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Introduktion

Bakgrund
Förstudien ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” har finansierats av kommu-
nerna Sjöbo och Tomelilla samt med medel från Europeiska Regionala Utvecklings-
fondens insatsområde 3 ”Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi”. Här har kollektiv-
trafiken på landsbygden en viktig roll i att möjliggöra en omställning till en klimat-
smart livsstil för att i förlängningen uppnå en klimatomställning. 

En förutsättning är förstås att det finns ett klimatsmart alternativ att välja. Kollektiv-
trafiken på landsbygden har nämligen ofta låg kostnadstäckning. Den regionala 
kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av 
arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som används 
minst. Konsekvensen blir att incitamentet att resa kollektivt på landsbygden minskar 
ytterligare vilket kan leda till att det enda alternativet blir att ta bilen. 

En utveckling som riskerar att bidra till ett ökat bilberoende är negativt inte bara för 
miljön utan även ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten 
till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig landsbygdsfråga som behö-
ver ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå balans mellan 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd. 

Syfte och mål
Syftet med förstudien är att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden 
men även att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komple-
ment till den traditionella kollektiv trafiken. Syftet är inte att besvara den komplexa 
frågan om hur kollektivtrafiken på landsbygden bör lösas utan att inspirera till att 
utveckla framtidens kollektivtrafik på landsbygden. Målet är att lyfta frågan och sätta 
den på agendan då fokus idag i mycket högre utsträckning ligger på stadstrafiken och 
starka regionala kollektivtrafikstråk. 

Förstudien ska användas som underlag för att identifiera potentiella utvecklings-
områden med målet att förbereda för en eller flera ansökningar om medel till pilot-
projekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i 
Sjöbo och Tomelilla kommun. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med 
andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan.

Förstudiens upplägg
Förstudien är indelad i tre kapitel. I den inledande nulägesanalysen belyses utma-
ningarna med kollektivtrafik på landsbygden. Nästa kapitel beskriver utvecklingen av 
självkörande fordon generellt och på landsbygden specifikt. I det avslutande kapitlet 
redogörs för utvecklingsområden för kollektiv trafik i syfte att inspirera och identifiera 
innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygden. Respektive kapitel avslutas 
med sammanfattande reflektioner. Förstudien utgör ett gediget kunskapsunderlag och 
innehåller även faktarutor och fördjupningar om specifika ämnen, rapporter och pro-
jekt samt intervjuer med experter inom olika områden för den som vill läsa mer. 
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Förstudiens slutsatser
Dagens kollektivtrafik på landsbygden kan beskrivas som en ond cirkel där dålig 
kostnadstäckning medför nedskärningar som minskar förutsättningarna för 
resande och självfinansiering ytterligare. För att lyfta landsbygdens perspektiv 
och behov behöver en gemensam vision och specifika mål för kollektivtrafiken 
på landsbygden tas fram. De samhällsekonomiska nyttor som kollektivtrafiken 
för med sig genom att tillgängliggöra samhällsfunktioner samt utbildnings- och 
arbetsmarknader bör beaktas i större utsträckning. Utifrån ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv gynnas särskilt äldre, ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor 
av kollektivtrafik på landsbygden. 

Landsbygdens geografiska förutsättningar begränsar möjligheten att försörja dess 
invånare, företag och besöksmål med dagens traditionella kollektivtrafik. Teknik- 
utveckling, ökad digitalisering och utvecklingen mot delningsekonomi möjliggör dock 
alternativa former av kollektivtrafik. I förstudien har därför olika former av utvecklings- 
områden för framtidens kollektivtrafik studerats. Utifrån erfarenheter från genomförda 
studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella pilotprojekt: 

 X Förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygden 
är goda men tester behöver genomföras för att utveckla och 
anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar.

 X Anropsstyrd kollektivtrafik har potential men kräver 
teknikutveckling samt systematisk och målinriktad marknadsföring.

 X Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritsk massa. 
Samåkningsprojekt kan initieras genom informationsinsatser och 
kampanjer.

 X Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och 
utveckling av nya mobilitetstjänster kan främja bilfria fritidsresor 
och turism. Det kan i sin tur ge en levande landsbygd både genom 
ett ökat antal besökare och bättre förutsättningar för rekrytering 
av personal till besöksmålen. Även arbetsplatser på landsbygden 
som inte är besöksmål bör beaktas.

 X Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan, 
engagemang och vilja att ändra befintligt system.

 X Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa 
ett reellt alternativ till bilen. Genom att utgå från människors 
totala mobilitetsbehov på en plats kan flera passande resetjänster 
skräddarsydda för den specifika platsen utvecklas, testas och 
utvärderas i ett Living Lab.

Grundläggande förutsättningar för ett lyckat pilotprojekt är bred samverkan mellan 
berörda aktörer och viljan att skapa något nytt som förbättrar, förstärker och 
kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet!





Nulägesanalys
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Mål för kollektiv trafiken
Kommunernas och Region Skånes målsättning är att förbättra kollektiv-
trafiken, men på vilket sätt? Nedan redogörs för mål kopplade till 
kollektiv trafiken som anges i kommunala och regionala styrande 
dokument i syfte att identifiera både gemensamma mål och eventuella 
mål konflikter.

SJÖBO OCH TOMELILLA
I Sjöbo kommuns översiktsplan (2009) nämns vikten av en levande landsbygd och för 
att möjliggöra detta bedöms det finnas ett behov av att förbättra kollektivtrafiken till 
de mindre orterna och byarna. Kommunen nämner även i planeringsprinciperna som 
antogs i oktober 2018 inom ramen för den pågående aktualiseringen av översikts-
planen att kommunen vill växa flerkärnigt för att på så vis skapa underlag för ett ökat 
kollektivtrafikutbud. Som ett led i detta finns ett mål om att ny bebyggelse ska loka-
liseras i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen vill även verka för en utbyggd kollektiv-
trafik med tätare turer för att förbättra för kommunens yngre invånare som utan god 
kollektivtrafik är i stort behov av skjuts från föräldrar. I gällande översiktsplan finns 
även ett mål om att återinföra persontrafik på Simrishamnsbanan.  

I Tomelillas ”Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040” (2018) ställer sig Tomelilla 
kommun positiv till Skåne trafikens superbuss koncept, så länge de nya linjerna inte 
till kommer på bekostnad av lands bygdens hållplatser. Ett införande av konceptet inne-
bära att SkåneExpresslinjerna 3, 4 och 5 uppgraderas men att ett antal hållplatser dras 
in för att förkorta restiden på linjen. Påverkan för tillgängligheten på landsbygden är 
enligt Tomelilla kommun inte tillräckligt utredd och frågeställningar kring hur man 
kompenserar för indragna hållplatser kvarstår. Det är viktigt för såväl tillgänglighets-
arbetet som miljöarbetet att i den mån det är möjligt kunna erbjuda invånarna goda 
möjligheter att resa kollektivt. Vidare anges att införandet av persontrafik på Simris-
hamnsbanan är en förutsättning för att det ska vara möjligt för Region Skåne att nå 
målet om att tillgängligheten ska förbättrats så att 80% av arbetsplatserna är nåbara 
inom 45 minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare år 2030.

Tomelilla kommun ställer sig positiv till 
Superbuss konceptet, så länge de nya linjerna 

inte tillkommer på bekostnad av landsbygdens 
hållplatser.  

- Tomelilla kommuns ÖP (2018) 

”
”
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Infrastrukturstrategin för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) (2013) har 
som mål att förbättra infra strukturen i regionen och ett led i detta är ökad pålitlighet 
kopplat till kollektivtrafiken som i sin tur ska möjliggöra för både boende och arbete 
på landsbygden. För att åstadkomma detta har SÖSK utsett följande tre prioriterings-
områden: 

 X SuperExpressbussar i sydöstra Skåne (Simrishamn–Sjöbo–Lund, 
Ystad–Tomelilla–Kristianstad). Syftet är att med buss skapa trafik-
system som efterliknar tåg för att på så vis skapa utveckling och 
tillväxt i regionen. 

 X Tillgängliga pendlingsparkeringar, även för cykel, åt alla i sydöstra 
Skåne. 

 X Ha minst timmestrafik med rimliga restider i kollektivtra fiken 
i sydöstra Skåne. Syftet är att det ska vara möjligt att nå stora 
ut bildnings- och arbetsmarknader inom en timme för att skapa en 
regional balans. 

REGION SKÅNE
Region Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne” (2014) stödjer en förbättrad 
kollektiv trafik till landsbygden genom att påtala att det ska vara möjligt att resa 
klimat neutralt och med låg energianvändning till arbete, skola, fritid och kultur oavsett 
var i Skåne man är bosatt. I utvecklingsstrategin som har målår 2030 anges att:

 X Tillgängligheten ska ha förbättrats så att 80% av arbetsplatserna är 
nåbara inom 45 minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare.

 X Kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40%. Dvs 
40% av det motoriserade resandet ska ske med kollektivtrafik.

I remissversionen av Region Skånes ”Trafikförsörjnings program för Skåne 2020-2030” 
(2019a) anges följande mål och ställningstaganden:

 X Minst 92% av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) 
resmöjlig heter till någon av regionens tillväxtmotorer med en restid 
på maximalt 60 minuter.

 X Satsningar som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och framför-
allt i stråk med mycket resenärer är satsningar som skapar de 
största nyttorna för samhället. Därmed är marknadsandelsmålet den 
främsta prioriteringsgrunden vid framtida satsningar och priorite-
ringar i kollektivtrafiken.

STÄRKA STAD OCH LANDSBYGD UTIFRÅN SINA RESPEKTIVE BEHOV OCH 
UTVECKLA SAMSPELET MELLAN DEM
Skåne har en omväxlande geografi med städer och samhällen men också en omfat-
tande landsbygd, natur och hav. En välmående landsbygd är beroende av en väl-
mående kärna eller stad och vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana 
områdena men dessa områden är starkt beroende av sin omkringliggande lands-
bygd. Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör grundförut-
sättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar 
för fritids- och rekreationsmöjligheter. Den skånska landsbygdens tillväxt och 
utvecklingspotential ska utvecklas. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver 
utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov. 
- Delstrategi i Skånes regionala utvecklingsstrategi (Region Skåne, 2014)

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI
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Dagens kollektivtrafikutbud
Hur god är tillgången till kollektivtrafik i Sjöbo kommun och Tomelilla 
kommun och vad är förutsättningarna för att resa kollektivt? Nedan 
redogörs för kollektivtrafikutbudet i kommunerna.

LINJETRAFIK
I Figur 1 illustreras den kollektivtrafik som trafikerar kommunerna Sjöbo och Tomelilla. 
I Skåne trafikens rapport ”Trafik utvecklingsplan 2019-2021” grupperas kollektiv trafiken 
i olika grupper baserat på resande, ekonomi, syfte och utbudsnivå. I Tabell 1 har dessa 
i sin tur grupperats utifrån den turtäthet och respektive grupp ska ha med grund i Skå-
netrafikens målstandard. Vissa linjer kan ha öppettider och turtäthet som är bättre än 
vad målstandarden för gruppen anger. 

Linjer inom gruppen god tillgång bör ha minst halvtimmestimmestrafik i högtrafik och 
öppettiderna bör täcka minst 10 timmer per dygn under veckans alla dagar. Detta upp-
fylls av linje 160 och 301 samt av skåneexpressenlinjerna och av Pågatågstrafiken. 

Detta innebär att linje 301 Sjöbo-Ystad som enligt Trafikförsörjningsprogrammet ham-
nar i grupp 6 ändå medför god tillgång till kollektivtrafik då denna linje har högre tur-
täthet och längre öppettider än vad som anges som målstandard för grupp 6. 

NÄRTRAFIK OCH ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK
Skånetrafiken erbjuder närtrafik i samarbete med kommunerna. Närtrafik finns ofta för de 
som bor i ett område där det saknas busslinjer. Man har rätt till närtrafik om man inte bor 
längs en vanlig busslinje och har mer än två kilometer till närmaste hållplats. Man blir då 
upphämtad vid sitt hem. Närtrafikens grundutbud är två turer på morgonen och en på 
eftermiddagen. 

Anropsstyrd trafik innebär att det finns en linje, men Skåne trafiken kör bara när någon 
vill åka. Turerna förhåller sig till en tidtabell och resenären blir skjutsad till närmaste 
större hållplats. 

Närtrafik och anropsstyrda turer är ofta resor med taxi och behöver alltid förbeställas 

per telefon minst två timmar i förväg. 

Tabell 1. Klassificering av kollektivtrafiken utifrån den tillgänglighet den bedöms medföra 
baserat på gruppens målstandard. Gruppering enligt ”Trafik utvecklingsplan 2019-2021”, 
Skånetrafiken 2017.

GOD TILLGÅNG TILL KOLLEKTIVTRAFIK

Regionbuss 
Grupp 1

Starka pendlingslinjer. Minst kvartstrafik i högtrafik. 
Täckningsgraden bör ligga på minst 50%.

Pågatåg 
Grupp 2 

Pågatåglinjerna kan delas in i tre grupper, baserat på antal 
resenärer och förutsättningar för utbudet.

SkåneExpressen 
Grupp 2 

Alla SkE-linjer utgör regionalt viktiga stråk.

MINDRE GOD TILLGÅNG TILL KOLLEKTIVTRAFIK

Regionbuss 
Grupp 5

Linjer med endast vardagstrafik, oftast endast i högtrafik, 
som komplement i stråk med annan busstrafik.

Regionbuss 
Grupp 6

Delregionala stråk för linjer som täcker in tätorter med 
1 000 – 3 000 invånare.

Regionbuss 
Grupp 7

Täcker in tätorter med 300 – 1 000 invånare.
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Figur 1. Kollektivtrafikutbudet inom kommunerna Sjöbo och Tomelilla 
(Skånetrafiken, 2019).
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FÄRDTJÄNST 
Färdtjänst kan man ha rätt till om man har svårt att på egen hand resa med den all-
männa kollektivtrafiken och har en varaktig funktionsnedsättning som beräknas vara i 
mer än tre månader. Vad man ska betala beror på hur långt man reser. Priset beräknas 
utifrån närmsta körväg, oavsett hur resvägen sedan ser ut. Till skillnad från vid taxi-
resor åker man inte alltid närmsta vägen till resmålet. 

SKOLSKJUTS 
I Tabell 2 anges de avstånd mellan bostad och skola som gäller för att elever ska ha 
rätt till skolskjuts i Sjöbo kommun respektive Tomelilla kommun. Gymnasieelever 
i Sjöbo och Tomelilla kommun kan få resebidraget i form av ett JoJo-Skola-kort för 
dagliga resor mellan bostad och skola. Kortet gäller just nu dagtid under skoldagar, 
men det finns möjligheter att köpa till ett tillägg som gäller dygnet runt, alla dagar, 
även lov dagar, under läsåret. För att beviljas resebidrag måste man vara antagen till 
gymnasie utbildning, ha rätt till studiestöd, inte få inackorderingsbidrag samt ha minst 
6 km enkel färdväg till skolan. 

TAXI
Taxi är i sig inte kollektivtrafik utan exempel på en kompletterande mobilitetstjänst. 
Taxibolaget ”80 000 Skåne” som startade 1997 var tidigare stationerade i Veberöd 
men flyttade 2019 till Sjöbo eftersom Sjöbo ligger i mitten av taxibolagets upp-
tagningsområde. Många av chaufförerna utgår dock från sina hemadresser. 

Enligt Tom är marknaden för taxitjänsten som störst i Sjöbo- och Tomelilla regionen. 
Det sker en del körningar till närliggande orter och städer så som Ystad, Lund och 
Hörby men landsbygden är bolagets främsta målgrupp. Som det ser ut idag upplever 
Tom att det inte finnas plats för ytterligare en aktör i området. Efterfrågan på taxi 
tycks dock växa i området och förhoppningsvis kommer det att finnas ett större resan-
deunderlag i framtiden så att verksamheten kan växa i takt med detta. 

De flesta resorna görs mellan klockan 05.00-09.00 och klockan 15.00-18.00 på varda-
gar. På helger sker topparna på lördag mellan klockan 16.00-19.00 och klockan 23.00-
02.00. 

Taxibolaget arbetar med att bli mer synliga då det verkar finns en del som inte kän-
ner till taxibolagets verksamhet. Idag samarbetar verksamheten stundtals med olika 
offentliga myndigheter, dock finns det inget fast samarbete. Tom skulle gärna se fler 
fasta samarbeten både med Skånetrafiken och privata aktörer. Man har till exempel 
tidigare kört en leveransrunda där även privatpersoner kunde åka med, något som han 
absolut är öppen för att börja med igen.

Tabell 2. Minsta avstånd mellan bostad och skola som gäller för att elever ska vara 
berättigad till skolskjuts i Sjöbo respektive Tomelilla kommun.

SJÖBO KOMMUN TOMELILLA KOMMUN

Årskurs Avstånd bostad-
skola

Årskurs Avstånd bostad-
skola

F-2 1,5 km F-3 3 km

3-6 3 km 4-6 4 km

7-9 4 km 7-9 5 km

Gymnasielever 6 km Gymnasielever 6 km
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Förändringar i 
kollektivtrafikutbudet
Region Skåne har mål för ökad tillgänglighet och marknadsandel för 
kollektiv trafiken. Så vilka förändringar görs för att åstadkomma detta 
och hur påverkas landsbygdskommuner som Sjöbo och Tomelilla?

I Skånetrafikens ”Trafikutvecklingsplan 2019-2021” (2017) beskrivs vilka åtgärder som 
planeras under de kommande tre åren. Åtgärderna syftar bl.a. till att förbättra ekono-
min för olika linjer samt att målstandard och basutbud ska uppnås. Nedan redogörs 
för den planering som berör Sjöbo och Tomelilla:

 X Linje 160 mellan Sjöbo-Lund bedöms ha för låg turtäthet på var-
dagar och söndagar vilket planeras att åtgärdas. Även Skåne-
Expresslinjerna 3 och 4 som passerar Tomelilla ska få ett ökat 
turutbud. 

 X SkåneExpressenlinjerna 4 och 5 har ett bristande basutbud och 
uppfyller inte satta mål. Åtgärder för detta är planerat under 2019-
2020. 

 X Från Tomelilla sker mycket pendling med tåg, i planen finns 
åt gärder som innebär att tågen börjar gå en timme tidigare på sön-
dagar. 

 X Ett flertal turer till, från och mellan Sjöbo och Tomelilla har dålig 
kostnadstäckning och har enligt Skånetrafikens rekommenderade 
basutbud fler turer än nödvändigt. För att åtgärder detta kommer 
turutbudet på vardagar att minska. Detta gäller linje 301 Sjöbo-
Ystad, linje 340 till Sjöbo-Vollsjö, linje 330 Sjöbo-Hörby samt linje 
338 Sjöbo-Lövestad-Tomelilla

 X Linje 579 trafikerar flera mindre orter mellan Tomelilla och Brösarp. 
Linjen bedöms ha för få turer för att uppfylla Skånetrafikens bas-
krav men det finns inga åtgärder planerade. 

Trafikutvecklingsplanen för kommunerna Sjöbo och Tomelilla kan samman fattas med 
att utbudet förbättras på de större pendlingsstråken men för sämras för pendling 
mellan mindre orter på landsbygden. I samband med att Skånetrafikens nya budget 
skulle tas har det våren 2019 beslutats om stora besparingar av Region Skånes Kollek-
tivtrafiknämnd. Det mest omstridda förslaget handlade om att dra ner på de bussturer 
som används minst, vilket förstås drabbade landsbygdsorter hårt. Det ledde till protes-
ter i Sjöbo, Tomelilla och flera andra skånska kommuner. Frågan om kollektivtrafik på 
landsbygden har därmed aktualiserats och bland annat lett till en mängd olika debatt-
artiklar och diskussioner på olika nivåer.
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Resandet idag 
Hur ser dagens resande ut till arbetet, skola eller under fritiden? Det 
är många faktorer som avgör människors val av färdmedel, det är inte 
enbart kollektivtrafikutbudet som påverkar utan även vanor och kultur. 
Nedan beskrivs resandet till och från samt inom Sjöbo kommun och 
Tomelilla kommun.

KOLLEKTIVTRAFIKENS FÖRUTSÄTTNINGAR
BOENDETÄTHET
I Sjöbo kommun bor cirka 60% av kommuninvånarna utanför Sjöbo tätort och i Tome-
lilla kommun bor cirka 48% av kommuninvånarna utanför Tomelilla tätort. Kollektivtra-
fikstråken i kommunerna är till stor del är lokaliserad för att försörja tät orterna med 
högre boendetäthet. Huruvida orternas kollektivtrafik är konkurrenskraftig gentemot 
bilen beror på om de ligger längs med ett starkt kollektivtrafikstråk. 

KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LÄGE
Organisationen Gröna bilister ställer frågan ”Tar vi bussen om bussen inte tar sig till 
oss?” och konstaterar med hjälp av statistik att många kommuninvånare måste bo nära 
hållplatser för att kollektivtrafiken ska bli populär (Gröna Bilister, 2019). Gröna Bilister 
har tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna utvecklat en upp-
sättning kommunala 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet på lokal 
nivå. För att belysa vilka förutsättningar samhällsplaneringen ger medborgarna att 
åka mindre bil och mer kollektivt presenterar Gröna Bilister nyckeltalet andel boende 
i kollektiv trafiknära läge, dvs inom 500 meter från en hållplats som trafikeras med 
minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. I kommunerna Sjöbo 
och Tomelilla låg denna andel år 2016 på 41% respektive 40% jämfört med genom-
snittet i Sverige som låg på 79%. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och 
beaktar inte väg- och gatunät. (www.2030.miljobarometern.se). 

Enligt Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister är datan glasklar, en nöd vändig 
startpunkt i all samhällsplanering som syftar till att bryta bilberoendet är att låta 
kollektiv  trafiken och folket komma nära varandra. Samtidigt finns det många 
kommuner där en stor andel av befolkningen bor nära kollektivtrafiken, men där ändå 
få åker kollektivt. Det är uppenbart att många andra faktorer påverkar. Kollektiv-
trafiken måste vara attraktiv och relevant i människors vardagsliv. Är kollektivtrafiken 
det snabbaste och smidigaste sättet för att ta oss till jobbet använder vi den för pend-
ling, annars inte. (Gröna Bilister, 2019)
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HELA-RESAN-PERSPEKTIVET
Region Skånes rapport ”Tillgänglighet med gång och cykel till kollektivtrafiken” 
(2019b) belyser hela-resan-perspektivet genom att analysera nuvarande förut sättningar 
för invånarna i Skåne att cykla till kollektivtrafiken. Nätverksanalyser har genom-
förts för att besvara hur många som bor inom ett rimligt cykelavstånd från Skånes 
bytespunkter samt var en undermålig cykelinfrastruktur påverkar tillgängligheten till 
kollektiv trafiken. Rimliga cykelavstånd, dvs bytespunkternas upptagningsområden, har 
bedömts vara 1.250 meter till bytespunkter för buss och 2.500 meter till tåg stationer. 
Cykelavståndet i det cykelnät som har klassats som ”cykelvänligt” har jämförts både 
med fågelavståndet, vilket indikerar om nätet är gent eller ej, och med ett ”potentiellt 
nät” som omfattar alla vägar som är tillåtna att cykla på. För vägar som man får cykla 
på men som är ändå är inte är att rekommendera kan längsgående cykelvägar eller 
hastighets-, eller trafikdämpande åtgärder vara lämpliga.

Analysen av tillgängligheten till bytespunkterna inom Sjöbo kommun och Tome-
lilla kommun visar att åtgärder i det potentiella cykelnätet skulle få störst effekt 
vid Brösarps buss terminal. Men det finns potential att förbättra tillgängligheten till 
kollektiv trafiken även vid övriga bytespunkter dit genheten generellt är relativt låg. 
Region Skånes slutsats är att ca 60.000 skåningar skulle kunna ha ett rimligt cykel-
avstånd till kollektiv trafiken men hindras av bristande cykelinfrastruktur.

 HELA-RESAN-PERSPEKTIVET OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Hela-resan-perspektivet är en viktig faktor för tillgänglig kollektivtrafik. Analysen i 
”Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning” (SOU 
2018:58) visar att personer med funktionsnedsättning i högre grad än andra är bero-
ende av hela-resan-perspektivet. För många av dem är det vägen till och från hållplat-
sen och byten som hindrar dem från att resa kollektivt eller gör resan otrygg och osä-
ker. Tillförlitlighet och förutsägbarhet är förutsättningar för att kollektivtrafik ska vara 
ett reellt alternativ för många människor. Tillgänglighet gäller alla aspekter av resan, 
från fordon till information och service. 

I samband med den ökande andelen åldrand befolkning kan vi förvänta oss en ökad 
andel med funktionsnedsättningar. Framtidens mobila och digitala tjänster bör därför 
utvecklas efter så kallad universell utformning. Det vill säga utformas med medveten-
het om den variation som återfinns i befolkningen och som möjliggör att personer 
med funktionsnedsättning får möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som 
människor utan funktionsnedsättning. (Prop. 2016/17:188).

Tabell 3. Antal och andel boende inom cykelavstånd från bytespunkter med buss 
(Region Skåne, 2019b).

BYTESPUNKTER ANTAL BOENDE INOM: BOENDE INOM 
CYKEL VÄNLIGT NÄT 
(%) JMF MED INOM: 

SKILLNAD 
I ANDEL 
BOENDE INOM:

Inom Sjöbo och 
Tomelilla

Fågel- 
avstånd

Potentiellt 
nät

Cykel-
vänligt 
nät 

Fågel-
avstånd

Potentiellt 
nät

Potentiellt 
nät jmf med 
cykelvänligt nät

Sjöbo busstation 5 218 3 865 3 434 66% 89% 11%

Tomelilla station 5 538 4 536 3 717 67% 82% 18%

Brösarps buss-
terminal 

765 706 436 57% 62% 38%

Lunnarp station 423 375 312 74% 83% 17%

Smedstorp 424 395 371 88% 94% 6%

Sövdeborgskorset 21 13 8 38% 62% 38%
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RESVANOR - FÖRUTSÄTTNING ELLER KONSEKVENS?
På landsbygden och i mindre tätorter sker många kortare resor med bil. Många faktorer 
spelar in på människors val av färdmedel, bland annat vanor och kultur på en plats. Ut över 
det faktiska strukturella bilberoendet på grund av avsaknad av kollektivtrafik, finns det 
även ett upplevt bilberoende. Invanda resor tenderar att bestå och ett samhälle som domi-
neras av hög andel bilanvändande främjar mer bilberoende. (Region Skåne, 2017) 

 X Färdmedelsfördelning - Resvane-
undersökningen för Skåne som 
genomfördes 2018 visar att bilen är 
det klart dominerande färd medlet för 
boende i de båda kommunerna Sjöbo 
och Tomelilla. Hela 72% av kommun-
invånarnas resor sker med bil, snittet 
i Skåne ligger på 53%. Endast 14% av 
resorna i kommunerna utgjordes av 
kollektivtrafikresor varav 9% gjordes 
med buss och 5% med tåg, se Figur 2. 
Ungefär en lika stor andel män som 
kvinnor åker kollektivt enligt resvane-
undersökningen. Däremot cyklar kvinnor 
i större utsträckning medan män enligt 
denna statistik är mer benägna att köra bil.

 X Ålder - Resvaneundersökningen visar 
tydligt på gruppen i åldern 15-18 år gör 
en klart större andel resor med kollektiv-
trafiken än övriga åldersgrupper, se Figur 
3. Statistiken visar på att andelen resor 
som sker med kollektivtrafiken sjunker ju 
äldre en person blir, i gruppen 65-84 år 
sker mindre än 10 % av resorna med kol-
lektivtrafik. Fördelningen mellan kön är 
relativt jämn. Kvinnor är något mer över-
representerade i spannet 15-18 år. Skill-
naden mellan andelen män och kvinnor 
som åker kollektivt sjunker ju längre upp 
i åldersspannen man kommer.

 X Ärende - Hela 64% av resorna till skola 
och utbildning görs med kollektivtrafik 
vilket framgår av Figur 4 som redovisar 
andelen kollektiv trafikresande kopplat till 
ärende.
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Figur 2. Färdmedelsfördel-
ning av antal resor i Sjöbo- och 
Tomelilla kommun. (RVU för 
Skåne 2018) 
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Figur 3. Kollektivtrafikresande 
kopplat till ålder i Sjöbo- och Tome-
lilla kommun i Sjöbo- och Tomelilla 
kommun.  (RVU för Skåne 2018)
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ärende i Sjöbo- och Tome-
lilla kommun. (RVU för 
Skåne 2018) 
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 X Bilinnehav - I Tabell 4 redovisas bilinnehavet i Sjöbo kommun och 
Tomelilla kommun i förhållande till Malmö kommun, Skåne och 
Sverige. Ett genomgående mönster är att bilinnehavet är högre för 
män än kvinnor i hela Skåne, men könsskillnaderna är något lägre i 
Sjöbo och Tomelilla jämfört med Malmö. Att bilinnehavet är mycket 
högre i landsbygdskommunerna Sjöbo och Tomelilla visar på bilbe-
roendet och hur förutsättningarna för hållbart resande skiljer sig 
jämfört med storstadskommuner.

Tabell 4. Bilinnehav för kvinnor, män och totalt. 
(SCB, Kommuner i siffror, 2018)

BILINNEHAV 2017 

Kvinnor
(bilar/1000 
invånare)

Män
(bilar/1000 
invånare)

Totalt 
(bilar/1000 
invånare)

Kvinnor 
(%)

Män (%)

Sjöbo kommun 186 292 478 39 % 61 %

Tomelilla kommun 172 284 456 38 % 62 %

Malmö kommun 95 182 277 34 % 66 %

Skåne 139 244 384 36 % 64 % 

Sverige 133 245 378 35 % 65 %

Tabell 5. De 10 hållplatserna med flest 
påstigande, bytespunkterna är fet-
markerade. (Skånetrafiken, 2017)

ANTAL PÅSTIGANDE

Sjöbo busstation 333 687

Tomelilla station 159 326

Brösarps bussterminal 35 802

Sjöbo sommarby 13 569

Sjöbo Sandbäck 10 191

Blentarp Hasselvägen 10 146

Tomelilla Gränsgatan 9 730

Sjöbo Malenagymnasiet 9 347

Lövestad jvstn 9 032

Sövdeborgskorset 7 572

 X Påstigandestatistik - I Tabell 5 
redovisas Skåne trafikens påstigan-
destatistik från 2017. Fyra av de tio 
hållplatserna med flest påstigande, 
Sjöbo busstation, Tomelilla station, 
Brösarps busstation och Sövde-
borgskorset, klassas enligt Region 
Skåne som bytes punkter vilket 
omfattar tåg stationer, större och 
viktiga busshållplatser med mycket 
resenärer samt busshållplatser som 
trafikeras av flera linjer. På majori-
teten av håll platser är dock antalet 
på stigande lågt eller mycket lågt. Av 
de två kommunernas 100 hållplatser 
hade 53 färre än 1.000 påstigande 
under hela året. 
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Figur 5. I kartan redovisas pendling från och inom Sjöbo kommun. Ca 5.000 personer 
av Sjöbos totalt ca 19.000 invånare pendlade ut från Sjöbo kommun. Det största antalet 
pendlade till Lund följt av Malmö, Ystad och Tomelilla. (SCB, 2016, Skånedatabasen)

Figur 6. I kartan redovisas inpendling till Sjöbo kommun. Till Sjöbo kommun pendlade ca 
2.000 personer/dygn. Det största antalet pendlar från Ystad följt av Tomelilla, Lund och 
Malmö. (SCB, 2016, Skånedatabasen)
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Pendling till, från och inom kommunerna 
Sjöbo och Tomelilla. 
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Figur 7. I kartan redovisas pendling från och inom Tomelilla kommun. Ca 3.000 personer 
av Tomelillas totalt 13.000 invånare pendlade ut från Tomelilla kommun. Det största anta-
let pendlar till Ystad följt av Simrishamn, Sjöbo och Malmö. (SCB, 2016, Skånedatabasen)

Figur 8. I kartan redovisas inpendling till Tomelilla kommun. Till Tomelilla kommun 
pendlade år 2016 ca 2.000 personer/dygn. Det största antalet pendlare från Ystad följt av 
Simrishamn, Sjöbo och Kristianstad. (SCB, 2016, Skånedatabasen)
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ARBETSPENDLING
Figur 9 och Figur 10 redovisar företagens respektive de kommunala arbetsplatsernas 
geografiska placering i kommunerna Sjöbo och Tomelilla. Figurerna illustrerar dels 
en koncentration av arbetsplatser i anslutning till tätorterna, men även en utspridd 
arbetsmarknad med många små företag och egenföretagare utan anställda på lands-
bygden. 

Figur 9. I kartan redovisas tillgången till kollektiv trafiken vid 
arbets platserna inom kommunerna. (Statistik från UC, 2018).

Figur 10. I kartan redovisas tillgången till kollektiv trafiken vid 
arbets platserna inom kommunerna. (Statistik från UC, 2018).
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RESTIDSKVOTER
Inom ramen för arbetet med ”Stråkanalys av prioriterade stråk med buss i Skåne” 
(2017) simulerade Skåne trafiken i en datamodell samtliga skånska förvärvs-
arbetandes närmsta färdväg med kollektiv trafik och bil till sitt arbete. Utifrån det 
beräknades restids kvoten för varje potentiell resenär i de stråk som har pekats ut 
som prioriterade regionalt viktiga stråk. Restidskvoten är beräknad på resan från 
dörr till dörr för kollektiv trafiken men utan parkeringstid inräknad för bil resan. 
Stråk med god standard är således stråk där kollektivtrafiken kan konkurrera bättre 
mot bilen restidsmässigt vid arbetsresor, se Figur 11. 

Kartan visar att stråken som utgår ifrån Sjöbo och Tomelilla har en dålig restids-
kvot vilket indikerar ett stort behov av t.ex. framkomlighets åtgärder för kollektiv-
trafiken. Eftersom analysen bygger på arbetspendlares resa från dörr till dörr 
kan en dålig restidskvot även bero på att arbetsplatser är lokaliserade långt från 
kollektiv trafiken eller att resan kräver ett byte och att det är den till kommande 
resan som inte ingår i det prioriterade stråket som orsakar en försämrad restid. 

Figur 11. Restidskvoter vid resor dörr till dörr (arbetsresor) i stråken. 
(Region Skåne, 2018).
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NÄRINGSLIVETS BEHOV AV KOLLEKTIVTRAFIK
I Region Skånes TemaPM ”Fokus Landsbygd - samspelet mellan stad och land i 
det flerkärniga Skåne” (2017) konstateras att staden ofta beskrivs som motorn 
för tjänste sektorn medan landsbygden sägs generera tillväxt inom jordbruks- och 
livsmedels industrin. Detta är dock en förenklad bild av verkligheten och bidrar till före-
ställning om att stadens och landsbygdens utmaningar står i ett motsatsförhållande. 
Livsmedels sektorn utgör Skånes största näring och omfattar lantbrukare, livsmedels-
företag, handel och restauranger och finns närvarande både i staden och på lands-
bygden. Skåne står för 45% av hela Sveriges omsättning inom livsmedelsindustrin. Den 
har en stor betydelse för Skånes utveckling, då den bidrar med många arbets tillfällen 
och genererar skatteintäkter. Det finns också en stor potential för utveckling och 
innova tioner inom livsmedelsnäringen. 

Tillgången till kollektivtrafik påverkar näringslivet möjlighet att få tillgång till arbets-
kraft och därmed möjligheten att växa. För att fånga in näringslivets behov och pro-
blem kopplat till kollektivtrafiken på landsbygden har Sjöbo kommuns och Tomelilla 
kommuns näringslivsansvariga inter vjuats. 

Lena Ytterberg från Sjöbo kommun berättar att många besöksmål ofta är i behov av 
personal under säsong. Personalen består många gånger av ungdomar som inte har 
tillgång till egen bil och får därmed en begränsad tillgängligheten till arbetsmarknaden 
på landsbygden eftersom de inte kan ta sig hela vägen till arbetsplatsen. Kommunen 
har även haft tillfällen då flyktingar som har blivit erbjudna arbete på lantbruk inte 
har kunnat ta sig till arbetsplatsen. På t.ex. Eriksgården som har ett stort antal bär-
plockande säsongsarbetare bor därför arbetarna på gården. Fokus för kollektiv  trafiken 
är ofta på arbetspendling från landsbygden, inte lika ofta tittar man på behovet att 
kunna pendla kollektivt till landsbygden.

Daniel Jonsgården från Tomelilla kommun menar att kollektivtrafiken inte är något 
problem vid större arbetsplatser, men att företagen inom kommunen till största delen 
består av arbetsplatser med få anställda och därmed dålig tillgång till kollektiv trafik. Å 
andra sidan är det inte enbart kollektivtrafikförsörjningen som är problemet utan även 
attityden och bilnormen hos företagare och anställda på landsbygden. Företagarna 
utgår ifrån att man har tillgång till bil, men det blir allt vanligare att man inte har det. 
Trots att det är svårt att locka arbetskraft till landsbygden utgår jobb annonserna inte 
ifrån vad arbetsgivaren kan erbjuda den anställda, t.ex. i form av samåkning. Det kan 
behövas en kulturförändring hos boende och företag på landsbygden. 

FÖRETAGANDET I SJÖBO OCH TOMELILLA

 X I Sjöbo och Tomelilla finns 1 964 respektive 1 354 arbetställen som tillhör 
privata företag. 

 X Nio av tio företag är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda.
 X I Sjöbo och Tomelilla har hela 98,4% respektive 97,1% av företagen färre än 

50 anställda. 
 X 89% av småföretagare i Skåne vill växa och 69% ser goda expansions-

möjligheter.
 X Nästan alla företagare upplever dock begränsningar i deras tillväxtmöjlig-

heter. Största tillväxthindret i Skåne län är, enligt Småföretagsbarometern, 
”svårt att finna lämplig arbetskraft”.

- Företagarna, 2018
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”
”

Tillgång till boende nära Glimmingehus eller 
körkort och bil är helt avgörande då allmänna 
kommunikationer saknas. Hur man kommer 

att ta sig till arbetet måste redovisas i ansökan.
- Annons för en tjänst som butiks- och 

entré personal på Glimmingehus 

Röster från ett fokusgruppsmöte om arbets
platser och besöksmål på landsbygden

Problem och utmaningar

 X Kollektivtrafiken är inriktad på vanliga arbetstider; dagtid måndag 
– fredag. Men inom besöksnäringen jobbar vi när andra är lediga, 
kvällar, helger och lov. Det är omöjligt att åka buss under helgerna 
och kvällar när behovet av personal är som störst. Det är ofta lätt-
are att pendla in till stan än till grannbyn. En anropstyrd bussar 
som går kl. 14 på helgen den ena vägen gör ingen skillnad. Därför 
är det svårt att rekrytera personal till besöksnäringen på landsbyg-
den.

 X Även kommunala arbetsgivare utanför centralorterna har svårt att 
rekrytera, det gäller både behörig personal och timvikarier/som-
marvikarier som arbetar obekväma arbetstider. 

 X Idag är det färre unga som har körkort jämfört med tidigare. Det 
är en ekonomisk fråga att ta körkort för vissa grupper. En anställ-
ning förutsätter ofta ett körkort och tillgång till bil för att man som 
arbetsgivare ska slippa att hämta sina anställda. 

 X Det behövs en ökad kunskap hos Region Skåne/Skånetrafiken 
om företagen och besöksmålen på landsbygden. Syftet är att inte 
enbart utgår ifrån antalet bofasta när man planerar busslinjerna. 
Företag och besökare styr utvecklingen av landsbygden, fung-
erande kollektivtrafik är därför en nödvändighet för en levande 
landsbygd i hela Skåne.

Lösningar 

 X Identifiera enkla lösningar som att flytta en hållplats närmare ett 
besöksmål/större arbetsplats/kluster av arbetsplatser.

 X Hitta metoder för bättre dialog med Skånetrafiken där faktiska 
resebehov och resmönster förmedlas.

 X Möjliggör för ”tillfällig kollektivtrafik” i samband med toppar under 
högsäsong och större evenemang.
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RESOR PÅ FRITIDEN
Resor som görs på fritiden innefattar två kategorier; serviceresor och fritidsresor där 
fritidsresor i sin tur innehåller rekreations- och sociala resor: 

 X Serviceresor, t.ex. vårdbesök, hämta och lämna barn, inköp av mat- 
och dagligvaror eller shopping.

 X Rekreationsresor, t.ex. resor till en idrottsaktivitet, friluftsliv eller 
underhållning och kultur.

 X Sociala resor, t.ex. besöka vänner eller familj.

Rapporten ”Hållbart resande på fritiden” (2018) utgiven av Region Skåne grundar sig 
på den skånska resvaneundersökningen ”RVU Skåne 2013” och den nationella resvane-
undersökningen ”RVU Sverige 2011-2014”. I den nationella resvaneunder sökningen 
framkom det att hela 64% av de dagliga resorna bestod av resor som görs på fritiden. 
Enligt ”RVU Skåne 2013” fördelar sig antal resor per kategori enligt Figur 12. 

För samtliga kategorier utgör 
bilen det främsta färdmedlet, (i 
snitt 61%) följt av till fots (15%) 
och cykel (13%). Anmärknings-
värt är att endast 3% i snitt av 
resorna utförs med tåg och 7% 
med buss, vilket är en väldigt 
liten kollektivtrafik andel. 

Kvinnor gör fler fritids- och 
service resor än vad män gör. 
Vid en upp delning av antalet 
resta kilometer per kön och dag samt per färdmedel går det att utläsa att män reser 
längre med bil och kvinnor reser längre med buss och tåg totalt sett för alla fritids- 
och serviceresor.

Attribut som tros påverka valet av färdsätt vid fritidsresor är flexibilitet i form av 
avfärdstid men även i form av möjligheten att göra avstickare under sin resa. Möjlig-
heten att frakta eller förvara saker under fritidsaktiviteten är också faktorer som 
på verkar valet av färdmedel. Bilen står sig stark i flera av dessa av seenden. Dessutom 
sammanfaller fritidsresandet, speciellt på helger, med perioder av lägre turtäthet vilket 
försvårar människors resande med kollektivtrafik.

RESOR PÅ FRITIDEN PÅ LANDSBYGDEN
Enligt rapporten ”Hållbart resande på fritiden” (Region Skåne, 2018) visar den skån-
ska resvaneundersökningen att 59% av alla resor som görs på fritiden är under 5 km 
och att en majoritet görs med bil som färdmedel. Det tros därför finnas god potential 
att ersätta många av dessa korta resor med gång eller cykel. Detta är dock i mindre 
utsträckning applicerbart på landsbygden. Det finns nämligen en betydande skill-
nad i hur de boende på lands bygden reser på fritiden jämfört med boende i andra 
bebyggelse strukturer. De som bor på landsbygden gör generellt sett färre men längre 
resor av fritidskaraktär. Detta beror troligen på att det är längre avstånd till olika mål-
punkter. De långa avstånden uppmuntrar troligen i sin tur till att samla flera ärende i 
samma resa.

Figur 12. Andel resor per kategori. (RVU Skåne 2013)

54%

32%

14%

Serviceresor

Rekrea�onsresor

Sociala resor



25

HELGRESANDE OCH SOMMARRESANDE I REGIONALT VIKTIGA STRÅK
I Skånetrafikens ”Stråkanalys av prioriterade stråk med buss i Skåne” analyseras 
både helg resandet i förhållande till vardags- och sommarresandet i syfte att åter-
spegla fritidsresandets betydande, se Figur 13 och Figur 14. Stråk med både högst 
helgresande och högst andel sommarresande är stråket Kristianstad-Tomelilla/
Simrishamn och Tomelilla-Ystad. Dessa stråk har ett resande som är högre under 
en sommarvardag än under en vintervardag. 

Figur 13. Kvot mellan helgresande och vardagsresande utmed regionalt viktiga 
stråk i Skåne. (Region Skåne, 2018).

 
Figur 14. Kvoten av resandet en sommarvardag jämfört med en vardag i mars. 
(Region Skåne, 2018.)
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Figur 15. I kartan redovisas 
besöksmål i Sjöbo utifrån 
antalet årliga besökare 
vilka har uppskattats av 
företagen i området.
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MINDRE TILLGÅNG TILL KOLLEKTIVTRAFIK

Pågatåg
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KOLLEKTIVTRAFIK TILL BESÖKSMÅL
I Region Skånes slutrapport för projektet ”Natur- och kulturbussen” (2013) konstateras 
att flera intressanta besöksmål och upplevelser är otillgängliga utan bil då kollektiv-
trafiken inte når ända fram till besöksmålet. Den regionala kollektivtrafiken är upp-
byggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat 
vardagsresande. Detta innebär att de som inte har tillgång till bil inte heller har möjlig-
het att ta sig ut till natur- och kulturområden. Syftet och målsättningen med projektet 
”Natur- och kulturbussen” var därför att genom förbättrade kollektivtrafikförbindelser 
och marknadsföring öka tillgängligheten och antalet besökare till Skånes natur- och 
kulturområden. Under projektperioden 2009-2012 reste över 30 000 resenärer med 
turer som Natur- och kulturbussen bekostade. Genomförandet av projektet Natur- och 
kulturbussens vilade på tre ben:

 X Marknadsföring, kommunikation och aktiviteter.

 X Trafikinsatser så som att förlänga busslinjer till naturområden och 
tillköp av fler turer på kvällar och helger under april–september.

 X Utveckling och samverkan för att utveckla besöksmålen till sammans 
med offentliga som privata aktörer samt de deltagande kommunerna.  

En viktig målsättning inom Natur- och kulturbussprojektet var att få till stånd en 
permanent fortsättning av projektet från 2013 och vidare. Detta skulle ske genom att 
tydliggöra att satsningar på trafikutveckling till natur- och kulturområden ska ingå i 
Skånetrafikens ordinarie uppdrag. Region Skåne gav samtliga skånska kommuner i 
uppdrag att kartlägga behoven av utökad kollektivtrafik. 

KOLLEKTIVTRAFIK TILL STÖRRE BESÖKSMÅL
Enligt Snogeholms slott ägare har området runt slottet 150.000-200.000 besökare 
per år, men dit går ingen buss. Det gör det inte heller till Eriksgården som har ca 
80.000 besökare per år. Äventyrscampen i Sövde har ca 33.000 besökare under 
säsongen. De får ofta frågan om hur man tar sig dit kollektivt, den närmaste håll-
platsen ligger dock en kilometer bort, att flytta hållplatsen närmare skulle göra stor 
skillnad för besökarna. Exempel på stora besöksmål som saknar kollektivtrafik i 
Tomelilla kommun är Christinehofs slott och ekopark, Kronovalls Vinslott och Brö-
sarps backar. Upp skattning av antal besökare saknas. 
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HOP ON HOP OFF I KULLABYGDEN - EXEMPEL PÅ EN NY BESÖKSNÄRINGSTJÄNST
I februari 2019 beviljades den nybildade föreningen Kullabussen 40 000 kronor i 
EU-stöd i form av LEADER-bidrag för att skapa en slinga där man kan hoppa av och 
på efter behag. Bussen kommer att köras under fyra veckor i sommar, och tanken 
är fyra turer per dag. Bussen ska göra att turister och andra intresserade på ett 
enkelt sätt kan ta sig mellan olika besöksmål utan att vara beroende av egen bil. 
Särskilt viktigt blir det för alla besökare på Kullaberg där det finns ett stort intresse 
av att minska biltrafiken inom naturreservatet. (Leader Nordvästra Skåne, 2019)

UNGDOMARNAS RESOR
Samtliga elever som gick i 9:an på Sjöbos skolor gavs under vårterminen 2017 möjlig-
het till ett samtal om att vara ung i Sjöbo kommun. Nedan följer en sammanfattning 
och slutsatser från detta arbetet som resulterade i rapporten ”Ung i Sjöbo”.

Eleverna är utspridda inom kommunens gränser, i Sjöbo tätort, i byarna och på landet. 
Det är nödvändigt för dem att ta sig någonstans för att få en meningsfull fritid med 
umgänge och aktiviteter. De tre strategier som de unga använder är att få skjuts 
av föräldrar, att skaffa EPA eller moppe eller att förlita sig på en kollektivtrafik de 
be skriver som dåligt fungerande.

De unga spenderar mycket tid hemma. Många beskriver hur de antingen träffas 
hemma hos varandra, eller är själva och kommunicerar via telefon/appar/sociala 
medier. De unga menar att det är svårt att umgås med vänner som inte bor i Sjöbo 
tätort och för dem som bor utanför är det svårt att ta sig någonstans överhuvudtaget, 
förutom till skolan. 

Det är tydligt, både i elevarbetena ”Sjöbo 2040” och i samtalen, att bättre kollektiv-
trafik är den viktigaste frågan för de unga. En bättre kollektivtrafik hade tillgänglig-
gjort ett större utbud, gjort det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt 
underlättat de ungas gymnasieskolgång. Framförallt gäller det kollektivtrafik till 
byarna. En förbättring av kollektivtrafiken skulle också kunna kopplas samman med de 
tågstationer som ligger strax utanför kommungränsen, som Skurup och Tomelilla, för 
att göra både pendling och tillgång till utbud enklare.

När man pratar om mobilitet i planering, gäller det oftast större städer och deras 
närmsta omgivningar. Det framkommer tydligt i samtalen att de unga befinner sig i 
en mobilitetsproblematik, där de större städernas utbud visserligen är tillgängligt, 
men inte på villkor som passar de ungas vardagsliv i övrigt. Mobilitet i regionen gäller 
också landsbygden. Förslagsvis borde bättre kollektivtrafik utredas, särskilt till byarna. 

Bussar inom Sjöbo är viktigare än tåg, det går 
inte att ta sig någonstans på helger och kvällar. 
Måste ha skjuts av föräldrar, köra moppe eller 

EPA annars.
- Ung i Sjöbo, Sjöbo kommun (2017)

”
”



KOLLEKTIVTRAFIKENS SAMHÄLLSNYTTA
Kollektivtrafiken har ett tydligt bidrag till samhället och genererar stora nyttor 
vilka inte syns i en vanlig beräkning över kollektivtrafikens kostnader och intäkter. 
Satsningar på kollektivtrafik minskar klimatutsläppen, vidgar människors arbets-
marknad, ökar sysselsättning, ger förbättrad hälsa och trafiksäkerhet samt skapar 
ett rättvisare samhälle. Analyser av vad de planerade åtgärderna leder till för sam-
hällsnytta visar tydligt på framförallt stora nyttor för resenärerna som får minskade 
restider genom satsningarna. En del av är kvantifierbara nyttor som direkt går att 
omsätta i kronor. Detta gäller de nyttor som kollektivtrafiken bidrar till som hälsa, 
trafiksäkerhet och miljö. Ut över dessa nyttor väntas satsningarna också få effekt 
inte minst på möjligheten att arbeta och pendla i Skåne genom bättre förbindelser. 
Både kvantifierbara och icke kvantifierbara nyttor behöver tas i åtanke när satsning-
arnas framtida kostnader beskrivs.
- Trafikförsörjnings program för Skåne 2020-2030, remissversion 
(Region Skåne, 2019a)
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Kollektivtrafikens kostnader
Vad kostar kollektivtrafiken och vem är det som betalar? För att för-
stå bakgrunden till planeringen av kollektivtrafiken är det relevant att 
känna till vad som påverkar kollektivtrafikens kostnader. 

RESANDET OCH KOSTNADSTÄCKNING
I Skånetrafikens ”Trafikutvecklingsplan 2019-2021” görs en klassificering av respek-
tive s.k. trafikprodukt baserat på resande, ekonomi, syfte och utbudsnivå. I Tabell 6 
redovisas resor och kostnad för de linjer som trafikerar Sjöbo kommun och Tomelilla 
kommun. Redovisad kostnadstäcknings grad ska dock inte övertolkas, eftersom den 
inte riktigt fångar intäkterna från skolresenärer, vilka på vissa busslinjer utgör ett 
betydande kundunderlag. De linjer som har ett högt antal resande och hög kostnads-
täckning planeras enligt Skånetrafikens ”Trafikutvecklingsplan 2019-2020” få ett ökat 
utbud medan kollektivtrafiklinjer som redan har ett lägre utbud med låg kostnads-
täckning får ett sämre utbud. 

VEM STÅR FÖR KOSTNADERNA?
Cirka 60% av Skånetrafikens kostnader täcks av biljettintäkter från resenärerna, res-
terande cirka 40% står Region Skåne för. Kommunens tillköp av extra turer utgör 
enbart en mindre intäkt men kan för en enskild linje vara mer omfattande. Linjernas 
kostnads täckningsgrad i Tabell 6 redo visar hur stor andel som biljett intäkterna står 
för. Där redovisas även kostnaden per resa för respektive linje. Ju högre kostnads-
täckning desto lägre blir kostnaden per resa för Skånetrafiken. 

För vissa linjer körs en del av turerna som anropsstyrda turer. Varje år erbjuder Skåne-
trafiken kommunerna att finansiera bussturer där det finns efterfrågan. Sjöbo kommun 
erbjuder extra turer till och från Bjärsjölagård, Lövestad, Blentarp och Vollsjö och testar 
under 2019 att utöka antalet turer med busslinjerna 330, 338, 340 och 341 på helger 
för att se om de som bor i områdena väljer att ta bussen. Är det bra beläggning på 
turerna kan de komma att permanentas 2020. Tomelilla gör däremot inga tillköp av 
extra turer från Skåne trafiken p.g.a. politiskt ställningstagande.

I Tabell 7 redovisas antalet resor som genomfördes med anropsstyrd kollektivtrafik 
och närtrafik under 2017. Dessa resor körs ofta med taxi men det är samma pris att 
resa med anropsstyrd kollektivtrafik som med buss i linjetrafik. Närtrafiken har ett 
enhetspris på 25 kr för vuxna, 15 kr för barn och 40 kr för duo/familjer. Den faktiska 
kostnaden per resa för både anropsstyrda turer och närtrafik är dock ca 200 kr per 
resa enligt Skånetrafiken.
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LINJE RESOR (2017) KOSTNADS-
TÄCKNING (2016)

KOSTNAD/RESA 
(2017)

PÅGATÅG - GRUPP 2

Ystad-Simrishamn 2 400 resor/
vardag i maxsnittet

62% Uppgift saknas

REGIONBUSS - GRUPP 1
Starka pendlingslinjer med trafik under veckans alla dagar och minst kvartstrafik i 
högtrafik. Täckningsgraden bör vara minst 50 %.

160 973 435 55% 40 kr

SKÅNEEXPRESSEN - GRUPP 2
Utgör regionalt viktiga stråk

SkE 4 301 374 35% Uppgift saknas

SkE 5 434 026 39% Uppgift saknas

SkE 8 235 850 34% Uppgift saknas

REGIONBUSS - GRUPP 5
Endast vardagstrafik, oftast endast i högtrafik, komplement till annan busstrafik.

337 36 700 31% 75 kr

REGIONBUSS - GRUPP 6
Delregionala stråk för linjer som täcker in tätorter med 1 000 – 3 000 invånare.

301 272 357 28% 90 kr

341 48 339 16% 140 kr

REGIONBUSS - GRUPP 7
Täcker in tätorter med 300 – 1 000 invånare.

330 47 105 14% 140 kr

338 51 602 14% Uppgift saknas

340 39 412 18% 90 kr

579 20 146 14% 140 kr

Tabell 6. Resande och kostnadstäckning från Skånetrafikens ”Trafikutvecklingsplan 2019-
2021” samt kostnad per resa från Skånetrafiken.

RESANDET MED ANROPSSTYRDA TURER OCH NÄRTRAFIK 2017

LINJE ANTAL RESOR

330 - Hörby - Sjöbo 188

338 - Sjöbo - Lövestad - Tomelilla (extra turer) 401

340 - Fränninge - Vollsjö - Sjöbo (extra turer) 329

341 - Veberöd - Blentarp - Sjöbo (extra turer) 335

579 - Brösarp - Tomelilla 292

Närtrafik - Sjöbo 197

Närtrafik - Tomelilla 35

Tabell 7. Antal resor med anropsstyrd kollektivtrafik och närtrafik under 2017 
(Skånetrafiken, 2017)



Att ge bussföretagen ökad frihet att hitta 
flexiblare transportlösningar genom att 

politiker använder nya och modernare former 
för upphandling skulle ge smartare besparingar 

och skapas drivkrafter för förnyelse.
- Sveriges bussföretag, debattinlägg i Sydsvenskan (2019) 

”
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VAD ÄR KOSTNADSDRIVANDE?
Det som främst är kostnadsdrivande för kollektivtrafiken är antalet turer som körs, 
ju fler turer en linje har desto högre är kostnaden. Av driftkostnaden för en linje står 
förarkostnad för ungefär hälften, därutöver tillkommer bland annat bränsle, service, 
och administrativa kostnader. En annan stor kostnadspost är inköp av fordon. (Skåne-
trafiken, 2019) 

GÅR DET INTE ATT KÖRA MINDRE FORDON?
Det finns idag flera linjer på landsbygden som kan tyckas trafikeras av för stora 
fordon med tanke på det låga antalet resenärer. En sätt att minska kostnaderna skulle 
kunna tänkas vara att trafikera dessa turer med mindre fordon. Dimensionerande för 
val av fordonsstorleken är dock linjens mest trafikerade tur vilken ofta infaller under 
morgon rusningen. Under dessa resor är bussarna ofta mer eller mindre fulla vilket 
gör att de större bussarna behövs. Det bör även finnas utrymme för att bussen ska 
kunna transportera ett större antal resande än väntat, t.ex. när en skolklass väljer att 
åka med. Men busslinjerna 330, 338 och 579 som har ett mindre antal resenärer även 
under rusnings tid skulle teoretiskt sätt kunna köras med mindre fordon. Det finns 
dock enligt Skånetrafiken flera parametrar som är avgörande vid val av fordonstyp som 
gör att valet ofta faller på de större standardfordonen (Skånetrafiken, 2019): 

 X En större buss skrivs av på längre sikt jämfört med en mindre, där-
för blir det nödvändigtvis inte särskilt mycket billigare att köpa in 
mindre fordon.

 X För att det ska vara ekonomiskt gynnsamt och praktiskt möjligt att 
använda olika typer av fordon behöver den mindre fordonstypen 
köras av ca 10 omlopp. Ett omlopp innebär tiden det tar för ett fordon 
att lämna en av ändhållplatserna och nå den igen. På landsbygden 
trafikeras linjerna ofta enbart av en buss, dvs ett omlopp, vilket inne-
bär att närmare 10 linjer behöver köras med mindre fordon.

 X Ju enklare desto billigare. För bussföretagen blir det totalt sett 
billigare om de har full frihet att mixa olika linjer i omloppen. 
Att trafikera vissa linjer med en avvikande fordonstyp gör att 
dessa inte kan ersätta fordon som trafikerar andra linjer med ett 
högre resande vilket gör att trafikföretagen går miste om denna 
flexibilitet. Dessutom blir servicen av fordonen billigare om den 
begränsas till ett färre antal typfordon. 

 X Utöver de antal fordon som respektive linje kräver tillkommer en 
fordonsreserv på 10% för att bussarna ska kunna vara på verkstad. 
Olika fordonstyper innebär därmed en större reserv.



Har de regionala kollektivtrafikmyndig
heterna några strategier för att bedriva 
kollektivtrafik på landsbygd? Hur ser i så 
fall strategierna ut? 
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Region Skånes riktlinjer för utvecklingen av kollektivtrafiken

 X Marknadsandelsmålet att 40% av de motoriserade resorna 
ska utgöras av kollektivtrafik är utgångspunkten för fram-
tida större satsningar och prioriteringar i kollektivtrafiken. 
Utredningar av kollektivtrafikens samhällsnyttor har tydligt 
visat att satsningar som ökar kollektivtrafikens marknads-
andel och framförallt i stråk med mycket resenär, också är 
satsningar som skapar de största nyttorna för samhället. 

 X Trafikekonomi styr satsningar på ny trafik. Minst hälften 
av kostnaden för fordon och drift för nya satsningar bör på 
sikt täckas av biljettintäkter.

- Region Skåne, Trafikförsörjnings program för Skåne 2020-2030 - 
remiss version (2019a)

”Lösningar för kollektivtrafik på landsbygd - det pågående arbetet i 
Sverige”
I denna VTI-rapport från 2017 drar författarna följande slutsatser om de regionala 
kollektiv trafikmyndigheterna strategier för att bedriva kollektivtrafik på landsbygd:

 X Analysen visar på att de politiskt uppsatta målen har betydelse för 
vad man prioriterar. Mål om att öka resandet gör att satsningarna 
sker där man kan attrahera flest resenärer, vilket är inom och mel-
lan större tätorter. För att inte kollektivtrafikens andel av skatte-
intäkterna ska öka så flyttas resurser från landsbygden till städerna 
om inte landsbygdsborna nyttjar trafiken. 

 X De regionala kollektivtrafikmyndigheternas strategier för att 
bedriva kollektivtrafik på landsbygd går framförallt ut på att 
bi behålla tillgängligheten på landsbygder men till en så låg kost-
nad som möjligt, vilket innebär i stort att inte ha ett större utbud 
än vad det finns efterfrågan. Satsningar på kollektivtrafik sker där 
man kan attrahera många resenärer. Detta gynnar landsbygdsbor 
under förutsättning att de bor utefter stråk mellan större orter 
och att de på egen hand kan ta sig till en hållplats eller knutpunkt 
vid stråket. För dem som inte bor utefter stråk med god turtäthet 
begränsas möjligheterna att åka med kollektivtrafik till att gälla 
under be gränsade former, såsom allmän anropsstyrd kollektivtrafik 
på tider som mycket sällan passar för arbetspendling. 

 X Sammanfattningsvis visar resultaten att landsbygden ofta under-
prioriteras i kollektivtrafikplaneringen. Knappa ekonomiska resur-
ser resulterar i att tätortstrafik prioriteras. Höga kostnader och 
låg självfinansieringsgrad är också orsaker till att projekt som 
har testats tvingas att lägga ned. Å andra sidan saknas det i stor 
ut sträckning tillförlitliga uppföljningar av de olika försök som 
gjorts med samordning och samåkning. 
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Sammanfattande reflektioner
Utifrån den nulägesanalys som presenteras ovan görs följande samman-
fattande reflektioner kring problem och möjligheter för kollektiv-
trafiken på landsbygd.

Bryt den onda cirkeln
Landsbygdens geografiska förutsättningar begränsar möjligheten att försörja dess 
invånare, företag och besöksmål med kollektivtrafik. Att kollektivtrafikutbudet är 
begränsat påverkar efterfrågan och många kör bil istället. Detta medför i sin tur att 
kostnadstäckningen blir låg och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in 
som används minst. Konsekvensen blir att incitamentet att resa kollektivt på lands-
bygden minskar ytterligare. Detta resulterar i en ond cirkel för kollektivtrafikens 
utveckling på landsbygden vilken måste brytas. 

Specifika mål för landsbygd respektive städer
Kommunernas mål för kollektivtrafiken handlar om att förbättra kollektivtrafiken till 
landsbygden i syfte att skapa en mer levande landsbygd. Region Skånes mål handlar 
om att å ena sidan öka tillgängligheten men å andra sidan minska restider och 
fokusera på en ökad marknadsandel. Konsekvensen blir att Skånetrafiken förbättrar 
pendlings möjligheterna till större utbildnings- och arbetsmarknader snarare än att 
förbättra kollektiv trafiken på landsbygden. Det lokala perspek tivet står därmed i 
konflikt med det regionala perspektivet och fokus hamnar lätt på de urbana områdena. 
För att lyfta landsbygdens perspektiv och behov bör mätbara mål tas fram specifikt för 
utvecklingen av kollektivtrafiken på landsbygden. 

Beakta de samhällsekonomiska nyttorna
Både kvantifierbara och icke kvantifierbara nyttor behöver beaktas vid prioritering 
av kollektivtrafik satsningar. Det är viktigt att ta hänsyn till samhällets sociala nyttor 
av kollektiv  trafik på landsbygden och beakta dess kostnader i ett större perspektiv. 
Kollektiv  trafiken är en av samhällets många kostnader, men bättre kollektiv trafik 
kan minska andra kostnader. Kollektiv trafiken tillgängliggör ut bildnings- och 
arbetsmarknader och andra samhällsfunktioner och minskar därmed risken för 

Figur 16. Den onda cirkeln
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socialt utanförskap, särskilt för de som saknar körkort och/eller tillgång till bil. 
Kvinnor reser kollektivt i större ut sträckning än män. Utifrån ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv gynnas särskilt äldre, ung domar, låginkomsttagare och kvinnor 
av kollektivtrafik på lands bygden. Det lokala näringslivet och kommunerna har även 
stora kompetensförsörjningsutmaningar.

Kartlägg besöksmålens och arbetsplatsernas behov av kollektivtrafik
Kollektiv trafiken utgår ifrån arbetspendlarnas behov, särskilt arbetspendling från 
landsbygden, men på landsbygden är besöksnäringen avgörande för arbetstillfällen 
och skatte intäkter. Genom att hitta metoder för bättre dialog med Skåne trafiken 
kan ökad kunskap om besöksmålens behov göra att Skånetrafiken kan nå ut till fler 
potentiella kollektivtrafikresenärer genom lösningar såsom flytt av hållplatser eller 
att möjliggöra flexibel och säsongsbaserad kollektiv trafik som anpassas efter toppar 
under högsäsong och större evenemang. Även arbetsplatser på landsbygden som inte 
är besöksmål bör beaktas.

Jobba med beteendeförändring för att bryta bilnormen 
Det är inte enbart kollektivtrafikutbudet som är problemet, även attityden till 
kollektivtrafik och bilnormen hos boende, företagare och anställda på landsbygden 
påverkar det låga kollektivtrafikresandet. Många faktorer påverkar människors val av 
färdmedel så som närheten till kollektivtrafik och restidskvoten, men även vanor och 
kultur på en plats. Utöver det faktiska strukturella bilberoendet på grund av avsaknad 
av kollektivtrafik, finns det även ett upplevt bilberoende. Invanda resor tenderar 
att bestå och ett samhälle som domineras av hög andel bilanvändande främjar mer 
bilberoende. Det krävs ett arbete med att förändra kultur, vanor och inställningar 
för att främja ett mer hållbart resesätt. Detta kan göras genom till exempel 
marknadsföring och målgruppsriktade kampanjer. 

Informationskampanjer bör inledningsvis utgå från de målgrupper som har 
störst behov av att resa kollektivt då dessa är enklast att nå och bör rimligen 
kombineras med att erbjuda nya eller bättre mobilitetslösningar. Både tjänsterna och 
informationen bör utgå från deras mobilitetsbehov. Informationskampanjer riktade 
mot bilanvändare bör utformas så att bilanvändare väljer att ersätta de bilresor som 
går att ersätta och kanske till och med förenklar deras vardag. Äldre respektive barn 
och unga är lämpliga målgrupper att utgå ifrån. Genom att man tidigt i livet lär sig att 
nyttja kollektivtrafiken, i kombination med att gå, cykla och samåka, skapas dessutom 
förutsättningar för att det blir en vana vilket minskar risken för ett framtida upplevt 
bilberoende. 

Bygg i kollektivtrafiknära lägen
Resandet från många av kommunens hållplatser är lågt eller mycket lågt. Enbart ca 
40% av invånarna i de både kommunerna bor i vad som klassas som ett kollektiv-
trafiknära läge, dvs inom 500 meters gångavstånd från en hållplats som trafikeras 
med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Det finns ett 
tydligt samband mellan bebyggelsetäthet och andel kollektiv trafikresor. Huvuddelen 
av all fysisk utbyggnad bör därför ske i områden med god kollektivtrafikförsörjning. 
Alternativet är att planera in mobilitetstjänster i samband med utbyggnad.

Ökad tillgänglighet genom att beakta hela-resan-perspektivet
Hela-resan-perspektivet är viktig för alla och extra viktig för personer med 
funktionsnedsättningar då det kan vara vägen till och från hållplatsen, bytet eller 
otillgänglig information som gör att resan upplevs som osäker. Tillgängligheten 
till kollektivtrafik kan förbättras genom bättre informationstjänster, genare och 
mer utbyggd cykelinfrastruktur samt attraktiva pendlarparkeringar i anslutning 
till kollektivtrafiken. Genom att komplettera bytespunkter med service och andra 
mobilitetstjänster kan dessa utvecklas till attraktiva mobilitetshubbar. 





Självkörande 
kollektiv   trafik på 
landsbygden
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Regelverk och utveckling
Utvecklingen av självkörande fordon är snabb och det pågår många tester 
med självkörande fordon runtom i världen. En del av förstudien har gått 
ut på att utreda förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på 
landsbygden. Så vad finns det för regler för denna nya teknik och hur 
långt har utvecklingen kommit? Nedan beskrivs nuvarande regelverk 
och den för väntade utvecklingen av själv körande fordon. 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
I november 2015 tillsatte regeringen en särskild utredare i syfte att analysera vilka 
regel förändringar och nya lagar som behövs för en introduktion av förarstödjande 
teknik och helt eller delvis självkörande fordon på väg. Som ett resultat av utred-
ningen (SOU 2016) beslutades 2017 att Transportstyrelsen ska vara den myndighet 
som be viljar tillstånd för försök med självkörande fordon (SOU 2017:309). Transport-
styrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon på allmän 
väg. Om test eller uppvisning av självkörande görs på en avstängd väg krävs inget 
tillstånd från Transportstyrelsen men från väghållaren. Läs mer i intervjun med Patrik 
Sveder, utredare på Transportstyrelsen, på sidan 42.

För försöksverksamhet med självkörande fordon krävs enligt utredningen SOU 2018:16 
moped klass I, motorcykel, bil, lastbil och buss även fortsatt att det ska finnas en 
förare. En ny definition av förarbegreppet ger dock nya möjligheter till försök med 
avancerade automatiserade funktioner. Den nya definitionen innebär att en förare 
kan föra ett fordon i eller utanför detta, eller med fjärrkontroll på avstånd, samt man-
övrera flera fordon samtidigt. 

Vidare föreslås även en ny lag och en ny förordning om automatiserad fordonstrafik 
med bl.a. förarens skyldighet, ägarens ansvar och förarens behörighet. Utredningen 
innehåller även förslag om att en väghållare ska ges möjligheter att påbjuda eller 
förbjuda automatiserad körning vad avser visst körfält eller viss körbana, samt att 
reglerna i trafikförordningen, vägmärkesförordningen och kameraöver vakningslagen 
föreslås anpassas för automatiserad körning.

TIDSPERSPEKTIV
Enligt utredningen ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16) bör 
det på kort sikt, de närmaste fem åren, göras en anpassning av det svenska regel-
verket för att förbereda för automatiserad körning samt möjliggöra en introduktion 
av högt eller fullt automatiserade fordon, i princip motsvarande SAE-nivåerna 4–5, se 
Figur 17.

På längre sikt kommer det att behövas en hel del arbete framför allt på myndighets-
nivå, för att möjliggöra en marknadsintroduktion av automatiserade fordon på en hög 
nivå. Några frågor som kommer att ha stor påverkan på utvecklingen är kommande 
arbeten gällande ett nytt körkortsdirektiv, användning av data och försök med och 
regler för fordon med automatiserade körfunktioner. Mot bakgrund av de arbeten 
med bland annat automatiserade fordon och digitaliserings- och datafrågor som pågår 
internationellt är det troligt att stora förändringar av regelverk och rekommendationer 
kommer att ske inom 5-10 år. 

Förutom de internationella regelverksförändringar som kommer att ha direkt åter-
verkan i svenska bestämmelser finns det en hel del nationella regelverk, exempelvis 
för samhällsbetalda resor, kollektiv trafik, regelverk för taxi- och hyrbilsverksamhet 
och för infrastruktur, som kommer att behöva ses över vid en bredare marknads-
introduktion. 
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HYPE CYCLE
När ny teknik utvecklas kan den förväntade utvecklingen förutspås med en så kallad 
”Hype Cycle”. Konceptet Hype Cycle är framtaget av företaget Gartner som arbetar med 
olika typer av rådgivning bland annat kopplat till teknik och investeringar. Konceptet 
är långt ifrån en exakt vetenskap men kan ge en indikation på vilket resultat som 
kan förväntas bli verklighet utifrån var en teknik befinner sig på Hype Cyclen. Enligt 
Gartner nådde förväntningarna på självkörande fordon sin topp 2015, vid detta tillfälle 
troddes det dröja 5–10 år innan själkörande fordon var helt integrerade i samhället, se 
Figur 18. Under 2017 och 2018 var förväntningarna på tekniken på väg ner på kurvan 
enligt Gartner. Tidshorisonten har också skjutits fram och det förväntas nu dröja 10 år 
eller mer innan fullt autonoma fordon är integrerade i samhället.  

SAE:S KLASSIFICERING AV OLIKA NIVÅER AV AUTOMATION
Begreppet självkörande fordon eller förarlöst fordon kan inrymma mycket. SAE 
är en USA-baserad global organisation för ingenjörer som tar fram standarder för 
ingenjörer inom olika industriområden, främst inom transportområdet. Organisa-
tionen har bland annat tagit fram nivåer för självkörande fordon vilka har fått en 
bred spridning internationellt, se Figur 17. Vissa av nivåerna är redan väl integre-
rade i stora delar av den befintliga fordonsflottan medan de högre nivåerna fort-
farande befinner sig i en testfas.

HUMAN DRIVER 
MONITORS DRIVING ENVIRONMENT

AUTOMATED DRIVING SYSTEM
MONITORS DRIVING ENVIRONMENT
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Figur 17. SAE:s klassificering av olika automationsnivåer 
(SAE International/J3016, 2016).
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Figur 18. Hype cycle för självkörande fordon (Gartner, 2017)
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Många fordonstillverkare är dock mer optimistiska och menar att de redan är på god 
väg att lansera sina egna varianter av det självkörande eller förarlösa fordonet. I Figur 
19 presenteras en sammanställning av när olika leverantörer förväntas lansera själv-
körande eller förarlösa fordon.

AUTONOMOUS VEHICLES READINESS INDEX 
I rapport ”Autonomous Vehicles Readiness Index – Assessing countries’ openness and 
preparedness for autonomous vehicles” (2018) har KPMG tagit fram ett index som 
beskriver olika länders beredskap och öppenhet för självkörande fordon, se Tabell 8. 
I detta index rankas Sverige som näst starkast inom teknik och innovation efter USA. 
Sverige har den näst högsta andelen elbilar av de 20 länderna, däremot får Sverige 
lägre poäng inom området branschpartnerskap, forsknings- och utvecklingsnav och 
patent vilket hindrar en högre ranking.

Avseende politik och lagstiftning bedömer KPMG i sitt ”Change Readiness Index” att 
Sverige är ett av de länder vars regering har högst kapacitet. Däremot rankas Sverige 
lägre inom politik och lagstiftning kopplat till det självkörande fordon. 

Sverige är högt rankat av Världsbanken för sin väginfrastruktur, men har enbart en 
tiondel av Nederländernas laddningsstationer för elbilar trots ett tre gånger så stort 
vägnät. Sverige är högt rankat både i KPMG:s ”Change Readiness Index” och av World 
Economic Forum avseende konsumenternas acceptans, men endast en tiondel av 
svenskarna bor i ett område där självkörande fordon har testats.
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Figur 19. Tidslinje för utvecklingen av självkörande fordon enligt globala biltillverkare 
(Jon Walker, 2018).

OVERALL RANK TOTAL 
SCORE

POLICY & 
LEGISLATION

TECHNOLOGY 
& INNOVATION

INFRA-
STRUCTURE

CONSUMER 
ACCEPTANCE

Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

1. The Netherlands 27.73 3 7.89 4 5.46 1 7.89 2 6.49

2. Singapore 26.08 1 8.49 8 4.26 2 6.72 1 6.63

3. United States 24.75 10 6.38 1 6.97 7 5.84 4 5.56

4. Sweden 24.73 8 6.83 2 6.44 6 6.04 6 5.41

Tabell 8. Sverige rankas på fjärde plats i KPMG:s ”Autonomous Vehicles Readiness Index” 
(KPMG, 2018).



39

Möjligheter och utmaningar
Självkörande fordon beskrivs ofta som lösningen på många problem, 
men det finns också utmaningar att beakta. Vad finns det t.ex. för 
potentiella problem som kan vara specifika för landsbygden? Och vad 
är resenärernas attityd till den nya tekniken? 

POTENTIELLA SCENARIER 
Enligt rapporten ”Social and behavioural questions associated with automated vehicle” 
som togs fram av UCL Transport Institute 2017 finns det en mängd litteratur inom 
om rådet självkörande- eller förarlösa fordon, framför allt med fokus på de tekniska 
aspekterna kring utvecklingen. Det finns dock relativt lite litteratur med empirisk för-
ankring, mycket är baserat på spekulationer och olika framtidsscenarier. Det saknas 
även litteratur som ger en bredare inblick i ämnet genom att till exempel väga in både 
tekniska, ekonomiska och sociala effekter i ett flertal framtidsscenarier, men överlag 
ställer sig den litteratur som finns inom ämnet positiv till förarlösa eller självkörande 
fordon. Utvecklingen av självkörande fordon är snabb och flera fordonstillverkare har 
meddelat att de kommer att introducera helt självkörande fordon till marknaden runt 
år 2020. Men vad konsekvenserna av självkörande fordon för användare, samhälle och 
miljö kommer att vara är fortfarande öppna frågor. 

I KTH:s rapport ”Future scenarios for self-driving vehicles in Sweden” (2017) 
presenterar författarna A. Pernestål Brender m.fl. fyra scenarier för utvecklingen av 
självkörande fordon i Sverige år 2030 med en utblick mot 2050. Studien tar hänsyn 
till affärs-, teknologi-, politiska och beteendeaspekter. Syftet med scenarierna är att 
fungera som en plattform för diskussioner mellan offentliga och privata beslutsfattare 
och att identifiera kunskapsbrister och framtida forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Scenarierna baserades på följande två dimensioner: 

 X Beteende - Huruvida människor tar till sig konceptet delnings-
ekonomi (delad konsumtion snarare än ägandeskap) och i vilken 
omfattning detta återspeglas i lösningarna som når marknaden. 

 X Politik - Om de ambitiösa mål som myndigheter sätter upp för att 
förändra samhället implementeras genom proaktiva handlingar 
och nya lösningar och organisationer, eller om implementeringen 
be höver göras inom dagens nationella och internationella struktu-
rer. En konsekvens av det senare utfallet på denna axeln är att kom-
mersiella aktörer kommer att få möjlighet att leda utvecklingen. 

De två dimensionerna har kombinerats i en scenariomatris med följande fyra scenarier: 

1. ”Same, same, but different” - Policys och strategier för 
stadsplaneringen är proaktiv och leder utvecklingen. Delade 
lösningar har ett begränsat genombrott.

2. ”Sharing is the new black” - Policys och strategier för 
stadsplaneringen är proaktiv och leder utvecklingen. Delade 
lösningar har fått ett stort genombrott.

3. ”Follow the path” - Policys och strategier för stadsplaneringen är 
långsamma, istället leder kommersiella aktörer utvecklingen. Delade 
lösningar har ett begränsat genombrott.

4. ”What you need is what you get” - Policys och strategier för 
stadsplaneringen är långsam, istället leder kommersiella aktörer 
utvecklingen. Delade lösningar har ett stort genombrott.
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En viktig slutsats som kan dras av denna studie är att samhälls- och transport politiken 
och planeringen kommer att ha stor inverkan på konsekvenserna av själv körande 
fordon i samhället och på miljön. Det är uppenbart att åtgärder och beslut som besluts-
fattare fattar idag kommer att ha en stark inverkan på den roll som själv körande fordon 
kommer att ha i framtida samhällen och städer. Det behövs även en större för ståelse 
för konsekvenserna av olika affärsmodeller och beteende förändringar.

ATTITYDEN TILL SJÄLVKÖRANDE FORDON
I rapport ”Framtidens mobilister - självkörande bilar, hållbara drivmedel, delningsvilja” 
(2018) har Inter Metra som utför marknadsundersökningar studerat kundperspektivet 
på dessa tre områden. Genom omvärldsbevakning, analys av en webbenkät med 561 
svarande samt genom att följa diskussioner på sociala medier undersöktes kännedom, 
inställning och vilka möjlig heter och farhågor kunderna ser på dessa områden. 

De som tros vara pionjärer inom nyttjandet av de förarlösa fordonen är människor som 
är allmänt öppna till förändringar både vad det gäller attityd och beteenden men även i 
frågan om personliga behov. Man tror också att de människor som kommer vara mest 
intresserade av att nyttja tekniken är de som har en stor tilltro till teknikutvecklingen.

Drivkraften att göra olika förändringar tros ligga i personlig vinning. Goda effekter på 
lång sikt eller för samhället i stort är svårt för individer att ta till sig, exempelvis att 
”leva mer hållbart” tros inte vara en tillräcklig motivation till att förändra beteenden 
i sig utan det behövs även mer konkreta personliga drivkrafter så som tids- och 
kostnads effektivisering eller resans komfort. 

I artikeln ”How do you feel about riding in a self-driving car?” (2019) skriver Intelligent 
transport att olika undersökningar har visat på att ungefär hälften av befolkningen 
generellt sett ställer sig positiva till förarlösa fordon vilket även Inter Metra marknads-
undersökning visar på. Deras marknadsundersökning visar även att det fram förallt är 
yngre storstadsbor som ställer sig positiva till utvecklingen medan inställningen till 
självkörande fordon är något mer negativ bland äldre boende på lands bygden, se Figur 
20 och Figur 21. 

Den grupp som ställer sig negativ till utvecklingen är framförallt bekymrade över 
trafik säkerhetsaspekten framför allt för oskyddade trafikanter. De ser däremot mer 
positivt på nyttjandet av förarlösa fordon inom begränsade områden, som till exempel 
en flygplats. Av de som ställer sig positiva finns en tilltro till att fordonen generellt 
sett ska vara mer miljövänliga samt att trafiksäkerheten kommer att förbättras. Där-
emot tror ingen grupp att införandet av förarlösa fordon skulle innebära varken en 
minskning av fordons flottan eller en minskning av behovet av väginfrastruktur (Inter 
Metra, 2018).

SJÄLVKÖRANDE KOLLEKTIVTRAFIK PÅ LANDSBYGDEN
Roland Bergers rapport ”Reconnecting the rural - Autonomous driving as a solution for 
non-urban mobility” (2018) har ett fokus på självkörande fordon på landsbygden. I rap-
porten konstateras att den största målgruppen för självkörande fordon bör vara männ-
iskor som idag saknar tillgång till kollektivtrafik, då mest troligt boende på landsbygd, 
samt de som saknar förmågan att själva framföra ett fordon. Självkörande fordon tros 
medföra sociala vinster eftersom den målgrupp som idag saknar möjlig het att själv-
ständigt resa skulle ges möjlighet till det vilket skulle bryta den social isoleringen. En 
potentiell målgrupp som nämns är äldre som inte längre själva klarar att köra bil. Att 
införa självkörande kollektivtrafik utan fasta hållplatser skulle möjliggöra resor ända 
fram till destinationen. Detta skulle underlätta för denna målgrupp vilket i sin tur tros 
ge positiva effekter på den psykiska hälsan för äldre. Även Inter Metras marknads-
undersökning visar att flexibla hållplatser ses som mycket attraktivt. 
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Roland Bergers rapport pekar även på att det rent trafikmässigt och tekniskt kan 
vara lättare att implementera förarlösa fordon just på landsbygden eftersom trafik-
situationen är mindre komplex jämfört med i stadsmiljö. Det finns även studier som 
pekar på att självkörande kollektivtrafik på landsbygden kan vara det mest ekonomiskt 
gynnsamma alternativet, kanske till och med så gynnsamt att kollektivtrafiken kan bli 
självbärande. 
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Figur 20. Storstadsbor är mest positiva till självkörande fordon, boende på landsbygden är 
något mindre positiva (Inter Metra, 2019). 

Figur 21. Sett till nivåer av automatisering (SAE) är yngre klart mer positiva till högre 
nivåer eller fullständig automatisering jämfört med äldre. (Inter Metra, 2019).
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Vad är det som ingår i Transportstyrelsen bedömning?
Transportstyrelsen utfärdar tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon 
på allmän väg. Om test eller uppvisning av självkörande görs på en avstängd väg 
krävs inget tillstånd från Transportstyrelsen men från väghållaren. Transportstyrelsen 
be dömer om testet kan genomföras på ett säkert sätt, man ser inte bara på trafik-
säkerhet utan till helheten. Tillståndsbedömningen görs utifrån följande tre faktorer:

 X Själva fordonet och dess funktioner

 X Försöksorganisationens kapaciteter

 X Infrastrukturen och testområdet/sträckan

Sökande behöver ange hur testerna kan genomföras på ett säkert sätt. Eftersom det i 
stadstrafik finns många parametrar att bedöma om testerna ska ske i blandad trafik 
har detta ofta lett till att de som utför testen valt det säkra framför det osäkra och 
undvikit komplicerade situation så som trängsel, cyklister, fyrvägskorsningar etc. 

Lagen kräver att självkörande fordon alltid har en säkerhetförare, denna kan vara i 
eller utanför fordonet och en säkerhetsförare skulle kunna vara ansvarig för flera for-
don på distans. I många av de tester som har genomförts har säkerhetsförarens roll 
även gått ut på att berätta för resenärer om hur tekniken fungerar.

Hur många tillstånd har utfärdats hittills?
Transportstyrelsen har fått in totalt ca 10 intresseanmälningar/ansökningar varav 
följande 5 aktörer har getts tillstånd:

 X Nobina Technology - tester i Kista och Barkabystaden

 X Autonomous Mobility - tester i Göteborg tillsammans med RISE

 X Volvo personvagnar - tester med personbilar på ringlinjer kring 
Göteborg

 X Zenuity - personbilar på E4:an och E6:an

 X Einride - självkörande lastbilar i Jönköping 

De första ansökningarna har haft lång handläggningstid, ca 5-9 månader, och många 
kompletteringsfrågor. Om den sökande är väl insatt i vad som kommer krävas och till-
verkaren förser den sökande med rätt information så ska dock en ansökan inte behöva 
ta mer än 1-2 månader och kosta ca 70 000-100 000 sek.

Samtal med Patrik Sveder, utredare på 
Transport styrelsen, om hans erfaren
heter från tillståndsprocessen för tester med 
självköran de fordon. 
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Vilka olika tekniker finns?
Volvo har med sina bilar utgått från föraraassistentteknik och valt att genomföra tester 
på ringleder och motorvägar där fordon ofta har visst avstånd till varandra och kan 
följa och förstår bland annat vägbanans linjemålning. Minibussarna/poddarna som 
Nobina och Autonomous Mobility har testat är annorlunda, dessa fordon följer en 
virtuell räls och har inga egna förmågor att avvika från rälsen. Om det finns ett hinder 
i vägen måste säkerhetsföraren ta över och styra fordonet utanför rälsen och sedan 
tillbaka till rälsen. Det finns i regel säkerhetszoner runt fordonet som triggar igång 
säkerhetsåtgärder att sakta ner eller stanna. T.ex. om ett fordon kör om för nära och 
kommer in i säkerhetszonen kan det resultera i att fordonet stannar. Fordonens sen-
sorer läser även av fukt, regn, snö och dimma som fasta föremål vilka får fordonen att 
stanna. Men det är troligen bara en fråga om tid innan fordonens teknik uppdateras så 
att de blir bättre på att läsa av och följa normal trafik.

Tester i landsbygdsmiljö bör genomföras på en sträcka på minst 
10-15 km och i 50 km/h för att det ska bli intressant för resenärerna 
att åka med. Vilka utmaningar ser du för tester i landsbygdsmiljö? 
En längre sträcka har eventuellt fler faktorer att ta hänsyn till, det kan handla om 
cirkulations platser, korsningar, cykelvägar etc. Å andra sidan är en fördel med tester 
i landsbygdsmiljö är att det troligen är mindre störande moment så som cyklister och 
gående. Hinder så som traktorer och vilt behöver inte vara ett problem. Omkörning 
kan göras genom att säkerhetsföraren tar över tillfälligt och bra sensorer borde kunna 
ställas in så att de läser av faror i tid.

Att de flesta genomförda testerna har utförts med självkörande minibussar i låga 
hastig heter på korta sträckor i stadsmiljö har inte varit ett krav från Transport-
styrelsen. För hastigheter på 50 km/h och längre sträckor är troligen ett robotiserat 
fordon likt de personbilar som Volvo har testat på längre sträckor i högre hastigheter 
mer lämpligt än minibussarna som körs i lägre hastighet. 



Samtal med Robert Engström, projekt
ledare på Nobina Technology, om hans 
erfaren heter från deras tester med 
självköran de fordon

Om Nobina Technologys självkörande fordon
Det finns 5 nivåer på autonoma fordon, Nobina Technologys minibussar är på nivå 3. 
Nobina Technology har tidigare genomfört tester med självkörande minibussar i Kista. 
Idag testar man minibussarna i linjetrafik i Barkarbystaden för linje 549 på en 2,5 km 
lång sträcka. Tillståndet omfattar dock tester inom ett geografiskt område i den östra 
delen av Barkarby vilket innebär att teststräckan enkelt kan utökas. Det var betydligt 
enklare att söka tillståndet till Barkarbystaden än Kista-projektet eftersom fordonet då 
redan var känt och testat. Under 2020 har Nobina Technology planer på att testa en 
fullängdsbuss.

Lärdomar från testet i Kista
Från Kista-testet kunde man dra en del operativa lärdomar, t.ex. hur plogvallar 
på verkar fordonet, att minibussarna fungerar bra i snö men att snö och regn i luften, 
avgas från andra fordon, dimma och även sand i vinden gör det svårt för sensorerna 
att förstå om det finns något i vägen. Men tekniken är under utveckling så detta 
kommer säkerligen att åtgärdas. Fordonet kördes som snabbast 15 km/h och tester på 
20 km/h ska påbörjas. Fordonet kan köra upp till 40 km/h men detta har inte testats i 
särskilt stor utsträckning och inte alls i trafik.

Specifika landsbygdsutmaningar
Ett potentiellt problem med att testa dagens långsamtgående självkörande fordon 
på landsbygden är att det skulle kunna irritera bakomvarande fordon om det saktar 
ner trafiken genom att blockera eller skapa flaskhalsar där det är svårt att köra om. 
Tekniken att köra om långsamtgående fordon som traktorer i en hastighet på 50 km/h 
finns inte idag; det lär dröja uppskattningsvis 5 år. För den typen av körning krävs 
att fordonet har automationsnivå 4 eller 5. Vilt bör inte vara något problem eftersom 
fordonen är väldigt säkra fordon och reagerar snabbt om något hinder dyker upp. På 
landsbygden hade troligen kombinationen med anropstyrda självkörande fordon varit 
intressant.
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Samtal med Anna Pernerstål Brenden, 
forskare på KTH, om hennes erfaren heter 
från tester med självköran de fordon i Kista 

Lärdomar från testet i Kista
Generellt var resenärerna som testade minibussen i Kista positivt inställda till den 
självkörande tekniken och testet i sig. Många upplevde dock att bussen gick något 
långsamt och fyllde på så vis inte riktigt sin funktion. Mest positiva var pensionärer 
vilket kan bero på att de har svårare att gå längre sträckor samtidigt som de har mer 
tid och såg därför inte bussens låga hastighet som ett problem. 

För att åka med bussen behövdes ingen biljett vilket medförde att turen blev lättill-
gänglig för alla oavsett hur bekväm man är med att använda en biljettautomat eller 
annan teknik för att lösa en biljett. Vid testet fanns alltid en ”bussoperatör” med i 
bussen. Operatören har troligen bidragit till att resenärerna både känt sig tryggare 
med tekniken men även med de andra resenärerna. 

Att tänka på vid planering av ett pilotprojekt
Vid valet av teststråk är det viktigt att utgå ifrån att det ska fylla en funktion, annars 
är det troligen svårt att få resenärer att se syftet med testet och att nyttja fordonet. 
Testet bör därför utgå ifrån en aktör som upplever att de har ett problem som 
möjligen kan lösas med tekniken som testas. Denna aktör kan till exempel vara en 
kommun men även en skola eller en annan verksamhet. För att testet ska kunna 
ut värderas bör även någon form av forskningspartner involveras.

De test som än så länge genomförts har varit dyra. Framförallt är det kostnaden för 
fordonen som utmärker sig. 

Specifika landsbygdsutmaningar
Det borde det vara enklare att genomföra tester på landsbygd med tanke på att trafik-
miljön oftast är mindre komplex generellt sett. Tekniken finns troligen framme för att 
kunna genomföra ett test omgående, utmaningen ligger i hastigheten som troligen 
krävs för de långa avstånden. Vid val av teststråk bör man välja ett stråk som utmanar 
tekniken och på så vis hjälper den att utvecklas, men samtidigt bör för komplexa mil-
jöer än så länge undvikas. Med den teknik som finns idag är det t.ex. troligen svårt för 
fordonen att gör vänstersvängar då de kommer i konflikt med flera trafikströmmar. 
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Samtal med Anette Enemark, mobilitets
chef på Movia, om deras erfaren
heter från testet med en självköran de 
minibuss inomhus på Køge sjukhus

Om Movias test
Movia som är trafikhuvudman i två regioner, 45 kommuner, i Danmark har testat en 
självkörande minibuss inomhus på Køge sjukhus. Syftet var att utveckla den själv-
körande tekniken för kollektivtrafiken genom att skapa en kunskapsbas med erfaren-
heter från praktiska test. Man ville förstå och utveckla teknologin med avseende på 
beteende, användarvänlighet och användarnas acceptans. De viktigaste slut satserna 
var att det finns en generell acceptans och tillfredsställelse med bussen, men 
informa tionen till användarna måste förbättras. Kommunikationen till användarna är 
av görande.  

Testet i siffror

 X En Navya Arma buss
 X 4 busstopp 
 X 375 m lång sträcka
 X 65 dagars testperiod, 8 timmar per dag
 X 5.800 resenärer nyttjade bussen
 X 842 km totalt körd sträcka
 X 3,6 km/tim
 X Partners: Movia Public Transport, Copenhagen Metro, Region of Zealand, Capital 

Region of Denmark, Zealand University Hospital, Autonomous Mobility & Atkins

Lärdomar från Movias test
Under de 65 dagar som projektet pågick inhämtades stora mängder kunskap, dock 
hade det varit önskvärt att projektet pågick i minst 5-6 månader för att resultatet 
skulle efterlikna en trolig verklighet i större utsträckning. 

Acceptansen för teknologin var relativt god, troligen berodde detta i stor utsträckning 
på att det fanns en ”förare” i fordonet. En förhoppning är att människor ska kunna 
vänja sig vid tekniken under testperioder med ”förare” för att sedan ha lättare att 
acceptera helt automatiserade fordon utan förare. Att bygga upp denna typ av accep-
tans kommer troligen ta tid men är en viktig del av projektets framskridande. Efter det 
att tekniken finns på plats så ses acceptansen som en av de viktigaste byggstenarna 
för att nå framgång i projektet. 

Tankar om den framtida utvecklingen
Nästa pilot för Movia går ut på att ett förarlöst fordon ska köra en rutt på totalt 2,5 km 
utomhus på sjukhus området. Rutten kommer köras i en hastighet på 20 km/h. Inne 
på sjukhus området finns en blandning av trafikslag som både inkluderar motorfordon 
och oskyddade trafikanter. Projektet innebär satsningar på utveckling av fordonet och 
det kräver även en del infrastrukturanpassningar. 

Fullt integrerade förarlösa fordon tror Anette ligga långt fram i tiden. Inte minst 
på landsbygden då hastigheten som krävs för att erbjuda effektiv mobilitet är en 
ut maning. Dock tyder trender på att utvecklingen nu går in i en högre takt vilket gör 
att tidsspannet är ännu svårare att fastställa. 



Tänk om vi hade självkörande småbussar, en 
rullande busskur som hämtar upp resenärer på 
landsbygden och transporterar dem till en när-
liggande serviceort eller fungerar som väder-

skydd när du väntar på regionbussen. 
- Skellefteå kommuns vision för projektet ”Rullande busskur” 

”

”
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”Rullande busskur”  självkörande mini
bussar på landsbygden

Självkörande minibussar som ”rullande busskurer”  
Tester med självkörande småbussar genomförs både i Sverige och utomlands, det 
alla dessa försök har gemensamt är att de genomförs i urbana miljöer. Förstudien 
”Rullande busskur”, som finansierats av Vinnova, lyfter den tekniska lösningen med 
självkörande småbussar från det urbana perspektivet till landsbygden. På landsbygden 
finns idag en utmaning i att kunna ge en god kollektivtrafik till alla boende. Här finns 
en potential för autonoma bussar som matarbuss till stombusstrafik, pga av lägre 
driftskostnad. Med självkörande anslutningstrafik till starka kollektivtrafikstråk kan 
kollektivtrafik ordnas för mindre samhällen som idag ligger sidan av stombusstråken. 
(Vinnova, 2019)

Förutom fler respektive flexiblare anslutningsresor till de starkare stråken vilket 
stärker stråkens underlag kommer fordonet kunna användas som en upplyst och 
uppvärmd busskur vilket innebär ökad trygghet och säkerhet. Det kan även bidra till 
minskat infrastrukturbehov vad gäller hållplatser. (Infra Sweden 2030, 2019) 

Kommande pilotprojekt
Syftet med förstudien ”Rullande busskur” var även att undersöka möjligheter och 
skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande små-
bussar på landsbygden samt att utse ett eller ett mindre antal lämpliga geografiska 
områden i Skellefteå kommun. (Infra Sweden 2030, 2019) Förstudien är nu avslutad 
och som ett nästa steg planerar Skellefteå kommun att lämna in en fullvärdig FoI- 
ansökan till Trafikverket och Vinnova i början av sommaren i syfte att ansöka om 
finansiering av ett pilotprojekt. Enligt Petra Bassioukas Hanseklint, projektledare på 
Skellefteå kommun, är förhoppningen att starta redan till hösten med bl.a. anläggning 
av laddinfra struktur och upphandling av fordon. Skellefteå kommun kommer själva att 
satsa två miljoner kronor. Ytterligare partners är Umeå Universitet, Skellefteå Kraft och 
Ramböll. Den by som har valts ut för projektet är Varuträsk som ligger mellan Skellef-
teå och Boliden. (P. Bassioukas Hanseklint, 2019) 



48

Sammanfattande reflektioner
Utifrån det underlag som presenteras ovan görs följande samman-
fattande reflektioner kring självkörande fordon och dess potential som 
ett pilotprojekt för kollektivtrafik på landsbygd inom ramen för det 
fortsatta arbetet efter denna förstudie.

Självkörande fordon kan passa landsbygdens behov
Sammantaget pekar litteraturen om självkörande fordon på att de tekniska, fysiska och 
ekonomiska förutsättningarna är goda för självkörande kollektivtrafik på landsbygden: 

 X Den största målgruppen för självkörande fordon bör vara männ-
iskor som idag saknar tillgång till kollektivtrafik, då mest troligt 
boende på landsbygd, samt de som saknar förmågan att själv 
framföra ett fordon, till exempel unga och äldre. Självkörande for-
don tros medföra sociala vinster eftersom den målgrupp som idag 
saknar möjlig het att själv ständigt resa skulle ges möjlighet till det 
vilket skulle bryta den sociala isoleringen. 

 X Självkörande fordon skulle passa som en first mile/last mile-lösning 
på landsbygden, dvs att de kör sträckan mellan hållplatsen och mål-
punkten. Det gäller särskilt för dem som har långt eller svårt att ta 
sig till en hållplats. Att införa självkörande kollektivtrafik med flexi-
bla hållplatser skulle möjliggöra resor enda fram till destinationen. 

 X Rent trafikmässigt och tekniskt kan det vara lättare att implemen-
tera självkörande fordon på landsbygden eftersom trafik situationen 
är mindre komplex jämfört med i stadsmiljö. 

 X Det finns studier som pekar på att självkörande kollektivtrafik på 
landsbygden kan vara det mest ekonomiskt gynnsamma alternati-
vet, kanske till och med så gynnsamt att kollektivtrafiken kan bli 
självbärande.

Tekniken behöver utvecklas
De flesta genomförda testerna har utförts med självkörande minibussar i låga hastig-
heter på korta sträckor i stadsmiljö (som fortast 10-15 km/h). Volvo har testat person-
bilar som kör längre sträckor i högre hastigheter. Men för att självkörande fordon ska 
vara relevant som komplement till kollektivtrafiken på landsbygden behöver tekniken 
utvecklas så att det är möjligt att testa större fordon som kör längre sträckor i högre 
hastig heter. När teknik kommit så långt att självkörande minibussar kan fram föras på 
allmän väg i högre hastigheter bedöms dessa kunna utgöra ett effektivt och flexibelt 
komplement till landsbygdens kollektivtrafik. Dels för att ansluta till starka stråk, men 
också för att skapa tillgänglighet mellan orter på landsbygden. 

Dagens självkörande minibussar har begränsad kapacitet att på egen hand ta sig förbi 
hinder eller frångå den ”virtuella räls” som de är programmerade att följa. Stöter de på 
hinder måste vanligen en förare hjälpa fordonet förbi dessa. Vilket begränsar fordo-
nens användningsområdena. Ännu har ingen testat att en och samma övervakar flera 
självkörande minibussar samtidigt, något som kommer att krävas för att få ner förar-
kostnaden.
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Behov av fler pilotprojekt anpassade för landsbygden
Skellefteå kommun planerar ett pilotprojekt, ”Rullande busskur”, med start hösten 
2019 där tester av självkörande minibussar på landsbygden kommer att genomföras. 
Utifrån erfaren heter från detta projektet kan Sjöbo kommun och Tomelilla kommun 
initiera ytterligare pilotprojekt för att bidra till att tekniken för självkörande fordon 
utvecklas och anpassas efter landsbygdens behov och förutsättningar. Pilotprojektet 
skulle kunna omfatta en annan typ av fordon och andra geografiska förutsättningar 
men även andra målgrupper för att även bidra med lärdomar kring attityder och bete-
ende. Följande förutsättningar har identifierats för ett lyckat pilotprojekt med självkö-
rande fordon:

 X Tydlig funktion - Många provåkare i både Kista-testet och testet 
på Køge Sygehus upplevde att de långsamma bussarna inte fyllde 
någon funktion då de lika gärna kunde gå själva. Vid ett eventuellt 
test av självkörande fordon på landsbygden är det därför viktigt 
att testet fyller en tydlig funktion. För att ett test med dagens lång-
samma fordon ska fylla en funktion skulle ett första test kunna 
rikta sig mot målgrupper som har mer tid, t.ex. äldre eller turister 
där test av självkörande blir en del av reseupplevelsen. När teknik-
utvecklingen har kommit längre kan ett andra test genomföras i 
högre hastigheter baserat på lärdomar från det första testet med 
syftet är att utmana tekniken så att testerna bidrar till lärande och 
utveckling.

 X Jobba med samverkan och målgrupperna - Oavsett vilken mål-
grupp eller vilka målgrupper som väljs ut för testet, om det är 
äldre, ungdomar, en större arbetsgivare eller ett kluster av arbets-
givare, ett specifikt byalag eller utvalda besöksmål behöver rese-
närer vara involverade från start. Det är även viktigt att ha med en 
forsknings-partner som utvärderar test. 

 X Jobba med beteende - Inställningen till självkörande fordon är 
något mer negativ bland boende på landsbygden vilket innebär 
att det kan finnas viss motvilja att nyttja denna typ av tjänst. Inte 
minst finns ett motstånd hos äldre, vilket bedöms vara en av de 
primära mål grupperna. För att delade resor med självkörande for-
don ska få acceptans är det därför avgörande att jobba med bete-
endepåverkande åtgärder. Om de självkörande fordonen inte delas 
erhålls varken kostnadseffektivitet, färre fordon eller färre resor.

 X Tydlig information - Tester med självkörande fordon är till för 
att utveckla arbetet och att på sikt bidra till bättre kollektivtrafik 
på landsbygden, de är inte i sig en ersättning för indragna turer. 
Resurser i form av både tid och medel behöver avsättas för mål-
gruppsanpassade informationskampanjer i samband med testerna. 
Risken är annars att resenärer på landsbygden, som redan idag har 
dålig restidskvot, blir besvikna på långsamma självkörande fordon. 
Resurser i form av både tid och medel behöver avsättas för mål-
gruppsanpassad kommunikation och informationskampanjer.





Utveckling av 
kollektiv trafik 
på landsbygden
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Utveckling av kollektiv trafik 
på landsbygden
Landsbygdens geografiska förutsättningar begränsar möjligheten att 
försörja dess invånare, företag, arbetsplatser och besöksmål med 
dagens kollektivtrafik. Men teknikutveckling, ökad digitalisering och 
utvecklingen mot delningsekonomi möjliggörs alternativa former av 
kollektivtrafik. I förstudien har därför fokus legat på olika former av 
delade resor som har potential att förbättra, förstärka och komplettera 
det befintliga kollektivtrafiksystemet. Att fler turer och hållplatser på 
landsbygden dras in ses inte som önskvärt. I detta kapitel presenteras 
möjligheter, utmaningar och exempel på satsningar och projekt kring 
anropsstyrdel kollektivtrafik, samåkning och kombinerade mobili-
tetstjänster. Kapitlet avslutas med sammanfattande reflektioner kring 
potentiella pilotprojekt och förutsättningar för ett lyckat pilotprojekt.

MIN UPPLEVELSE AV SKÅNETRAFIKENS ANROPSSTYRDA KOLLEKTIVTRAFIK
Den tekniska utvecklingen av anropsstyrd kollektivtrafik verkar ha stått still. Det 
som gäller är fortfarande att ringa ett telefonnummer senast två timmar före för att 
beställa en tur. 

Jag hittade den anropsstyrda turen jag behövde i både Skånetrafikens gamla och 
nya app och fick där information om hur jag bokar turen. Efter det hamnade jag 
telefonkö i 12 minuter där en röst upprepade ”Du är nummer ett i kön” men jämna 
mellanrum. När jag väl kom framtill telefonisten behövde jag ange önskad tur, 
namn, telefonnummer, personnummer och önskat betalningssätt. Jag var orolig att 
jag inte skulle komma fram i tid för att hinna boka turen två timmar i förväg. 

Cirka fem minuter innan turen gick blev jag uppringd av den anlitade taxichauf-
fören för att bekräfta att jag verkligen skulle med. Han berättade att han gjorde 
en del andra körningar av färdtjänst men att detta var första gången han fått en 
anropstyrd tur beställd. Efter det var resan bekväm, som en helt vanlig taxiresa.

- Kundupplevelse av Skånetrafikens anropsstyrda kollektivtrafik

Fokus: Delade resor med potential att för-
bättra, förstärka och komplettera det befintliga 

kollektivtrafiksystemet 
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Anropsstyrd kollektivtrafik
Anropsstyrd kollektivtrafik, efterfrågestyrd kollektivtrafik, mobility on-
demand eller närtrafik. Konceptet har många olika benämningar och 
kan organiseras på olika sätt, genom fasta eller flexibla tidtabeller och 
linjedragningar, men ofta genom att resor måste beställas en tid i för-
väg.

MÖJLIGHETER

 X Outnyttjad digital teknik - En begränsning är att digitala lösningar 
som möjliggör att det går att söka, boka och betala sin resa med 
anropsstyrd trafik än så länge används i mycket liten omfattning. 
Men det finns potential i teknikutvecklingen som skulle kunna med-
föra bättre samordning och effektivitet. (VTI, 2017) K2:s samman-
ställning av olika projekt med anropsstyrd kollektiv trafik visar dock 
att det inte finns någon tydlig indikation på att den nya tekniken 
bidrar i särskilt stor utsträckning för att komma tillrätta med proble-
matiken med anropsstyrd kollektiv trafik avseende lågt resande och 
höga kostnader. I majoriteten av de studerade projekten var dock 
de anropsstyrda resorna varken integrerade i kollektiv trafikens rese-
planerare eller betalningssystem. Därför kan man konstatera att de 
flesta av projekten är baserade på fristående tekniska system där 
kopplingar till och integration med andra former av kollektiv trafik är 
begränsade. (Pettersson. F, 2019)

 X Bättre information och användarupplevelse - Ruters anropsstyrda 
dörr-till-dörr-tjänst för äldre var helt beroende av lokalt engage-
mang för att distribuera information om erbjudandet. En slutsats 
var därför att det finns behov av mer systematisk och målinriktad 
marknadsföring för att göra tjänsten mer synligt och för att få mer 
permanenta användare. (Ruter, 2018) 

 X Passar främst äldre och unga - Anropsstyrd kollektivtrafik bör 
vara ett alternativ som kan locka sociala grupper som inte har till-
gång till en bil idag, till exempel äldre eller unga. De har dessutom 
inte lika begränsat med tiden som arbetspendlare. För äldre som 
även har svårt att gå längre sträckor är en dörr-till-dörr-lösning 
passande. (Ishimwe, T. & Lindén, T. 2018) 

UTMANINGAR

 X Kostnadseffektivitet kräver en kristisk massa och upp skalning 
- Med ett litet antal bussar och användare är det svårare och 
matcha passagerare som ska åt samma håll ungefär samma tid. 
Att åstadkomma en uppskalning var avgörande för att Katsuplus, 
som beskrivs på sidan 59, skulle kunna optimera resor för hela 
fordonsflottan. Även Ruter konstaterar att framtida lösningar med 
anropsstyrd kollektivtrafik kommer att kräva stora investeringar 
i den in ledande fasen, men att man ser möjligheter till kostnads-
besparingar på lång sikt, läs mer på sidan 60.

LÄS MER OM ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK

 X ”Anropsstyrd kollektivtrafik – omvärlds bevakning av Fredrik Petter-
son-Löfstedt, forskare på K2” på sidan 58

 X ”Varför ”Kutsuplus”, Helsingfors anropsstyrda kollektivtrafik, tillslut 
lades ner” på sidan 59

 X ”Åldersvänlig transport - anropsstyrd kollektiv trafik för äldre” på 
sidan 60
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Samåkning
Samåkning bygger på att minst två personer delar ett fordon under en 
specifik resa. De företag eller ideella föreningar som idag verkar på 
samåkningstjänste marknaden tillhandahåller en plattform som hjälper 
förare och passagerare att möta varandra för att på ett smidigt sätt sam-
ordna sina resor. Många aktörer i samhället ser möjligheterna och nyttan 
med delningskulturen. Trots det är konceptet samåkning relativt oetable-
rat på den svenska marknaden och det är en relativt liten andel svenskar 
som aktivt använder tjänsten. (J. Gabrielsson & M. Fuhre, 2015)

MÖJLIGHETER

 X Ekonomiska incitamenten, förtroende och rykte, flexibilitet och 
bekvämlighet samt social interaktion framstår som de aspekter 
som är mest betydelsefulla för att påverka kunder att samåka. 
(Fuhre, M. & Gabrielsson,  J. 2015) 

 X Större tillit - Personer boende på landsbygd och i mindre orter som 
intervjuats menade att man är mer benägen att resa tillsammans på 
landsbygden eftersom många känner till varandra där. (VTI, 2018)

 X Sociala vinster - Samåkning kan vara ett verktyg för att skapa 
mötesplatser där by-identiteten och vi-känslan skapas. Genom sam-
åkning minskar avstånd mellan människor och det blir lättare att be 
om och erbjuda hjälp till varandra även kring andra frågor. (Region 
Skåne, 2017)

UTMANINGAR

 X Enbart samåkning ersätter inte bilen - Intervjuer med personer 
boende på landsbygd och i mindre orter samt tidigare dokumen-
terade projekt visar att en nackdel med en samåkningstjänst är att 
den inte är tillräcklig för att vara ett reellt alternativ till den egna 
bilen och för att tillgodose ett hushålls behov av transporter. Flera 
mobilitets tjänster på en och samma ort behöver introduceras. Det 
har aldrig tidigare prövats på svenska landsbygder. (VTI, 2017)

 X Kräver en kritisk massa - En utmaning för de företag som är verk-
samma inom samåkningstjänstemarknaden är att det krävs en viss 
volym i användarantal för att kunna tillhandahålla tjänsten och dra 
nytta av fördelarna, en så kallad kritisk massa. Antalet sträckor och 
avgångar där samåkning är möjlig är helt beroende av antalet aktiva 
kunder. (Fuhre, M. & Gabrielsson,  J. 2015) 

 X Kräver beteendeförändring – I intervjuer med personer boende 
på landsbygden framkom att ovana och bekvämlighet är hinder för 
samåkning. Man vill inte anpassa sig till andras tider, utan upp-
skattar friheten som den egna bilen och resan ger. (VTI, 2018) För 
att lyckas med konceptet samåkning måste det till beteendeföränd-
ring hos individen och det måste finnas enkel teknik och tydliga 
incitament för att möjliggöra ett förändrat beteendet. (Håkansson, 
K. 2019)



De sociala vinsterna är de största värdena 
med samåkning. Samåkning kan vara ett 
verktyg för att skapa mötesplatser där by-
identiteten och vi-känslan skapas. Genom 

samåkning minskar avstånd mellan 
människor. 

- Maja Söderberg - initiativtagarna bakom projektet 
Mobilsamåkning (Region Skåne, 2017)

”

”
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 X Kräver långsiktiga satsningar – Samåkningslösningar bygger på 
lokala initiativ och att människor på landsbygden, ofta eldsjälar, 
förväntas arbeta ideellt vilket är ohållbart i längden. Det skapar 
även en sned fördelning av resurser mellan landsbygd och städer. 
Det behövs ett mer aktivt deltagande från myndig heter i de initiativ 
som finns. (VTI, 2017) När landsting/regioner/kommuner sjösätter 
samåkningsinitiativ görs det ofta i form av ett projekt, men när pro-
jektet är över så upphör i regel också initiativet. När projekt medlen 
tar slut blir det svårt att driva projektet vidare. (Klaassen, P. 2019) 

 X Den ekonomiska vinningen är inte tillräcklig - Ekonomisk vinning 
beskrivs som ett av de främsta incitamenten för samåkning, men 
det faktum att de flesta har råd med en eller två bilar minskar incita-
mentet att samåka. (VTI, 2017). 

LÄS MER SAMÅKNING

 X ”Skjutsgruppen - ideell samåkningsrörelse som grundar sig i ”delta-
garkultur”” på sidan 61

 X ”Mobilsamåkning - samåkning på lands bygden” på sidan 62

 X ””Hämta” - en samåkningsapp utvecklad av Blekingetrafiken” på 
sidan 63
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Kombinerad mobilitet (KM), delad mobilitet, mobilitet som tjänst/mobi-
lity as a service (MaaS), integrerade mobilitetstjänster (IMS), sam ordnad 
kollektiv trafik. Konceptet har många olika benämningar och innebörder 
men det handlar i grunden om att dela befintliga resurser och kunskap 
för att hantera det dagliga behovet av resor/transporter för resenärerna 
och att paketera det i en gemensam tjänst. 

MÖJLIGHETER

 X Ökad tillgänglighet - Att erbjuda olika typer av mobilitetstjänster 
för boende på landsbygd och i mindre tätorter kan ge ökad till-
gänglighet, minskat behov av att resa med egen bil och minskad 
kostnad för hushållen. (VTI, 2018) Speciellt så kallade first-mile/
last-mile-alternativ, dvs att de kör sträckan mellan hållplatsen och 
målpunkten, tros kunna tillföra betydande fördelar och nytta till 
detta samhällssegment genom att öka tillgängligheten till mobilitet 
och på så vis också höja levnadsstandarden. (K2, 2018)

 X Tjänster baserade på verkliga behov - Mobilitetstjänsterna 
be höver vara baserade på de verkliga behov som människor på 
landsbygd uppvisar. Exempel på behov som skulle kunna inklude-
ras sträcker sig från frakt av post, mat, läke medel, större paket och 
leverans i samband med online-shopping till mobilitet för sociala 
behov såsom transport till skola, fritids aktiviteter, semester, samt 
för specifika målgrupper såsom äldre, personer med funktions-
nedsättningar, etc. (K2, 2018) 

 X Outvecklad digital teknik - I viss utsträckning har mobilitets-
tjänster såsom samåkningstjänster samt olika typer av anropsstyrd 
trafik testats på landsbygden. Dessa försök har givit blandade 
resultat, men en gemensam nämnare är att digital teknik för bok-
ning, planering och betalning används i mycket liten utsträckning 
än så länge. Digitaliseringen ses därför som en viktig del av utveck-
lingen för dessa tjänster i framtiden. (K2, 2018)

 X Högre öppenhet och vilja att dela resurser - En av de främ-
sta utmaningar som nämns i samband med implementering av 
mobilitets tjänster är att förändra befintliga beteendebarriärer 
kring mobilitet, där en nyckelaspekt tros vara att få människor att 
om famna konceptet kring delade tjänster. Detta är ett område där 
landsbygdens låga befolkningstäthet kan vara en fördel, då färre 
människor och ansikten på en och samma bostadsort bidrar till att 
anonymitetsfaktorn minskar för grannar och när boende. Detta för 
i sin tur med sig en sammanhållning mellan människor och skapar 
en gruppmentalitet med generellt högre öppenhet och vilja att dela 
resurser med andra individer inom gruppen. Detta tros göra det 
lättare för människor på landsbygden att anpassa sig till delade 
mobilitets tjänster. (K2, 2018)

 X Behov av test i större skala - Kombinerade mobilitetstjänster 
bedöms ha potential att kunna erbjuda mer resmöjligheter för peng-
arna, men måste prövas i större skala där de utpekade effekterna 
av ökad tillgänglighet kan valideras av riktiga användare i en verklig 
kontext och under en tid som ger möjlighet till verklig förändring av 
beteende. (VTI, 2018)

Kombinerade mobilitetstjänster 
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UTMANINGAR

 X Otillräcklig information - För att människor ska börja använda 
mobilitetstjänster krävs det att de känner till att tjänsterna finns. 
Tidigare studier visar att försök med alternativ till kollektivtrafik 
eller nya kollektivtrafiklösningar har misslyckats med att nå använ-
dare eftersom få i målgruppen har känt till nyheterna. (VTI, 2018)

 X Svårt att driva på kommersiell grund - Att helt på kommersiell 
grund driva kombinerade mobilitetstjänster på landsbygder bedöms 
i dagsläget inte som rimligt. För att det ska komma till stånd behövs 
att någon offentlig part tar både ansvar och ekonomiskt investerar 
i plattform och kringorganisation. (VTI, 2018). Även i regeringens 
nationella färdplan för kombinerade mobilitetstjänster fastslås att 
förutsättningarna för kombinerade mobilitetstjänster i mindre orter 
och på landsbygd skiljer sig från de större städerna då både utbudet 
av transporttjänster att integrera och basen av potentiella kunder är 
mindre. Behovet av offentlig investering kan vara större. (Närings-
departementet m.fl. 2018)

LÄS MER OM KOMBINERADE MOBILITETSTJÄNSTER

 X ”Byabussen - samordnad kollektivtrafik på landsbygd” på sidan 64

 X ”Servicepunkter i Ockelbo kommun - Tempo hämtar kunder och 
satser på hemleverans” på sidan 64

 X ”Söderåstrafiken - samordning mellan skolskjuts och ordinarie linje-
trafik” på sidan 65

FÖRSLAG PÅ KOMBINERAD MOBILITETSTJÄNST FÖR LANDSBYGDEN
Nedan identifierades tjänster som föreslås ingå i en kombinerad mobilitetstjänst 
för att täcka mobilitetsbehov som olika kund segmenten på landsbygden har på en 
daglig basis:

 X Linjelagd kollektivtrafik – enkelresor, periodkort, konto med dygns biljetter.
 X Närtrafik – förbokas och angör utpekade stopp till och från större håll-

platser under förutbestämda tidpunkter.  
 X Grannåkning – samåk eller ta med samåkare enligt en förutbestämd pris-

lista, utan att behöva komma överens om priset ombord. Kanske går det 
att använda inkörda pengar till betalda resor eller hyror via plattformen. 

 X Grannbilen – hyr privatbilar, hyrbilar på macken eller eventuella kommersi-
ella bilpoolsbilar. Försäkringar ingår. 

 X Specialbilen – hyr ett transportfordon från macken eller det lokala före-
taget som inte behöver bilen på kvällar och helger. 

 X Kärran – kan liksom grannbilen finnas hos privatperson eller företag. 
 X El- och lastcykelpoolen – kan drivas av befintlig aktör såsom handlaren, 

macken, äldreboendet som ser ett eget behov men inte hela tiden, eller 
någon som det kan vara en intressant extra-affär för. 

 X Hemkört – ungdomar eller andra med tid över levererar hem mat och post-
försändelser från handlaren och leveranspunkten för Postnord och DHL. 

 X Bortkört – hushåll lägger ut en bild och erbjuder ersättning för att köra 
saker till återvinningscentralen eller till något annat eller någon annan. 

 X Handlarrundan – med ett visst tidsintervall (t.ex. en gång i veckan) blir 
man upphämtad för att handla i närbutiken eller i grannorten. 

 X Företagsabonnemanget – lokala näringsidkare betalar en fast summa per 
månad för att få tillgång till alla tjänster och för att erbjuda sina tjänster 
(fordon, körningar etc).

- Kombinerade mobilitetstjänster på landsbygd och i mindre tät orter – resultat från 
förstudien KomILand (VTI, 2018) 



Anropsstyrd kollektivtrafik – omvärlds
bevakning av Fredrik PettersonLöfstedt, 
forskare på K2

Olika typer av anropsstyrd kollektivtrafik
Fredrik Pettersson-Löfstedt, forskare på K2, har studerat ett flertal projekt runt om i 
världen där olika typer av anropsstyrd kollektivtrafik har testats. Hans samman ställning 
visar att det finns en mängd olika sätt att bedriva anropsstyrd kollektiv trafik på: 

 X Kommersiell tjänst eller subventionerad tjänst

 X Rutt/geografisk avgränsning - fritt flytande inom ett specifikt geo-
grafiskt område, mellan olika zoner, fast start- eller slutdestination

 X Av- och påstigning - fysiska stopp, virtuella stopp, dörr-till-dörr 

 X Öppettider - dygnet runt, veckodagar, kopplat till pendlingstider

 X Bokningsmetod - hemsida, SMS, app, telefon, reseplanerare

 X Tid för bokning - hur långt i förväg som resan måste bokas

 X Betalningsmetod - smarttelefon, kreditkort, kollektivtrafikkort

 X Prissättning - dynamisk eller fast

 X Olika typer av fordon - mindre bussar eller bilar

Kan ny teknik förbättra anropsstyrd kollektivtrafik?
Syftet med Fredriks sammanställning har varit att besvara huruvida tekniska framsteg 
inom positioneringsteknologi och utvecklingen av smarta telefoner kan förbättra för-
utsättningarna för anropstyrd kollektivtrafik. Baserat på de fall som ingår i studien är 
dock slutsatsen att det inte finns någon tydlig indikation på att den nya tekniken är ett 
universalmedel för att komma tillrätta med problematiken med anropstyrd kollektiv-
trafik avseende lågt resande och höga kostnader. 

Det finns dock exempel som tyder på att tekniken, tillsammans med en välavvägd 
design av själva tjänsten kan ha potential att förbättra anropstyrd kollektivtrafik. 
I projektet Résa’Est i Orléans, Frankrike uppgraderades exempelvis en befintlig 
anropstyrd tjänst med en ny teknikplattform samtidigt som själva upplägget för 
tjänsten gjordes om avseende öppettider och geografisk täckning. Detta gjorde 
tjänsten bekvämare att använda och medförde betydande ökningar i antal resenärer 
jämfört med det tidigare systemet. Det finns dock inga uppgifter om hur kostnaderna 
för att bedriva trafiken förändrades, det går därför inte att dra några slutsatser om 
produktivitets för bättringar. Att man som i detta fall har sett relativt kraftiga ökningar i 
resande är dock intressant. Även ett annat exempel från Breng Flex i Holland indikerar 
att anropstyrda system kan ha en betydande positiv inverkan på tillgänglig heten för 
befolkningen i ett område vilket belyser att det kan finnas olika sätt att åskådliggöra 
effekterna av ny teknik för anropstyrd kollektivtrafik.

Det ska även nämnas att de flesta projekten har genomförts i en urban kontext, endast 
ett fåtal av projekten har testats på landsbygden. I de flesta av de studerade projekten 
var de anropsstyrda resorna varken integrerade i kollektiv trafikens rese planerare eller 
betalningssystem vilket innebar att det inte var möjligt att betala med kollektivtrafik-
kort. Därför kan man konstatera att de flesta av projekten är baserade på fristående 
tekniska system där kopplingar till och integration med andra former av kollektiv trafik 
är begränsade. 
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En succé - till en början
I Citylab’s artikel ”Why Helsinki’s On-Demand Bus Service Failed” (2016) beskrivs den 
finska on-demand-styrda busservicen Kutsuplus som Helsingfors trafikhuvudman (HSL) 
lanserade 2012. Tjänsten gick ut på att passagerare som skulle åka åt ungefär samma 
håll matchades ihop och fick dela en minibuss för en resekostnad som var högre än en 
vanlig bussresa men lägre än en taxiresa. Passagerarna fick logga in på en hemsida, 
fylla på ett konto, välja start- och slutpunkt för resan och sedan gå till den närmaste 
busshållplatsen där de blev upphämtade. Kutsuplus hade ingen mobilapp och det 
var inte möjligt att boka en resa mer än en timma i förväg, men intervjuer visar att 
Kutsu plus ändå ansågs vara en succé. Antalet resenärer ökade stadigt, tillslut hade 
systemet 21.000 registrerade användare. Men 2015 beslöt HSL att avsluta Kutsuplus 
då kostnaderna för skattebetalarna ansågs vara för hög.

Behov av att skala upp för att effektivisera
Det var två aspekter som tillslut ledde fram till att Kutsuplus lades ner. Inte minst 
fanns ett behov av en massiv uppskalning för att få ekonomin för delnings resorna 
att fungera och den omfattande kostnaden som det skulle innebära. HSL hade stora 
expansionsplaner för Kutsuplus. Från de ursprungliga 15 minibussarna skulle for-
donsflottan växa till 45 år 2016, 100 fordon år 2017 och därefter till tusen fordon. 
Att åstadkomma en upp skalning var avgörande för att kunna optimera resor för hela 
fordonsflottan. Med ett litet antal bussar och användare är det svårare och matcha pas-
sagerare som ska åt samma håll ungefär samma tid. Detta förklarar varför Kutsuplus 
bussar ofta var nästintill tomma. Men genom att skala upp till 100 fordon skulle effek-
tiviteten ha tre dubblats enligt Kari Rissaner som var projektledare hos HSL. 

Hög grad av subventionering fick politikerna att backa
Men att skala upp skulle kosta och med en stram budget var det ett problem. Tjäns-
ten var grov subventionerad och kostnaden, som skattebetalarna fick stå för, var 
€17 per resa. Istället för att investera ytterligare många miljoner i Kutsuplus backade 
politikerna. Det har pratats om att hitta ett nytt sätt att få Kutsuplus att återuppstå, 
kanske genom att det kan drivas av privata aktörer vilket många nya start-up-företag 
för on-demand-resor gör. 

Varför ”Kutsuplus”, Helsingfors anrops
styrda kollektivtrafik, tillslut lades ner

Det är självklart att om taxibranschen 
kan gå med vinst så skulle även Katsuplus 

kunna göra det. 
- Kari Rissanen, projektledare på HSL

”
”
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Uppskattat av användarna
I rapporten ”Aldersvennlig transport - Pilot i Bydel Nordre Aker” (2018) beskriver Ruter, 
trafikhuvudman för Oslo och Akershus, sitt pilotprojekt för åldersvänlig transport. 
Projektet som inleddes i september 2017 i samarbete med stadsdelen Nordre Aker 
finansierades av Oslo kommun. Det gick ut på att utveckla och testa en dörr-till-dörr-
tjänst för att få fler äldre att ta sig till och från serviceutbud så som läkare, tand läkare 
och kulturevenemang. Användarna hämtades i hemmet och kördes till önskad adress 
inom stadsdelen. Resorna, som beställdes per telefon mellan 09.00-17.00 eller via en 
app, skulle beställas minst en timme före avresan. 

Slutsatser
Efter en utvärdering av pilotprojektet gjordes följande slutsatser:

 X Projektet togs emot mycket väl bland de äldre. Tjänsten ansågs 
vara bra för att användarna kördes från dörr till dörr, samt att den 
var anpassad till deras behov. Majoriteten av dem som utnyttjar 
tjänsten hade inte möjlighet att utnyttja befintlig kollektivtrafik på 
grund av dålig rörlighet. 

 X Flera av resenärerna hävdade att tjänsten bidrog positivt till att de 
tog sig utanför hemmet i större utsträckning samtidigt som det var 
positivt ur ett socialt perspektiv att man hade medresenärer.

 X Piloten varit helt beroende av lokalt engagemang för att distribuera 
information om erbjudandet. Det finns behov av mer systematisk 
och målinriktad marknadsföring för att göra tjänsten mer synligt 
och för att få mer permanenta användare.

 X Framtida lösningar kommer att kräva stora investeringar i den 
in ledande fasen, men Ruter ser möjligheter till kostnads besparingar 
på lång sikt genom att skapa nya samarbetsrelationer med andra 
aktörer för att utveckla goda tekniska lösningar för planering och 
optimering av verksamheten. 

 X Det finns även möjlighet titta på självkörning och interaktion med 
andra kundgrupper såsom skolor, aktivitetstransporter etc för att 
påverka graden av samordning och kostnadsdelning.

Åldersvänlig transport  anropsstyrd 
kollektiv trafik för äldre 
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Vad är Skjutsgruppen? 
Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen startade 2007. Idén var att privat-
personer kan hitta varandra och dela lika på fordon eller bjuda varandra på skjuts. 
Idén blev snabbt en rörelse som varken var ett företag, en organisation eller ett statligt 
initiativ. Rörelsen kallar arbetssättet för “deltagarkultur” - att aktivt delta. Idag samlas 
70 000 deltagare under namnet “Skjutsgruppen”. Skjutsgruppen brukar säga att de 
är ”vänner och vänners vänner”. När man ska åt samma håll så erbjuder man sina 
tomma platser till varandra i båtar, bussar och bilar och sen delar man lika eller bjuder 
varandra på skjuts. Att dela lika är viktigt, vänner tjänar inte pengar på vänner. 

Från ideell rörelse till samåkningsapp 
Aktivt deltagande är både rörelsens filosofi och metod. Genom åren har över hundra 
volontärer engagerat sig ideellt. 2013 startades Skjutsgruppen, en ideell förening 
för att samarbeta med den offentliga sektorn. Efter 2013 arbetades verktyget 
www.skjutsgruppen.nu fram tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland, Läns-
styrelsen Örebro, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun samt investeringspengar 
från Europeiska Unionen och Energimyndigheten. 2016 beslutades att hemsidan skulle 
översättas till en app vilket kunde genomföras med ekonomiskt stöd från Västra Göta-
landsregionen - Hållbart Resande Väst. Appen “Skjutsgruppen” släpptes sommaren 
2018 och Trafik verket utsåg Skjutsgruppens grundare Mattias Jägerskog till “Årets 
Miljöinnovatör 2018”. 

Så funkar det
Skjutsgruppen samarbetar med Sveriges samtliga länstrafikbolag och när man söker 
efter en resa i appen ser man både kollektivtrafikens utbud och om någon samåkare 
trafikerar rutten.

Vem som helst kan lägga till samåkningsgrupper i appen och sedan själva bjuda in 
människor att delta. Det finns tre olika varianter av lokala skjutsgrupper, antingen för 
en sträcka för samåkare som pendlar samma sträcka regelbundet, för samåkning inom 
ett specifik geografiskt område och för ett ämne där samåkare delar ett gemensamt 
intresse eller har ett gemensamt behov av en viss typ av resor.

Begreppet ”deltagare” är centralt. Ingen enskild samåkare utövar inte en tjänst som de 
andra “köper”, tvärtom så deltar alla på samma grund. Tillsammans kommer man över-
ens om sträcka och kostnader som ska delas lika. 

Skjutsgruppen  ideell samåkningsrörelse 
som grundar sig i ”deltagarkultur” 
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Uppstod genom engagemang från byborna
I Region Skånes rapport ”Fokus Landsbygd - samspelet mellan stad och land i ”Det 
flerkärniga Skåne” (2017) intervjuas Maja Söderberg, en av initiativtagarna bakom 
projektet Mobilsamåkning som startade i den småländska byn Tolg (2010). Idén till 
projektet föddes efter ett visionsmöte som ordnades av sockenrådet i Tolg. Socken-
rådet ansökte om LEADER-bidrag, vilket kunde finansiera framtagandet av den tekniska 
lösningen. LEADER är en arbetsmetod inom EU för att gynna lokalt ledd utveckling 
som bygger på samarbeten, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Grundidén med 
LEADER-metoden är att det är de boende och verksamma inom ett område som driver 
och påverkar den lokala utvecklingen. Appen togs inte fram för att konkurrera med 
den regionala kollektivtrafiken utan skulle fungera som ett komplement till det befint-
liga kollektivtrafiknätet. 

Sociala vinster
Utifrån utvärderingar som gjorts av projektet och utifrån Majas egna erfarenheter är de 
sociala vinsterna de största värdena med samåkning. För en ort kan samåkning även 
bidra till ökad integration av nyanlända. Samåkning kan vara ett verktyg för att skapa 
mötesplatser där by-identiteten och vi-känslan skapas. Genom samåkning minskar 
avstånd mellan människor och det blir lättare att be om och erbjuda hjälp till varandra 
även kring andra frågor.

Beroende av eldsjälar
Region Gävleborgs utvärdering av projektet ”Samåkning i Gävleborg” som använde 
sig av Mobilsam åkning Sweden AB:s koncept och plattform visade att intresset för 
sam åkning var lågt. Även om många registrerade sig i samåknings-appen var det inte 
särskilt många som faktiskt samåkte. Det behövs därför ett större fokus på beteende-
förändring eftersom det är svårt att ändra vanor. En annan slutsats var att samåknings-
lösningar bygger på lokala initiativ och att människor på landsbygden, ofta eldsjälar, 
förväntas arbeta ideellt vilket är ohållbart i längden, samt att det skapar en sned för-
delning av resurser mellan landsbygd och städer. Det behövs ett mer aktivt deltagande 
från myndig heter i de initiativ som finns. Ytterligare slutsatser var att människors 
ekonomiska situation, dvs. det faktum att de flesta har råd med en eller två bilar, samt 
bekvämlighet och rädsla för minskad frihet påverkar. (VTI, 2017)

Beroende av projektstöd
Idag har Mobilsamåkning lagts på is. Det beror enligt Pepijn Klaassen, som också var 
engagerad i projektet, på att det blev ekonomiskt svårt att få projektet att gå runt. 
Appen behövde byggas om och det fanns inte medel för att göra det. När projekt-
medlen tog slut blev det svårt att driva projektet vidare. Pepijn menar att när lands-
ting/regioner/kommuner sjösätter samåknings initiativ görs det ofta i form av ett 
projekt, men när projektet är över så upphör i regel också initiativet. Samåkning måste 
därför bygga på ett brett gräsrotsinitiativ. 

Mobilsamåkning  samåkning på 
lands bygden
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Samåkning som kollektivtrafik
Karoline Håkansson, verksamhetsutvecklare på Blekingetrafiken, berättar att Blekinge-
trafiken startade ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur och om samåkning kan 
fungera tillsammans med kollektivtrafiken i Blekinge. Blekingetrafiken bestämde sig 
tidigt för att projektet skulle göras tillsammans med användarna och de satte ihop en 
fokusgrupp med personer från landsbygden för att identifiera behov och önskemål. 
Detta landade i en webbapp. 

Hämta är ett planeringsverktyg som är kopplat till kollektivtrafiken och som utvecklas 
och testas tillsammans med användarna. Basfunktionen i Hämta är att föraren registre-
rar sina planerade körningar och den som har ett resebehov går in appen och anmäler 
sitt intresse att åka med, varpå föraren godkänner eller nekar förfrågan. Ett användar-
test genomfördes på en geografiskt lämplig ort. Resultatet av testet blev 61 unika 
användare och 147 registrerade körningar under två månader. 

Slutsatser och lärdomar
Samåkning är i grunden ett beteende, precis som det är att resa kollektivt. Den 
utgångspunkt som Blekingetrafiken arbetade efter var; att samåkning inte är ett ”nytt” 
beteende. Men det är just vad det är. Att tänka samåkning som kollektivtrafik är nytt 
– både för resenären och för oss som kollektivtrafikhuvudman. För att lyckas med 
konceptet samåkning måste det till beteendeförändring hos individen och det måste 
finnas enkel teknik och tydliga incitament för att möjliggöra ett förändrat beteendet.

”Hämta”  en samåkningsapp utvecklad av 
Blekingetrafiken

”För att lyckas med konceptet sam åkning 
måste det till beteendeförändring hos 

individen och det måste finnas enkel teknik 
och tydliga incitament för att möjliggöra ett 

förändrat beteende. 
- Karoline Håkansson, verksamhetsutvecklare 

på Blekinge trafiken

”
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Byabussen  samordnad kollektivtrafik på 
landsbygd

Servicepunkter i Ockelbo kommun  Tempo 
hämtar kunder och satser på hemleverans
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Servicepunkter för att hålla landsbygden levande
I Ockelbo kommun satsar kommunen på servicepunkter i byarna där kommuninvånarna 
kan få extra service och handlarna ett tillskott i kassan. Tanken med service punkterna 
är att landsbygden ska hållas levande. Att vara en lokal servicepunkt innebär att man 
åtar sig uppdrag å kommunens räkning och får en viss ersättning för det. Ett exempel 
är Tempo-butiken i Åmot som har infört servicen att köra ut varor eller hämta kunder 
som har svårt att ta sig till affären. Satsningen bidrar på så sätt även socialt eftersom 
personer som inte kan ta sig ut själv får komma ut och handla och träffa andra. 

Samordning kräver resurser och engagemang
Projektet Byabussen i Ystad var ett projekt som startade 2002 och syftade till att 
samordna samhällsbetalda transporter för skolbussar, när trafik, svaga busslinjer, 
färdtjänst och sjukresor. Byabussen var en del av den ordinarie kollektivtrafiken och 
matade resenären till huvudlinjenätet. Byabussen innebar att det var möjligt att göra 
arbetsresor, grundskoleresor, gymnasieresor, serviceresor på dagen samt service/
nöjes resor på kvällen. I utvärderingen av projektet som gjordes 2005 konstateras att 
för att samordning ska kunna bli något mer än en teoretisk metod, måste kommuner, 
länshuvudmän och andra intressenter dels ha tid, resurser och engagemang för att 
ordentligt kartlägga och genomföra uppdraget, dels uppleva att de insatser man gör 
ger ett resultat som är värt mödan. Vidare konstateras att även om man under en över-
skådlig tid kanske inte kan skapa fullständigt samordnad kollektivtrafik på landsbyg-
den på grund av alla skillnader i reglementen, upphandlingar och andra särlösningar, 
så finns det uppenbarligen nyttor i att göra den allmänna kollektivtrafiken tillgänglig 
för alla. (Trivector, 2005) Nedan föreslås ett antal punkter som borde ingå i ett gene-
rellt koncept för en lyckad kollektivtrafik på landsbygd (Trivector, 2011a):

 X Tydlig ansvarsfördelning och förankring hos berörda planerare

 X Nyckelpersoner som har kontroll

 X Vilja att skapa något nytt/behov att förändra något

 X Undersöka områdets behov och möjliga samordningsvinster och 
deras effekt på ekonomin, trafikupplägget, etc.

 X Bestämma målgruppen och trafikens syfte för att undvika 
ekonomiska bekymmer

 X Riktade informationsåtgärder

 X Regelbunden uppföljning av resande, kännedom, acceptans, om 
möjligt med ett lämpligt mätverktyg



Söderåstrafiken  samordning mellan 
skolskjuts och ordinarie linjetrafik
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Regionbusslinjer anpassade efter skolelever
Projekt Söderåstrafiken som påbörjades 2006 var ett samverkansprojekt mellan kom-
munerna Bjuv, Svalöv, Helsingborg och Åstorp samt Skånetrafiken. Vägverket gick 
med i projektet 2008. Syftet var att skapa en väl fungerande kollektivtrafik för arbets-, 
skol- och fritidsresor och att skoltransporter i första hand skulle ske med ordinarie 
linjetrafik. Projektet innebar att de flesta skolbussarna samordnades med vanlig linje-
trafik och resultatet blev två nya busslinjer, linje 230 (Teckomatorp-Helsingborg) och 
linje 250 (Bjuv–Landskrona). Innan de nya linjerna började trafikera sträckorna, gjordes 
satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder vid hållplatser och längs vägar till hållplatser. 
(Trivector, 2011b)

Victoria Johnsson på Helsingborgs stad berättar att projektet medförde ett stort 
förändringsarbete och att det bitvis var svårt att få med sig övriga aktörer, skolan, 
föräldrar och Trafikverket. Det nya upplägget ledde t.ex. till en ny roll för skolskjuts-
samordnarna som fick insistera på kollektivtrafik gentemot föräldrar som var oroliga 
och önskade en annan form av skolskjuts. På vissa skolor medförde upplägget nya 
arbetsuppgifter när personalen fick följa yngre barn till hållplatserna och skoltiderna 
fick ändras för att anpassas till busstiderna.

Inga besparingar för kommunerna - men vinster för Skånetrafiken
Kostnadsmässigt medförde projektet inga stora besparingar för kommunen som istället 
fick en motsvarande kostnad för månadskort till eleverna. Kommunerna behövde dess-
utom fortfarande anordna eller upphandla skolskjuts till några få elever där linjetrafik 
inte passade. Projektet resulterade däremot i en positiv resande utvecklingen, i april 
2011 hade de nya linjerna fått 381 nya resenärer/dag vilket låg i linje med projektets 
målsättning. (Trivector, 2011b) Detta ledde enligt Victoria till ökad turtäthet, alltså 
bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden för kommunerna som deltog och bättre lön-
samhet för Skåne trafiken. Ytterligare ett mervärde var att eleverna fick en ökad resvana 
vilket forskning har visat leder till ökat självförtroende och självständighet bland unga. 
Det ledde också till en ökad frihet och rörlighet för eleverna som kunde välja vilken tid 
de ville åka hem efter att t.ex. ha stannat lite längre på skolan, besökt en kompis osv. 

SÖSK:s skolskjutsutredning 
SÖSK-kommunerna gjorde en gemensam utredning kring harmonisering av sina res-
pektive skolskjutsreglementen och möjligheten att samordna skolskjuts och ordinarie 
linjetrafik, inspirerade från bland annat Söderåstrafiken. De kom fram till att uppläg-
get skulle kunna passa för elever i årskurs 7-9 i Sjöbo och Tomelilla då cirka 90% av 
eleverna bor tillräckligt nära en befintlig busslinje, de kan anses vara tillräckligt mogna 
och de är samlade på få skolor i centralorterna. En sådan satsning kräver dock att 
skolan och/eller busslinjerna anpassar sina tider. Från Skånetrafikens sida var det inte 
intressant att ändra tiderna på busslinjerna med hänvisning till att de behöver anpas-
sas för att passa andra tåg- eller bussavgångar. 

Sjöbo hade planer på att testa det i form av ett pilotprojekt men ändrade tidtabeller 
som försämrade för eleverna satte stopp för det då det skulle innebära allt för långa 
väntetider före och/eller efter schemalagd lektionstid för många elever.
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Sammanfattande reflektioner 
kring potentiella pilotprojekt
Trender så som ökad digitalisering och utvecklingen mot delnings-
ekonomi möjliggör nya former av mobilitetstjänster. Utifrån de 
utvecklings områden som beskrivs i förstudien och erfarenheter från 
genomförda projekt presenteras nedan reflektioner kring potentiella 
pilot projekt i syfte att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden. Kon-
kreta projektplaner får tas fram tillsammans med relevanta projektpart-
ners. 

Test med självkörande fordon på landsbygden 
Det finns ett behov av att testa självkörande fordon på landsbygden för att 
utveckla och anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar. Förutom att 
utmana tekniken så att testerna bidrar till lärande och utveckling är det viktigt att 
testresenärerna känner att testet fyller en tydlig funktion. Oavsett vilken eller vilka 
målgrupper som väljs ut för testet, om det är äldre, ungdomar, en större arbetsgivare 
eller ett kluster av arbetsgivare, ett specifikt byalag eller utvalda besöksmål behöver 
de vara involverade från start. Det är även viktigt att ha med en forsknings partner 
som utvärderar testet. Resurser i form av både tid och medel behöver avsätts för 
målgrupps anpassade informations kampanjer. För att delade resor med självkörande 
fordonen ska få acceptans är det avgörande att jobba med beteende påverkande 
åtgärder. 

Anropsstyrd kollektivtrafik kräver teknikutveckling och riktade infor-
mationsinsatser 
Dagens anropsstyrda trafik är starkt subventionerad och ett ökat resande med 
den typen av trafik ger direkt ökade kostnader. En begränsning med existerande 
anropsstyrda tjänster och genomförda projekt är att digital teknik för att söka, 
boka och betala resor har testats i mycket liten utsträckning alternativt saknas 
helt eller delvis. Det bedöms därför finnas potential i teknikutvecklingen som 
skulle kunna medföra bättre samordning och effektivitet för den anropsstyrda 
kollektivtrafiken. Om en lokal aktör skulle vara intresserad av att tillhandahålla 
anropsstyrda mobilitetstjänster är systematisk och målgruppsinriktad marknadsföring 
en förutsättning. Genom att vara en integrerad del av, eller ha koppling till, 
Skånetrafikens reseplanerare och informationskanaler hade tjänsten blivit mer synligt 
vilket ökar förutsättningarna för permanenta användare.

Initiera och testa samåkningsprojekt
På landsbygden känner många till varandra i större utsträckning än i en stad vilket 
kan medföra att man är mer benägen att resa tillsammans. Projektet Mobilsamåkning 
visade på att samåkning skapar sociala vinster då samåkning minskar avstånd 
mellan människor och det blir lättare att be om och erbjuda hjälp till varandra även 
kring andra frågor. Antalet sträckor och avgångar där samåkning är möjlig är dock 
helt beroende av antalet aktiva kunder, den kritiska massan, vilken är mindre på 
landsbygden. Om det finns många människor på en plattform kommer det också att 
finnas många möjligheter för resenären att samåka. 



67

Genom att initiera ett samarbete med Skjutsgruppen är det möjligt att utnyttja dess 
befintliga plattform och komma i kontakt med de 70.000 användare som redan 
är ansluta till tjänsten. Skjutsgruppen är en ideell rörelse varför kommunen har 
möjlighet att bidra med informationsinsatser och kampanjer så som testresenärer 
och ambassadörer för att främja Skjutsgruppens verksamhet i Sjöbo och Tomelilla 
genom att t.ex. starta lokala skjutsgrupper. En potentiell inriktning skulle kunna vara 
mot näringslivet genom att samarbeta med en större arbetsplats eller ett kluster av 
arbetsplatser. 

Satsning på kollektivtrafik till besöksmål och arbetsplatser på lands-
bygden
Besöksnäringen är viktig för en levande landsbygd, men flera besöksmål och 
upplevelser är otillgängliga utan bil då kollektiv trafiken inte når enda fram. En 
fungerande kollektivtrafik är en nödvändighet för besökare och anställda utan tillgång 
till bil. Det finns därför ett behov av flexibel och säsongsbaserad kollektiv trafik som 
anpassas efter toppar under besöksnäringens högsäsong. 

Genom att kartlägga besöksmålens behov av kollektivtrafik i ett nära samarbete med 
lokala aktörer kan nya mobilitetstjänster för bilfria fritidsresor och turism utvecklas 
och testas. Här är marknadsföring, kommunikation och aktiviteter i sam verkan 
med besöksmålen, kommunen och Skånetrafiken viktig för att nå ut till potentiella 
resenärer. Även arbetsplatser på landsbygden som inte är besöksmål bör beaktas i ett 
pilotprojekt.

Samordning av samhällsbetalda resor kräver engagemang och vilja 
För att samordning av samhällsbetalda resor så som skolskjuts, när trafik, färdtjänst 
och sjukresor, ska fungera i praktiken måste kommuner, länshuvudmän och andra 
intressenter ha viljan att samarbeta på ett nytt sätt. Det kräver tid, resurser och 
engagemang samt ordentliga kartläggningar för att förstå behoven. Det finns 
uppenbara nyttor i att göra den allmänna kollektivtrafiken tillgänglig för alla. En 
utmaning med att skapa fullständigt samordnad kollektivtrafik på landsbygden är alla 
skillnader i uppdrag, reglementen, upphandlingar och andra särlösningar. Det krävs 
därför tydlig ansvarsfördelning och förankring hos berörda planerare och parter. 

Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort
En enda mobilitetstjänst är inte tillräcklig för att tillgodose ett hushålls behov av 
transporter, därför kan tester av enbart en ny resetjänst inte visa på hur det skulle 
påverka människors val i vardagen. Om flera mobilitetstjänster som utgår från 
människors totala mobilitetsbehov erbjuds på en och samma ort skulle dock detta 
kunna utgöra ett reellt alternativ till bilen. Lämpliga resetjänster skräddarsydda för 
den aktuella platsen kan utvecklas, testats och utvärderats i ett Living Lab. För att 
uppnå önskade skräddarsydda lösningar för varje landsbygdsområde är det viktigt 
med användarengagemang.

Information och erbjudanden om olika mobilitetstjänster kan då samlas både i 
en gemensam digital plattform som tydligt synliggör alternativet till bil, och till 
specifika fysiska servicepunkter i anslutning till service, handel, hållplatser och/
eller pendlarparkeringar. Exempel på tjänster som skulle kunna erbjudas sträcker sig 
från utkörning av post, mat, läkemedel, större paket och leverans i samband med 
online-shopping till att erbjuda mobilitet för sociala behov såsom transport till arbete, 
skola, fritidsaktiviteter samt för specifika målgrupper såsom äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. 
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Förutsättningar för lyckade 
pilotprojekt 
En grundläggande förutsättning för ett lyckat pilotprojekt är viljan att 
skapa något nytt i syfte att förbättra, förstärka och komplettera det 
befintliga systemet. Utöver detta har även följande förutsättningar iden-
tifierats som utgångspunkter för framgångsrika pilotprojekt:

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE
Samverkan mellan berörda aktörer är en grundförutsättning för framtidens 
kollektivtrafik på landsbygden. Region, kommun, lokala aktörer och lokalt näringsliv 
behöver engageras i utvecklingen. Att låta medborgarna vara delaktiga i processen 
är viktigt för att människor ska känna sig inkluderade och för att tjänsterna som 
utvecklas anpassas efter de verkliga behov som människor på landsbygden har. Även 
näringslivets behov behöver tillgodoses.

Förslag på ett nästa steg efter denna förstudie är att initiera ett nätverk för lokala 
landsbygdsaktörer med fokus på framtidens kollektivtrafik på landsbygden 
i syfte att identifiera potentiella lokala mobilitetsaktörer och bygga upp nya 
projektorganisationer. Nätverket bör även bjuda in till nätverkande mellan pågående 
mobilitetsprojekt som har fokus på landsbygden för att främja ett utbyte av 
information, erfarenheter och framgångsfaktorer. Många frågor kring kollektivtrafik 
specifikt och mobilitet generellt hamnar på en övergripande strategisk nivå varför 
det även är relevant med erfarenhetsutbyte med Region Skåne/Skånetrafiken samt 
forum som Regionsamverkan Sydsverige, Greater Copenhagen, akademin och 
forskningsaktörer.

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR
Utöver projektmedel från landsting, regionen och/eller kommunen är det är möjligt att 
söka medel från till exempel olika EU-fonder (InterReg, ERUF och LEADER), Vinnova och 
Energimyndigheten för att initiera olika pilotprojekt för hållbar mobilitet. 

Tyvärr visar dock flera genomförda pilotprojekt att när projektmedlen tar slut blir det 
svårt att driva projektet vidare och i regel upphör då också initiativet. Flera projekt på 
landsbygden har även varit beroende av att eldsjälar arbetar ideellt vilket är ohållbart 
i längden. För att utveckla tjänster som kan bidra till bestående beteendeförändring 
krävs långsiktiga satsningar. Det är därför viktigt att en plan både för en varaktig 
finansiering och projektorganisation tas fram i ett tidigt skede.

Kommunerna kan vara drivande part i kommande pilotprojekt och samordna framför 
allt mindre projekt. Vid större projekt kan kommunerna vara antingen drivande part 
eller deltagande part och samordna och/eller företräda lokala aktörer, genom att stötta 
testbäddssatsningar i den egna kommunen.
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MÅLGRUPPENS MEDVERKAN OCH RIKTADE INFORMATIONSINSATSER 
Att låta medborgarna vara delaktiga i utvecklingen är viktigt för att människor ska 
känna sig inkluderade och för att tjänsterna som utvecklas anpassas efter de faktiska 
mobilitetsbehov som människor på landsbygd har. 

För att människor ska börja använda mobilitetstjänster krävs det även att de känner till 
att tjänsterna finns. Tidigare studier visar att försök med alternativ till kollektivtrafik 
eller nya kollektivtrafiklösningar har misslyckats med att nå användare eftersom få i 
målgruppen har känt till den nya tjänsten. Det finns därför ett behov av systematisk 
och målinriktad marknadsföring med målgruppsanpassade kampanjer för att göra 
tjänsten mer synlig och för att få permanenta användare.

MOBILITET FÖR ALLA 
En satsning på kollektivtrafik eller kompletterande mobilitetstjänster gynnar alla på 
landsbygden. Främst gynnas dock äldre, ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor. 
Det är dessa målgrupperna som har störst behov av kollektivtrafik eller efterfrågar 
det mest. Föräldrar och anhöriga som idag ställer upp och kör sina barn och anhöriga 
när de har behov gynnas också av en satsning samtidigt som barnen och anhöriga får 
ökade möjligheter till självständighet och självbestämmande. Genom att man tidigt i 
livet lär sig att nyttja kollektivtrafiken, i kombination med att gå, cykla och samåka, 
skapas dessutom förutsättningar för att det blir en vana vilket minskar risken för ett 
framtida upplevt bilberoende. Arbetsgivare gynnas när kollektivtrafiken möjliggör en 
bredare rekrytering och arbetssökande och lågutbildade gynnas då de får tillgång till 
en större arbets- och utbildningsmarknad.

Tillgänglighetsaspekten är en viktig komponent i sammanhanget, inte minst med 
tanke på att andelen personer med funktionsnedsättningar beräknas att öka i 
samband med att befolkningen blir äldre.

Ledord i utvecklingen av nya ”smarta” tjänster bör vara universell utformning, det 
vill säga att alla nya tjänster ska utformas med medvetenhet om den variation som 
återfinns i befolkningen och möjliggör att personer med funktionsnedsättningar 
får möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan 
funktionsnedsättning. 

I utvecklandet av nya ”smarta” digitala tjänster är det viktigt att även ha fokus på 
tillgänglig och användarvänlig information och insatser för att motverka digitalt 
utanförskap i samband med att nya tjänster introduceras.

Många av de utvecklingsområden som har nämnts kräver dessutom en kritisk massa 
för att fungera och bli kostnadseffektiva, antalet resenärer är färre på landsbygden. 
Detta innebär att även från ett landsbygdsperspektiv är det viktigt att utveckla tjänster 
som kan attrahera och användas av så många som möjligt.
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