet kan också komma av att man 
bytt entreprenör. Kommunen bedömer att siffrorna överskattat resandet och därmed 
också resandeminskningen. 1998 års siffra överenstämmer dock med en siffra insamlad 
1999 (dvs. rel samtida källa). 

21 Bollnäs                                
X-Trafik

2001 höjdes åldersgränsen för gratisresande barn vilket kan ha gjort att en mindra andel 
registreras. Troligen är dock påverkan liten (höjningen var från 13 till 16 år.) 

22 Kristinehamn 
Värmlandstrafik 

Ny entreprenör från juni 2004, men i övrigt inga indikationer på osäkerheter.

23 Sandviken                           
X-Trafik

2001 höjdes åldersgränsen för gratisresande barn vilket kan ha gjort att en mindra andel 
registreras. Troligen är dock påverkan liten (höjningen var från 13 till 16 år.) 

24 Västervik                          
Kalmar Läns Trafik 

Nivån i stadstrafikresandet underskattas eftersom 10-resorskort ej ingår i statistiken. 

25 Oskarshamn                  
Kalmar Läns Trafik 

Nivån i stadstrafikresandet underskattas eftersom närtrafik och 10-resorskort ej är med i 
statistiken. 

26 Strängnäs                  
Länstrafiken Sörmland 

Ante Lövgren som planerar trafiken i Katrineholm säger att man har haft problem med 
maskinvaran, att statistiken har ökat men det är inte säkert att resandet ökat lika mycket. 
Han menar dock att resandet har ökat lite eftersom de ser det i intäckterna. 
(Kommentaren lämnad innan han fått enkäten).

27 Sala                                   
Västmanlands Lokaltrafik 

Statistiken för 2005 visar troligen ca 40% för lågt resande eftersom bytesresorna inte 
registreras och dessa enligt räkningar har ökat mycket efter införande av en billigare 
biljett med fria byten.

28 Arboga                            
Västmanlands Lokaltrafik 

Statistiken från 2002 och framåt är en underskattning eftersom det från och med 
övergången till anropsstyrd trafik är antalet anropade turer och inte antalet påstigande 
som räknas.

29 Hallstahammar 
Västmanlands Lokaltrafik 

Trafiken övergick från augusti 2001 i kommunal regi som gratisbussar i  
"Brukslinjeprojektet". Jag har dock inte hittat någon tidtabell för fortsatt stadstrafik.
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Bilaga 11; Diagram över resandeutvecklingen i städer av 
olika storlek. 
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Städer med 20-25 000 invånare

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

A
nt

al
 re

so
r i

 s
ta

ds
tr

af
ik

en Trelleborg
Lidköping
Sandviken
Boden
Karlshamn
Visby
Ängelholm
Katrineholm
Västervik
Falkenberg

 
 

Städer med 15-20 000 invånare
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Städer med 10 - 15 000 invånare
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Bilaga 12; Resandeutveckling i bortfallsstäder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1; Resandeutveckling i städer om faller bort i den kvantitativa analysen av utveckling 
mellan år 2000 och 2005. 
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Bilaga 13; Kommande förändringar av stadstrafik. 
 
Kommande förändringar av stadstrafiken i de städer som deltagit i enkäten. 
Planerade förändringar Utökad 
av linjenätet 2007-2008 Utredning på g´ marknadsföring
Borlänge Finspång Borlänge
Ystad Eslöv Piteå 
Skövde Kristinehamn Finspång
Trelleborg Nyköping Hudiksvall
Lidköping Strängnäs Falköping
Piteå Örnsköldsvik Oskarshamn
Värnamo Visby Köping

Kiruna Fagersta
Kristianstad

Övriga kommande potentiellt positiva förändringar: Ev. utveckling av 
anropsstyrd trafik

Hudiksvall (utökning av kvällstrafik) Sala
Falun (terminal, bostäder i bra lägen) Oskarshamn
Ängelholm (signalprioritet, ev. realtid light) Arboga
Falköping (biogas och trafik till köpcentrum) Falkenberg
Boden (biogas) Avesta
Köping (utökad trafik till köpcentrum)  
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